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Z práva starostky

Vážení občané,
hejtman Středočeského kraje Ing. Petera a ředitel Krajské správy
a údržby silnic Bc. Dvořák na jednání dne 29. 7. 2014 potvrdili,
že montáž provizorního přemostění Bakovského potoka proběhne
od 24. 8. do 5. 9. 2014, od 5. 9. 2014 bude most v provozu.
Přemostění bude určeno pro veškerou dopravu (automobily
do hmotnosti 40 t) v jednom směru, provoz bude řízen světelnou
signalizací. Zároveň bude postavena bezbariérová lávka pro pěší.
Jak dlouho toto provizorium potrvá, není v tuto chvíli známo.
Ing. Jitka Linhartová.

ČERSTVÁ INFORMACE, KTERÁ PŘIŠLA TĚSNĚ PŘED VYDÁNÍM:

Vážení občané, dne 24. 8. 2014 byla uzávěrka příjmu nabídek
na zhotovení provizorního mostu přes Bakovský potok. Podle
sdělení pracovníků Krajské správy a údržby silnic se do výběrového
řízení nepřihlásila žádná firma, takže termín otevření provizorního
přemostění, o kterém jsem Vás informovala po jednání s hejtmanem Středočeského kraje, nebude dodržen. Pracovníci KSÚS
připravují jinou variantu řešení, kdy bude realizována, není v tuto
chvíli známo.
Ing. Jitka Linhartová.

Pozvánka
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Zprávy z města

Reliéf Panny Marie
Staroboleslavské
jako adorační stavební prvek Mariánské legendy, byl ve Velvarech vytvořen z červeného jarpického pískovce neznámým mistrem kolem roku 1674. Původní umístění bylo v průčelí radního
domu. Roku 1852 byl přenesen na děkanský kostel sv. Kateřiny, na jeho východní průčelí, který byl původně kostelem farním /1337/, pod ním stála socha sv. Kateřiny. Na začátku 20. století
bylo palladium umístěno do hřbitovní zdi
za městem.
Z podkladů J.Kůrkové, městské muzeum.

Oprava kanalizace
na náměstí
Při přívalových srážkách v uplynulých
týdnech opakovaně docházelo k zaplavování přízemí a sklepů některých domů
na jižní straně náměstí, toto zaplavování
bylo způsobeno neprůchodnou kanalizací. Byla provedena sonda a bylo zjištěno,
že stará kanalizační stoka postavená
z pískovcových kvádrů je v jednom
úseku zcela neprůchodná. Tento stav
musí být urychleně řešen, proto byla
neprodleně zahájena oprava. Doplnění:
Celkem bude opraven úsek v délce 36 m
a město využije situace a opraví ještě
betonovou plochu po bývalé benzínové
pumpě, která bude zadlážděna. Práce
provádí stavební firma Štádlík z Velké
Bučiny.
L. Šulc

Palládium
Vzhledem k havarijnímu stavu palládia
byl o restaurování požádán pan Pavel
Kytka ze Sazené, který s městem
Velvary spolupracuje. Po jednání
s orgány památkové péče bylo palládium
umístěno do přízemí rekonstruované
radnice, kde už snad najde trvalejší
a klidné místo. Nedávno bylo na nové
místo převezeno, chybí ještě kosmetické
úpravy pozadí.
L.Šulc

www.velvary.cz

3

Článek

Tábor za školou 2014
Již potřetí uspořádal Školní klub při ZŠ Velvary Tábor za školou. Jedná se o alternativu
tzv. příměstského tábora a je vidět, že i ve Velvarech si našel své místo. Ve dvou prázdninových týdnech se vystřídalo téměř třicet dětí v různých aktivitách a rozhodně
se nenudily. Jednou si vyzkoušely keramické tvoření, podruhé sportovní hry a jindy jely
na výlet – třeba do „pravěku“ v Muzeu v Kralupech nebo do IQ Landie v Liberci.
Každý den od 8. do 15. hod. to prostě ve škole žilo – navzdory prázdninám. Postarali
se o to pedagogové ZŠ, provozní personál ZŠ a jídelna, dík za podporu patří i městu
Velvary – grantovému programu. Pokud jde o dobrou věc, nehledí se na čas a odměnou
pro všechny jsou spokojené děti.
Kolektiv ZŠ
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Zprávy z rady

