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Město Velvary žádá občany města o vhodnou informaci nebo tip
na vánoční stroj pro letošní vánoce na náměstí. Ke stromu musí být
přístup technikou
a v Velvary
okolí nesmí
být občany
vedení el.města
Proudu nebo jiné
Město
žádá

Dne 10. října 2015 oslaví významné životní jubileum
milovaný manžel, tatínek a dědeček

o vhodnou informaci nebo tip

překážky.

na vánoční strom pro letošní Vánoce na náměstí. Ke stromu musí být přístup technikou
a v okolí nesmí být vedení el. proudu nebo jiné překážky.

Město Velvary hledá s předstihem vhodnou osobu – správce nově
budovaného dětského hřiště v Malovarské ulici. Předpokládá se
denní otevírání
zamykáníhledá
hřištěsvčetně
drobné údržby
a úklidu
Město aVelvary
předstihem
vhodnou
ploch.
osobu

K jeho krásným narozeninám mu z celého srdce
přejeme jen to nejlepší, hodně pevného zdraví,

– správce nově budovaného dětského hřiště

v Malovarské ulici. Předpokládá se denní otevírání a zamykání hřiště včetně
drobné údržby a úklidu ploch.

Informace podávejte na MěÚ Velvary, odbor správy majetku,
telefon 315 617 091-2 nebo na sulc@velvary.cz

pohodu, radost z vnoučat
a ještě spoustu pěkných sportovních zážitků.
Děkujeme mu za jeho lásku, obětavost a starostlivost o celou rodinu

Informace podávejte na MěÚ Velvary, odbor správy majetku,

*************************************************************************************************
telefon 315 617 091-2 nebo na sulc@velvary.cz

manželka Naďa
syn Jaromír a dcera Naďa s rodinami
vnoučata:
Adámek

Dne 13. srpna nás navždy opustila
paní Marie Prokopcová.
Za vyjádření upřímné soustrasti a tichou vzpomínku

Honzíček
Vilémek
Valentýnka

děkují
dcera Elena a syn Jaroslav s rodinou

A za krásných 45 let společného života
děkuje manželka Naďa.
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STAROSTI A RADOSTI				
Letní čas je nenávratně za námi, ač bývá obdobím
odpočinku a zábavy, město nezahálelo a činilo se
pilně. Dovolte krátký přehled toho, co se podařilo
udělat, předělat a dodělat, co se začalo a co se
třebas i nepovedlo: takový výčet či účet na konci
léta. O některých položkách se dočtete více
na dalších stránkách tohoto listu. Laskavý čtenář
promine, že budu psát tak, jak mi hlava napoví,
nikoli dle významnosti či jiného řádu, chápavý
čtenář pak pochopí, pokud na něco zapomenu.
Tak tedy, v létě roku 2015 se ve Velvarech stalo
mimo jiné toto:
Sokolovna a družina jsou dokončeny a byly
slavnostně otevřeny. Obě budovy jsou od prvního
září v plném provozu a zatím se všem moc líbí.
Investovali jsme do úpravy okolí, aby to bylo
pěkné i vůkol (celkový účet za obě budovy
najdete dále ve zpravodaji).
Předprostor před sokolovnou byl vydlážděn v žule.
Vypadá to náramně, nové dláždění též dává vyniknout zchátralosti kina, které volá po opravě. V půli
října v něm pořádáme filmový festival, kde chceme otevřít debatu o jeho budoucnosti. Díky, že
přijdete (plakát a program na dalších stránkách).
Dvoreček družiny má též krásnou novou dlažbu
a navíc máme plán, jak upravit přilehlou zahradu,
který počítá s vodním hřištěm, novými domečky,
zeleninovými záhonky a jinými krásami. Věříme,
že ji upravíme v příštím roce i za pomoci grantů,
dotací a rodičů.
Kostel sv. Jiří má zas kus nového kabátu. I když si
na jeho barvu mnozí těžko zvykají, módní návrháři
(památkáři) jsou spokojeni. Podali jsme žádost
o podporu do Programu záchrany architektonického dědictví, abychom i v příštím roce získali
příspěvek na další obnovu této krásné památky.
Pokud to vyjde, měl by se kabát dokončit, restaurovat dveře a začít s opravou vitráží v oknech.
Nových vstupů se dočká i zdravotní středisko.
Získali jsme dotaci na vybudování bezbariérových
vstupů, ramp a toalet. Výběrové řízení vyhrála
firma, která nám opravovala družinu, a měli jsme
s ní dobré zkušenosti. Pracovat se začne v říjnu
a počátkem roku bude hotovo. Otázkou zůstává
samotná budova střediska, která se začíná rozpadat. Hledáme vhodný dotační zdroj, který by nám
pomohl ji vylepšit tak, aby lákala i nové lékaře.
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Svatý Jiří
v novém
kabátě ještě zbývá
sokl
Svatý Jan
Nepomucký
bude mít
novou
balustrádu.
V létě jsme
připravili
plán její
opravy,
vybrali
kameníka,
který ji
svede, a domluvili s památkáři průběh. Kolem
svatého už se pracuje, chtěli bychom upravit
i okolní prostor, aby vzniklo pěkné posezení
s výhledem na kostel.
Začali jsme stavět zbrusu nové hřiště v Malovarské ulici. Už se pomalu rýsuje, práce by měly
zrychlit s počínajícím podzimem a do Vánoc by
mělo být hotovo. Kdo dostane pod stromeček tříkolku či kolečkové brusle, bude mít kde trénovat!
Přes léto se též pilně pracovalo ve školách a příspěvkových organizacích města, kterým jsme
se snažili vynahradit alespoň některé potřeby,
které jsme museli škrtnout z rozpočtu, když jsme
nevěděli, zda získáme dotaci na Sokolovnu.
Dotace dorazila, tedy jsme v létě mohli přispět na:
opravu atria v ZUŠ, bezbariérovou plošinu v ZŠ,
novou myčku a škrabku v MŠ (tam do konce roku
bude i opravená prádelna), opravu střechy
hasičské zbrojnice, opravu střechy na budově
na fotbalovém hřišti.
Aby se již brzy dalo zase koupat v Malvaňáku,
začali jsme pracovat na opravě náhonu (více
v samostatném článku). U rybníka vznikl zárodek
discgolfového hřiště, plánujeme budování hřiště
workoutového a celkové pojednání prostor naproti
Malvaňáku, kde je nyní suť, ale mohl by vzniknout
bikepark či cosi v tom smyslu.
Pracovalo se i na městských budovách. Krom
výměny kotlů a dalších nutných udržovacích prací

velvarského starosty
je nejviditelnější nová střecha na budově č. 218
na náměstí, kterou do konce roku doplní i nová
fasáda.

set přejít městem přes náměstí, podpoříme místní
živnostníky.

Hračky z Muzea technických hraček už se připravují do nového domečku

Střecha domu 218 během výměny
V létě jsme i projektovali. Pracovali jsme na dokončení projektu nové silnice na Bučině a aktualizovali jsme i přípravy kanalizace (kdyby se objevil
dotační titul). Projektujeme opravu Růžové ulice
a části Bezručovy, dokončujeme projekt přípravy
přechodu u Pražské brány. Projektujeme nové
topení ve školní jídelně. Byl bych rád, abychom
obnovili projektovou přípravu opravy kina.

V létě jsme toho plánovali a udělali ještě mnoho
a mnoho, od aktualizace pojistek městského
majetku, přes přípravy aukce energií, vyhlášení soutěže na výtvarné zpracování materiálů
města, připravujeme nové pohledy a propagační
materiály, pracujeme na aktualizaci městských
a grantů pro spolky, zpracovávali jsme výsledky
letákové ankety atakdáleatakdále, na mnohé jsem
zapomněl a jiné se již nevejde, je dobře, že bylo
co dělat, jsme rádi, že bude co dělat, a děkujeme
Vám, že se o dění ve městě zajímáte.