Vybráno z jednání rady
Květen 2014
Rada vzala na vědomí informaci
starostky o tom, že žádost města
Velvary o dotaci na zateplení Sokolovny
z Operačního programu Životní prostředí
byla schválena: Kč 1 958 712 z „evropských“ (ERDF) a Kč 115 218 z „národních“ (SFŽP) zdrojů. Rada doporučila
zastupitelstvu přijetí dotace schválit.
Rada vzala na vědomí informaci
starostky o tom, že byla schválena
žádost města o dotaci na bezbariérový
chodník podél silnice II/616, Nové Uhy,
celkové náklady akce 1 586 947,-- Kč
limitní příspěvek ze Státního fondu
dopravní infrastruiktury 85% uznatelných nákladů, tj. 765 000,-- Kč. Rada
doporučila zastupitelstvu přijetí dotace
schválit.
Starostka informovala radu o rozhodnutí Středočeského kraje o přidělených
dotacích z krajských fondů, město
Velvary obdrželo pouze jedinou dotaci,
a to z Fondu podpory dobrovolných
hasičů, pouze však ve výši 309 tis. Kč
místo požadovaných 990 tis. Kč.
Rada schválila prodej vozidla AGM
Variant, reg.značky 4S9 7689, rok
výroby 1994 za cenu Kč 35 200,--.
Rada doporučila zastupitelstvu ponechat
i pro příští volební období 15 členné
zastupitelstvo.
Rada projednala návrh plánu investic
a doporučila zastupitelstvu vyčlenit na
tyto investice prostředky v rozpočtu
města v nejbližším rozpočtovém
opatření. Jedná se zejména o stavbu
Malovarského hřiště, stavbu přechodů
pro chodce u Pražské brány a na náměstí u radnice, stavbu chodníků v ul. Petra
Bezruče, ve Školní ulici, v ul. Na Průho-

ně a v Ješíně, zadláždění betonové
plochy po bývalé čerpací stanici na
náměstí, stavbu garáže na zametací
stroj City Ranger, pořízení výkonné
travní sekačky a instalaci první etapy
kamerového systému.
Na základě doporučení hodnotící
komise rada rozhodla přidělit veřejnou
zakázku Snížení energetické náročnosti
budovy sokolovny ve Velvarech, včetně
demolice přístavby, firmě MAO a. s.,
Kladno, za nabídkovou cenu 4 718 221,- Kč včetně DPH.
Rada projednala závěrečný účet města
za rok 2013 a doporučila zastupitelstvu
města schválit jej bez výhrad.
Rada schválila pronájem části pozemku města st. 321 (je na něm umístěn
novinový stánek) v k. ú. Velvary o výměře 15 m2 panu Pavlovi Pokornému.
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových se na město obrátil se
žádostí o vyjádření k zamýšlenému
prodeji pozemků parc.č. 473 a PK č.
39/2 díl 3 v k.ú. Ješín. Jedná se
o veřejné prostranství, proto rada
souhlasila s jednáním o odkoupení
těcho pozemků.
Rada byla informována o probíhajících
investičních akcích: byla dokončena
rekonstrukce ul. Komenského a byla
zahájena rekonstrukce omítek na
kostele sv. Jiří.
Starostka informovala radu o jednání
se zástupcem Vysoké školy chemicko
-technologické, která má zájem o zápůjčku obrazu Jiřího Karse pro vystavení v přednáškovém sále technoparku
v Kralupech nad Vltavou.
Ve Velvarech dne 14. 8. 2014		
Jitka Linhartová
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Vybráno z jednání rady
Červen 2014
Rada schválila zapůjčení víceúčelového
hřiště dne 26. 7. 2014 pro pořádání 5.
ročníku nohejbalového turnaje VELVARY
CUP a povolila výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů při této akci.
Rada vzala na vědomí informace o probíhajících investičních akcích, zejména
o průběhu oprav kostela sv. Jiří a Pražské brány.
Rada schválila vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele dopravního zásahového vozidla pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů, na jehož pořízení
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získalo město dotaci ve výši 309 191,Kč ze Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS na rok
2014 (požadovaná výše dotace byla
990 000,-- Kč).
Rada vzala na vědomí informaci
starostky, že město Velvary dosahuje
ratingový stupeň B+, což je druhý
nejlepší ratingový stupeň.
Rada schvaluje Směrnici č. 1/2014,
kterou se stanoví pravidla pro zajištění
ochrany osobních údajů při provozování
Městského kamerového dohlížecího
systému Velvary.
Ve Velvarech dne 15. 8. 2014		
Jitka Linhartová