Plánujeme budoucí podobu náměstíčka u ZUŠ
a kostela sv. Kateřiny. Pan architekt přes léto
hodně pokročil a 22. října v ZUŠ představí návrh,
jak by to mohlo vypadat. Pokud vás to zajímá, budeme rádi, když dorazíte (plakátek najdete dále).
Bohužel se nám přes celé léto nepodařilo získat
nové informace o vývoji kolem mostu přes Bakovský potok. Potěšitelné ale je, že dorazila obnovená
projektová dokumentace na severní obchvat
(propojka Nové Uhy – Černuc). Věříme, že se
podaří domluva s majiteli pozemků, a že pochopí
důležitost této stavby pro město. Povede-li se,
bude záležet na Kraji, zda a kdy na stavbu uvolní
prostředky.
V létě jsme připravovali chystanou stálou expozici
Muzea technických hraček. Jedna část bude v areálu volného času u bývalého děkanství. Druhá pak
v prostorách nad Spořitelnou. První se otevře
v průběhu podzimu (dáme vědět plakáty), druhá
v zimě. Věříme, že tím, že návštěvníci budou mu-

Kino už se těší na filmový festival - a vy?
Jménem všech radních, zastupitelů i zaměstnanců
města přeji krásný začátek podzimu a těším se
na viděnou na některé z kulturních, společenských
či sportovních akcí, jichž je u nás tolik, že je to
až ku podivu, ale rozhodně k radosti!
V úctě, Radim Wolák, starosta 606 66 88 01
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Velvary otevřely opravenou
sokolovnu a novou družinu!

6 Zpravodaj Velvary

První zářijový den proběhlo ve Velvarech
slavnostní otevření zrekonstruované sokolovny a nové školní družiny. Obě náročné
stavební akce zaměstnaly město na více
než rok a nyní byly zdárně zakončeny.
V 10 hodin byla dětmi otevřena nová školní
družina, ve 12 hodin se slavnostně otevřela
opravená sokolovna. Obě budovy byly až
do odpoledních hodin volně k nahlédnutí
veřejnosti, aby mohla posoudit, jak se obě
budovy proměnily. V sokolovně až do
večera probíhala sportovní klání velvarských
spolků.
Vnitřní úpravy školní družiny přišly na
necelých 5 milionů korun a město je plně
hradilo ze svého, náklady na zateplení budovy převýšily 3 miliony, z toho 1,7 milionu
pokryla dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Celkové náklady na rekonstrukci
školní družiny včetně úprav přístupové
cesty a první fáze úpravy dvorku dosáhly
téměř 9,5 milionu korun.
Sokolovna nejprve též prošla procesem
zateplení fasády a výměny oken. Snížení
energetické náročnosti přišlo na 5,3 milionu
korun, z toho 1,9 milionu tvořila dotace
Státního fondu životního prostředí. Následné vnitřní úpravy sokolovny převýšily
10 milionů korun, náročná rekonstrukce
byla podpořena z prostředku Regionálního

operačního programu Střední Čechy částkou 7,8 milionu korun. Celkově se vnitřní
i vnější opravy sokolovny včetně přístupové
cesty a vnitřního vybavení vyšplhaly na
částku 16 milionů korun.
Město Velvary tak zakončilo stavební akce
v částce 25,5 milionů, z toho 11,5 milionu
získalo z dotačních zdrojů, 14 milionů
pokrylo z vlastního rozpočtu.
Výsledkem je krásná, čistá a prostorná
školní družina se zázemím pro pracovní
aktivity školy a prostorná skvěle vybavená
moderní vnitřní sportoviště s perfektním
sociálním zázemím. Obě budovy jsou energeticky přátelské a budou plně (a věřme,
že dlouho) sloužit velvarské veřejnosti.
Slavnostní otevření obou budov provedly
velvarské děti, přítomni byli zástupci partnerských organizací a další hosté, účastnil
se též ředitel ROP ŠČ Ing. Václav Chytil
a poslanec pan Zdeněk Syblík.
Slavnostní den byl poděkováním všem, kdo
se na zdárném průběhu obou akcí podíleli,
dík patří zejména poskytovatelům dotací
a předem je třeba poděkovat těm, kdo
budou nové budovy využívat, za to, že
se k nim budou chovat ohleduplně a s péčí.
(rw)
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DRUŽINA
Název projektu:
Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 268 ve Velvarech,
včetně stavebních úprav
Projekt vytvořil a na jeho realizaci přísným okem dohlížel:
Ing. Radovan Barsa
Stavební práce vykonala zejména:
Firma RAVION s. r. o.
Práce probíhaly v období:
Prosinec 2014 až červen 2015
Cena prací:
Vnitřní úpravy 4.882.981 Kč (plně hradilo město Velvary)
Zateplení 3.096.219 Kč (z toho 1.670.000 Kč dotace OPŽP)
Úprava dvoru a zahrady 690.000 Kč (město)
Vnitřní vybavení 760.000 Kč (290.000 Kč město, 470.000 Kč ZŠ)
Celková cena prací:
9.429.200 Kč
(dotační zdroje 1.670.000 Kč, město Velvary 7.759.200 Kč)
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SOKOLOVNA
Úpravy sokolovny probíhaly ve dvou vlnách: zateplení a vnitřní
úpravy
Název projektu:
Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny ve Velvarech
Stavební úpravy objektu Sokolovny ve Velvarech
Projekt vytvořil a na jeho realizaci přísným okem dohlížel:
Ing. Radovan Barsa
Stavební práce vykonali zejména:
Zateplení – Firma MAO s. r. o.
Vnitřní úpravy – Firma MI-VA s. r. o.
Práce probíhaly v období:
Zateplení – červenec až prosinec 2014
Vnitřní úpravy – prosinec 2014 až červen 2015
Cena prací:
Zateplení 5.255.583 Kč (z toho 1.894.211 Kč dotace OPŽP)
Vnitřní úpravy 10.018.569 Kč (z toho 7.836.557 Kč dotace ROP
SČ)
Úprava předprostor
690.000 Kč (město)
Vnitřní vybavení
300.000 Kč (město)
Celková cena prací:
16.264.152 Kč
(dotační zdroje
9.730.768 Kč, město
Velvary 6.533.384 Kč)
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Základní umělecká škola Velvary

Vás zve na koncert, 22. října od 19.00
Tomáška, se kterými se také zúčastnila
různých soutěží, a působí jako cembalistka
a korepetitorka Kladenského komorního
orchestru.

KLADENSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR,
ve zkratce KKO, byl založen v květnu
2010 při Základní umělecké škole Kladno,
5. května. Zakladatelem a dirigentem
je Pavel Tomáško. Členskou základnu
orchestru tvoří převážně nadšení amatérští
hudebníci, z nichž někteří mají za sebou
i zkušenosti z působení v jiných orchestrech. Muzicírování se věnují ve svém
volném čase.
Repertoárový záběr orchestru je velmi
široký, vedle skladeb starých mistrů v něm
najdeme i díla skladatelů dvacátého století,
výhledově se počítá se zařazením skladeb
soudobých či skladeb jiných hudebních
žánrů.
MIROSLAVA
CAITHAMLOVÁ,
civilním povoláním lékařka, je absolventkou ZUŠ
Unhošť v klavírní třídě
Bohuslavy Karasové a ZUŠ
Kladno, 5. května v klavírní
třídě Blanky Rejmanové.
Věnuje se sólové i komorní
hře, v poslední době se
zaměřuje hlavně na korepetici. Již několik
let doprovází žáky violoncellové třídy Pavla
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PAVEL TOMÁŠKO
pochází z hudební rodiny,
kde ho v hudebních začátcích ovlivnila především
jeho matka, pedagožka
Růžena Tomášková. Po
absolvování pražské konzervatoře se ihned zapojil
do výuky hry na violoncello
a hudební teorie v Kladně
a ve Slaném. Téměř vzápětí se stal nejprve
členem a po krátké době prvním violoncellistou Československého komorního orchestru. S ním procestoval téměř celou Evropu,
zúčastnil se i turné v Americe, Japonsku
a jiných zemích. Mimo koncertní činnosti se
podílel na mnoha hudebních nahrávkách jak
pro rozhlas, tak na hudební nosiče.