Zprávy z rady

Vybráno z jednání rady
Červenec 2014
Dne 14.7.2014 se sešla hodnotící
komise, která měla hodnotit nabídky
na stavbu Malovarského hřiště. Žádná
nabídka nebyla podána, proto rada
rozhodla vyhlásit výběrové řízení znovu.
Rada na základě doporučení výběrové
komise rozhodla přidělit veřejnou
zakázku „Velvary – rekonstrukce
a opravy chodníků včetně dostavby - II“
firmě Silnice Slaný s.r.o., za nabídkovou
cenu 579 558,03 Kč včetně DPH (jedná
se o chodníky v ul. P. Berzuče, ve Školní
ulici a v ulici Na Průhoně).
Starostka seznámila radu s tím, že
Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny doporučil
k financování záměr bezbariérové trasy
města Velvary, která zahrnuje vybudování bezbariérového přístupu do zdravotního střediska a výtahu v základní
škole. Součástí bezbariérové trasy je
i nově budovaný chodník v ul. Petra
Bezruče.
Rada vzala na vědomí informaci o tom,
že byla akceptována žádost o podporu
ze Státního fondu životního prostředí
na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 268 ve Velvarech“
(školní družina).
Radě byla předložena žádost o vydání
souhlasu k obnově bývalého brodu
v lokalitě u Podhorního mlýna na náklady žadatele. Rada obnovu brodu
neschválila.
Rada na základě doporučení hodnotící
komise schválila přidělení veřejné zakázky „Obnova dopravního zásahového
automobilu pro JSDH Velvary“ společnosti AGROTEC a.s., Hustopeče, za nabídkovou cenu Kč 799 810,-- Kč včetně

DPH. Rada souhlasila se spolufinancováním uvedené zakázky z rozpočtu města
ve výši Kč 349 810,--.
Pražské divadlo projevilo zájem
o odkoupení 24 sedaček z bývalého
kina, rada prodej schválila.
Rada schválila nájemní smlouvu
se Správou železniční dopravní cesty
na pronájem pozemku parc. č. 2085,
který město potřebuje pro plánovanou
stavbu chodníku v Nádražní ulici.
Rada vzala na vědomí informace
o probíhajících investičních akcích
ve městě: pokračují opravy kostela
sv. Jiří, byla dokončena sanace zdiva
v dolní části Pražské brány, v posledním
červencovém týdnu budou zahájeny
práce na zateplení Sokolovny, restaurované Palladium již bylo instalováno
do přízemí radnice.
Starostka informovala členy rady
o problémech spojených s uzavřením
mostu přes Bakovský potok. Krajská
správa a údržba silnic dne 3. 7. 2014
oznámila, že z důvodu havarijního stavu
bude most od 7. 7. 2014 zcela uzavřen.
Na žádost města rozhodl kraj instalovat
do doby opravy mostu provizorní přemostění. Starostka seznámila radu
s návrhy mostního technika Krajské
správy a údržby silnic na provizorní přemostění. Jeden z návrhů předpokládal
boční přemostění, ale kvůli negativnímu
stanovisku majitele dotčeného pozemku
nelze tuto variantu realizovat. Druhá
varianta předpokládá přemostění
stávajícího mostu, tuto variantu však
lze realizovat pouze za předpokladu,
že KSÚS zřídí nový vjezd do přilehlé
nemovitosti.
Ve Velvarech dne 15. 8. 2014		
Jitka Linhartová
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Opožděný dárek k 150. narozeninám
velvarského hasičského sboru
V květnu letošního roku velvarský
hasičský sbor oslavil 150. výročí
svého založení. Krátce před oslavami jsme se dozvěděli, že žádost
města Velvary o dotaci na pořízení
nového dopravního vozidla byla
Středočeským krajem zásadně
snížena. Bylo jasné, že se město
bude muset rozhodnout, zda sníženou dotaci odmítne nebo dofinancuje zbytek finančních prostředků.
Aby bylo možno pořídit alespoň
vozidlo v základním vybavení,
navrhl výbor SDH Velvary ze svých
prostředků finanční spoluúčast dle
jeho možností.
Následně bylo městem vypsáno
výběrové řízení s požadavkem na
9 místné dopravní vozidlo (DA)
v základní výbavě (tzn. bez dalšího
vybavení v nákladovém prostoru)
s možností budoucí vestavby.
Ve výběrovém řízení zvítězila firma
Agrotec Hustopeče u Brna s vozidlem FIAT DUCATO. Financování
vozidla schválila městská rada
v poměru: město Velvary 44 %, dotace Středočeského kraje 39 % a SDH Velvary
17 %. Po dalších formalitách (kupní smlouva, změna parametrů v žádosti o dotaci
a vybavení vozidla vzhledem ke snížení dotace od kraje) bylo vozidlo dne 15. srpna
za účasti starostky města Jitky Linhartové a zástupců HZS Středočeského kraje
slavnostně předáno členům výjezdové jednotky.
Z technických parametrů vozidla uvádíme:
9ti místný hasičský dopravní automobil na podvozku FIAT DUCATO s požárním
označení DA L1Z, se zvýšenou střechou a středním rozvorem náprav, naftový motor
2,3 litru (150 k), zadní nákladový prostor s možností další vestavby, oddělený
příčkou od místa pro pasažéry, výstražné světelné a zvukové zařízení a barevné
označení dle vyhlášky včetně tažného zařízení. Získání tohoto vozidla je další motivací členů jednotky při jejich dobrovolné činnosti a také se zvýší bezpečnost při
dopravě k zásahu a zpět na základnu. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na
získání vozidla podíleli, zejména městu Velvary a členům našeho sboru, kteří svou
několikaletou činností vydělali potřebné prostředky z požárních asistencí a jiných
hasičských akcí. Vzhledem ke končícímu mandátu stávajícího městského zastupitelstva děkujeme také všem jeho členům, kteří naší činnost podporovali.
Věříme, že vozidlo bude dobře a bezproblémově sloužit nejen nám hasičům, ale
zejména občanům našeho města a v hasebním poplachovém obvodu, neboť k tomu
je primárně určeno.
Za Sbor dobrovolných hasičů Velvary - Ing. František Saifrt a Libor Šulc
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Základní škola