PROGRAM:
GREGOR JOSEPH WERNER: PRELUDIUM
A FUGA
WOLFGANG AMADEUS MOZART: DIVERTIMENTO C DUR, KV 157
Allegro – Andante – Presto

Co se děje u velvarských hasičů
Město Velvary podalo několik žádostí do Programu 2015 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje. Uspělo v jediné a to ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS !!! Obdržíme dotaci na vestavbu (dovybavení)
dopravního vozidla Fiat Ducato pro umístění
zásahové výzbroje a výstroje. Jinými slovy by
měl být upraven nákladový prostor, vybudováno
plato pro PS 12 s variantou kalového čerpadla
a elektrocentrály, výsuvné plato pro motorovou
pilu a další vybavení. Dále regál s policemi
pro hadice a nářadí a další materiál (savice na
střeše, osvětlení apod.). Vozidlo by vezlo jen to
vybavení, které by bylo právě třeba k zásahu,
soutěži apod.. Náklady na pořízení vestavby byly
vyčísleny částkou 168.190 Kč včetně DPH,
dotace ze Středočeského kraje činí 159.780,- Kč.
Nyní se vyhodnocují cenové nabídky, termín
realizace je požadován do konce listopadu 2015.
Na žádost starosty města provedli naši členové
v neděli 13. září ořezání suchých větví v areálu
i okolí Malovarského rybníku a posléze i v ulici
Karla Krohna. Plošinu zapůjčil Hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje, stanice
Slaný.
Náš sbor nárokoval v rozpočtu města na rok 2015 opravu poslední části střechy zbrojnice
nad administrativní částí budovy. Oprava byla původně z rozpočtu vyjmuta, ale díky
příznivému vývoji rozpočtu nakonec došlo k realizaci. Opravu včetně zateplení střechy
provedla firma J.Rott z Velvar, která prováděla i předchozí opravy budovy a skladu.
Náklady akce činí cca 166 tis. Kč včetně DPH a jsou hrazeny plně z rozpočtu města. Touto
opravou bude završena celková modernizace celé hasičské zbrojnice, budovy, se kterou
se můžeme směle chlubit.
Libor Šulc

FERENC FARKAS: PICOLLA MUSICA
DI CONCERTO
Allegro – Andante – Scherzo – Allegro
CLAUDE DEBUSSY: Deux Danses, L. 103
Danse sacrée – Danse profane
LEOŠ JANÁČEK: SUITA PRO SMYČCE
Moderato – Adagio – Andante con moto –
– Presto – Adagio – Andante
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CELOSTÁTNÍ AKCE

TÝDEN KNIHOVEN
ZAŽIJ KNIHOVNU JINAK

RESTAURACE
RESTAURACE
ve Velvarech
ve Velvarech

PŘIJME
PŘIJME

KUCHAŘE/KUCHAŘKU
KUCHAŘE/KUCHAŘKU
SERVÍRKU
SERVÍRKU
na HPP nebo na brigádu
naVolejte:
HPP nebo
brigádu
603 na
471
025
Volejte:
603
471
025
Nebo email: restaurace@vikabar.cz
Nebo email: restaurace@vikabar.cz

Inzerce

I VE VELVARSKÉ KNIHOVNĚ
od 5. do 9. října 2015
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 19. ročník celostátní akce Týden knihoven.

Co vás ve dnech od 5. do 9. října tedy ve velvarské knihovně čeká?
REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ ZDARMA!!!
VRÁCENÍ KNIH NA UPOMÍNKU BEZ POPLATKU!!!
NABÍDKA VYŘAZENÝCH KNIH
6. 10. „NEBOJTE SE ONLINE KATALOGU!“ PO CELÝ DEN BUDOU
PROBÍHAT UKÁZKY PRÁCE S ONLINE KATALOGEM KNIHOVNY.
7. 10. V 16 HODIN „JAK SE DĚLÁ KNIHA“
PŘEDNÁŠKA SPISOVATELKY A NAKLADATELKY TÁNI KUBÁTOVÉ
NA TÉMA VYDÁVÁNÍ KNIH.
8.10. V 9 HODIN ZÁBAVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ACH TA PAMĚŤ…“
S LEKTORKOU KURZŮ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI ANNOU KRATOCHVÍLOVOU
V DOMOVĚ PRO SENIORY VE VELVARECH.
8.10. V 16 HODIN „PROČ SI TO NEPAMATUJI ANEB DÁ SE S TÍM NĚCO
DĚLAT?“ PRVNÍ LEKCE NOVÉHO KURZU TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI VE
SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY.
DODATEČNÁ AKCE: 14.10. V 10 HODIN „Z DÍLA LETOŠNÍCH
JUBILANTŮ“ SETKÁNÍ SENIORŮ S KNIHOVNICÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY
VE VELVARECH. PŘEČTEME SI UKÁZKY Z DĚL VYBRANÝCH AUTORŮ.
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OZVĚNY FESTIVALU OTY HOFMANA – KOUZLA A ČÁRY
VE VELVARECH!
Město Velvary se stalo
partnerským městem festivalu
Oty Hofmana, přehlídky dětské
filmové a televizní tvorby, která
se již 47 let koná v Ostrově nad
Ohří. V rámci ozvěn festivalu
budou moci velvarští diváci
všeho věku shlédnout to nejlepší,
co je na festivalu k vidění.
Při příležitosti konání ozvěn bude
po letech k filmové produkci
otevřeno velvarské kino a otevře se též debata o jeho budoucnosti. Upozorňujeme diváky, že v kině
není zcela čisto a je tam zima, prosíme, přizpůsobte oděv a vezměte si deku. Občerstvení bude
zajištěno.
Letošní ročník festivalu je s podtitulem: kouzla a čáry, všechny promítané filmy mají v sobě tuto
tematiku. Na programu jsou filmy nejnovější doplněné klasickými dobrými pohádkami, které vyhovují
letošnímu tématu. Festival zahájí páteční klubové promítání známými temnými pohádkami pro
dospělé filmové labužníky a otrlou mládež ve sklepení Panské hospody. V sobotu a v neděli se bude
promítat v kině. Dopolední filmy jsou určeny nejmenším, odpolední celé rodině, podvečerní mládeži
a dospělým. Prosíme rodiče, aby předem zvážili vhodnost filmu pro svou ratolest.
Vstupné na produkci je jednotné: na každý film činí pouhých 15 Kč.

Inzerce

Ozvěny festivalu organizuje město Velvary: srdečně zveme!!!