ZUŠ Velvary ve školním roce 2014 - 2015

Do nového školního roku vstupujeme
s očekáváním a radostí. Po zasloužených
dnech aktivního prázdninového odpočinku máme všichni radost ze setkání. Žáci
i učitelé mají své představy a cíle, se
kterými do nového školního roku vstupují. Ty budou teprve postupně dozrávat
a dostanou tu pravou podobu až podle
toho, kolik zájmu i úsilí bude společně
vynaloženo. My pedagogové se snažíme,
aby naši žáci měli vytvořeny co nejlepší
podmínky pro studium a jsme plně připraveni se jim věnovat. Svůj díl k dosa-

žení co nejlepších studijních výsledků
jistě přidá každý zodpovědný rodič.
Nejenom hmotně, ale především podporou uměleckých aktivit svého dítěte a zájmem o dění ve škole. Během prázdnin
se opět intenzivně pracovalo na zlepšení
stavu budovy i zařízení školy, aby
se nám zde lépe žilo a pracovalo. Také
se nám podařilo přichystat novinku
v oblasti pedagogické. Od září budeme
vyučovat sólový zpěv. Předmět, který
doposud naší škole scházel, bude jistě
vítaným zpestřením naší nabídky. Do
našeho pedagogického sboru jsme získali
kvalifikovanou posilu, kterou je paní Eva
Charvátová členka operního souboru
Národního divadla v Praze. Velvarské
veřejnosti již představila své umění na
letošním novoročním koncertě. Při ZUŠ
Velvary vzniká také ženský pěvecký sbor.
Srdečně zveme všechny hudbymilovné
slečny a dámy na první zkoušku sboru,
která se koná v pátek
5. září 2014 od 17.00 v sále ZUŠ.
Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt
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Další úspěch Petry Longauerové
Velvaračka Petra Longauerová se zúčastnila dalšího
mezinárodního pěveckého festivalu v Běloruském Kobrinu.
Soutěž probíhala na přelomu července a srpna. Festival
Pod Křídly Orionu skýtal dvě sekce a to pro zdravé a také
hendikepované děti, které byly dále rozděleny do tří věkových
kategorií. Celkem zpívalo přes osmdesát soutěžících. Petra
bojovala za Českou republiku jako jediná a musela si zadat
se soutěžícími z ostatních států. Přesto si vyzpívala ve své
kategorii - dvanáct až šestnáct let - krásné druhé místo.
Jako soutěžní píseň si vybrala titul „Jak silná mám tu stát“. Předávání cen se zúčastnili
různí velvyslanci, i náš Ing. Milan Ekert, který předal Petře Longauerové osobní
dar na gala večeru, kde Petra zazpívala jako host. Zde si vybrala píseň „Jen pro těch
pár vět“, se kterou sklidila velký potlesk.
Na závěr bych Petře ráda pogratulovala ke krásnému stříbru.
Blanka Tauerová
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant - černý, žlutý, modrý, kropenatý a bílý.
Stáří 15-20 týdnů. Cena 149 - 180,– Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:

V neděli 14. září a 12. října 2014
Velvary - u pošty - 14.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

www.velvary.cz
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Fotbal
> srpen

Vážení čtenáři, fanoušci velvarského sportu,
rozhodli jsme se, že se s vámi budeme pravidelně
každý měsíc dělit o dění v největším spolku ve Velvarech.

Novinky z areálu Slovanu Velvary
V měsíci srpnu bylo provedeno doplnění chybějících laviček pro diváky jak u hlavního hřiště,
tak u vedlejší plochy. Proběhlo další hnojení hracích ploch a pravidelné sekání v celém areálu.
Bohužel, počasí nám nedovolilo uspořádat taneční zábavu, která je přesunuta na 6. září.
Doufejme, že tentokrát bude počasí lepší.

A co po sportovní stránce?

A MUŽSTVO

MLÁDEŽ
již začala trénovat. Mužstva mladší a starší přípravky
společně s mladšími žáky vedl v trénincích 3x týdně
Jirka Majtaník s přispěním Michala Kovaříka.

STARŠÍ ŽÁCI

pod trenérem Radkem Šmídem trénovali 2x v týdnu
a k tomu sehráli několik úspěšných přátelských
utkání.

NAŠI DOROSTENCI

se také začali připravovat na novou sezónu
a dokonce již stihli první mistrák proti FK Kralupy,
který skončil 0:0.

Naše A mužstvo prošlo hned několika změnami,
bylo omlazeno a pod novým trenérem se teprve
sehrává. A zatím co do výsledků, se to daří.
Všechna tři soutěžní utkání jsme vyhráli. Nejprve
jsme porazili Slovan Hradištko, když jsme otáčeli
z nepříznivého stavu 0:2 na konečných 3:2 pro nás.
Poté jsme porazili nováčka soutěže FK Lety na jejich
hřišti 4:1. Třetí zápas proti Unionu Cerhovice se nám
tolik nepovedl, ale nakonec jsme brali všechny
body za výhru 1:0. Jak na tom opravdu jsme, se
tedy ukáže až po uzávěrce zpravodaje, kdy 30.8.
sehrajeme zápas proti také 100% Tuchlovicím.

B MUŽSTVO

se připravovalo společně s naším áčkem
a první mistrák vyhrálo 2:1 na půdě Blevic.

Další domácí zápas
Další akce

Nové dresy A mužstva

SO 06.09. v 17:00

Slovan Velvary A - FC Jílové

*SO 06.09. od 19:00 2. letní zábava - Globus Band (*nový termín)
mighty ADV

reklamní agentura

evčík
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Uzávěrka: 20. den každého měsíce

K řížovka

Narodil se 4. srpna 1911 ve Velvarech. Hudební vzdělání získal od otce,
váženého velvarského učitele. Po gymnasiu studoval práva, ale jeho
hlavním zájmem byla hudba. Od mládí hrál ve velvarských orchestrech
za řízení E. Pokorného a Č. Bubeníčka. Sám dirigoval orchestr při
divadelních představeních spolku TYL a řídil pěvecký spolek Dalibor.
Se svým bratrem hrával na klavír skladby pro čtyři ruce. Také rád
zpíval. Jako skladatel se podílel na vzniku několika hudebních komedií,
operet a her se zpěvy a tanci. Zemřel 25. srpna 1994 v Kralupech nad
Vltavou. Jméno a příjmení skladatele, dirigenta a hudebníka
- velvarské osobnosti… (najdete v tajence)“
Spinkat
Ohrada
Nádrž na vodu
Hudební dílo
Opakování melodie
Pozdrav
Držadlo, madlo
Oblek, šaty
Sportovní obuv
Lék na bolest, teplotu

VYLUŠTĚNÍ
SRPNOvého
ČÍSLA

Aforismus Channinga Pollocka:
Nudný člověk je ten, který ti na otázku,
jak se mu vede, OBŠÍRNĚ ODPOVÍ.

Stránku připravila A. Kratochvílová
www.velvary.cz
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