PÁTEK 16. ŘÍJNA /PŘEDZVĚST FESTIVALU: SKLEPENÍ PANSKÉ HOSPODY/
18:00 POSLEDNÍ PROPADNE PEKLU
Režie: Ludvík Ráža
Hrají: Michaela Kudláčková, Ivan Vyskočil, Luděk Munzar, Dagmar Veškrnová-Havlová, Josef Karlík,
Petr Haničinec, Martin Růžek, Boris Rösner, Josef Somr a další
Historický/dobrodružný, 78 minut, premiéra v roce 1982
Historický film, jenž se odehrává v předvečer třicetileté války. Píše se rok 1611 a pasovští žoldnéři,
kteří vpadli do Čech, musí ustupovat před vojskem uherského krále. V této vřavě se mezi uprchlíky
objeví kouzelná lahvička, která svému majiteli splní jen jedno přání – a poté musí být prodána
za poloviční cenu dalšímu zájemci.
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20:30 DEVÁTÉ SRDCE
režie: Juraj Herz
hrají: Ondřej Pavelka, Anna Malová, Josef Kemr, Juraj Kukura, František Filipovský, Jan Přeučil a další
pohádka, 88 minut, premiéra v roce 1978, hudbu složil Petr Hapka
Potulný student Martin se přihlásí, že uzdraví princeznu Adrianu, která trpí podivnou nemocí. Netuší,
že princezna je v moci mocného čaroděje Aldobrandiniho, který si připravuje omlazující elixír z krve
devíti lidských srdcí. Podaří se Martinovi čaroděje porazit?
www.velvary.cz
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SOBOTA 17. ŘÍJNA /KINO VELVARY/
10:00 PRINCEZNA A PÍSAŘ
režie: Karel Janák
hrají: Matouš Ruml, Monika Timková, Jiří Bartoška, Maroš Kramár, Jiří Hána, Jiří Dvořák,
Petr Nárožný, Barbora Srncová, Marie Doležalová a další
pohádka, 81 minut
Královský písař Janek a princezna Amálka myslí hlavně na různé legrácky a vylomeniny. Na hradě
se chystá slavnost, na které se objeví i tři tajemní návštěvníci. Podivná krádež truhlice plné drahých
kamenů, ze které je obviněn Janek, uvede události do pohybu.

17:00 JAK JSME HRÁLI ČÁRU
režie: Juraj Nvota
17:00Richard
JAK JSME
HRÁLI Libuše
ČÁRU Šafránková, Milan Lasica, Ondřej Vetchý, Miro Noga, Alexander Bárta
hrají:
Labuda,
a režie:
další Juraj Nvota
hrají: Richard Labuda,
Libuše Šafránková, Milan Lasica, Ondřej Vetchý, Miro Noga, Alexander Bárta
komedie/drama,
102 minut
a
další
Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho
komedie/drama, 102 minut
prostřednictvím
úřadů marně snaží získat. Jak se šedesátá léta chýlí ke konci a poměry v zemi
Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho
se dramaticky mění, otevře se nakonec i před Petrem vysněná cesta přes hranice.
prostřednictvím úřadů marně snaží získat. Jak se šedesátá léta chýlí ke konci a poměry v zemi
se dramaticky mění, otevře se nakonec i před Petrem vysněná cesta přes hranice.

15:00 SEDMERO KRKAVCŮ
režie: Alice Nellis
hrají: Martha Issová, Zuzana Bydžovská, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil, Jakub
Zindulka, Kristína Svarinská, Csongor Cassai, Zuzana Čapková
pohádka, 97 minut
Pohádka Sedmero krkavců je příběh mladé dívky, která na sebe vezme úkol zachránit své bratry
a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle
slova, pravdy a opravdové lásky.
(PŘEDFILM: RYBIČKA, režie: Karel Janák, hrají: J. Zima, L. Krobotová, J. Poláček, H. Tachovská a další
dětský příběh, 15 minut, Krátký komediální příběh o osmiletém Simonovi, který jede s rodiči
na dovolenou do kempu a objeví přitom láhev se zlatou rybičkou.)
18:00 ŠKODA LÁSKY – MIŠKA JE KOUZELNÁ
režie: Petr Zahrádka
hrají: Martha Issová, Julia Issa, Stanislav Majer, Eva Leimbergerová a další
povídkový/komedie, 91 minut
Povídkový cyklus o lásce ve všech jejích podobách podle námětů známých českých spisovatelů.
Díl Miška je kouzelná je o souboji dvou žen různých generací. Nastávající manželka a pubertální dcera
soupeří o přízeň jednoho muže. A vyhrává nikoliv ta silnější, ale ta, která má drsnější metody.
Která to asi bude?

NEDĚLE 18. ŘÍJNA (KINO VELVARY)
10:00 ČAROVNÉ DĚDICTVÍ
Režie: Zdeněk Zelenka
Hrají: Luba Skořepová, Tereza Chudobová, Miloš Kopecký, Jiří Kodet, Miroslav Donutil, Jan Kraus,
Oldřich Vlach, Jiří Pecha, Filip Renč a další
Pohádka, 78 minut, premiéra v roce 1985
Koprodukční česko-německá pohádka o kouzelné čepici, která svému majiteli splní jakékoliv přání.
15:00 NA KOMETĚ
režie: Karel Zeman
hrají: Emil Horváth ml., Magda Vašáryová, František Filipovský, Josef Větrovec, Vladimír Menšík,
Jiřina Jirásková, Karel Effa a další
dobrodružný/sci-fi/fantasy, 74 minut, premiéra v roce 1970
Poslední z trikových hraných filmů Karla Zemana, které vizuálně vycházely ze starobylých rytin
provázejících romány Julese Verna.
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Dovolte, abych vám přiblížila malířku

Maluješ obrazy, vytváříš loutky. Můžeš prozradit, jaké techniky využíváš a případně
co ještě pod tvýma rukama vzniká?
Musím podotknout, že u veškeré své tvorby
jsem více méně samouk. Absolvovala jsem
sice několik výtvarných kurzů, ovšem největšího pokroku jsem dosáhla každodenní praxí
a neustálým studováním technik současných
mistrů. Čímž se dostávám k odpovědi na tvůj
dotaz. Pokaždé, když mne zaujme nějaké dílo,
zkoumám, jaké materiály autor použil, jakým
způsobem pracoval a protože mne teorie příliš
nebaví, hned vše zkouším v praxi. Tím jsem
docela rozšířila oblast své tvorby, například o 3D
obrazy, kde používám pro vytvoření struktury
i tak neobvyklý prvek, jako je ručně modelovaný
ornament. Mým oblíbeným materiálem zakomponovaným do plátna je také krajka, užívám
šablon, ubrousků, alobalu. Jsem ostatně sama
zvědavá, kam mne mé experimenty zavanou.
Kromě malby a loutek jsem také vyráběla různé
pohádkové postavičky a skřítky, nejnáročnější
a nejbláznivější počin byla výroba ježibaby
v životní velikosti, která se mi nyní houpe v obývacím pokoji na koštěti. (smích)
Čím jsi chtěla být jako malá? Tvořila jsi už
od dětských let?
Jako malá jsem chtěla být princezna, stejně
pošetilá je i moje mladší dcera. (smích)
Dále jsem chtěla být veterinářkou, slavnou zpěvačkou a tanečnicí a v neposlední řadě učitelkou
v mateřské škole.
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Už jako malá jsem stále něco obkreslovala.
Byla jsem výborný „kopista“, ale jakmile jsem
dostala ve škole do ruky štětce a byla jsem
požádána, abych namalovala lyžování s rodinou,
měla jsem nejhorší obrázek z celé třídy a dvojku
jsem dostala jen z milosti. (smích) Do dnešního
dne mi není akvarel příliš blízký a k malování
potřebuji klid a naprosté soustředění, žádné
učitelky mi nesmí koukat pod ruku. (smích)
Zdědila jsi umělecký talent po některém
rodinném předkovi?
Po rodičích jsem zdědila jiné nectnosti, bohéma
jsme doma žádného neměli. (smích)
A jak je to s tvými dětmi, „pomamily“ se,
nebo jdou svým směrem?
U mladší Lucinky zatím velký talent nepozoruji,
není příliš trpělivá. Když už ale vezme pastelku
do ruky, stoprocentně namaluje princeznu,
a když si dá záležet, nakreslí ji hezky.
Starší Anička je velice šikovná a malování je
jedna z jejích nejsilnějších stránek. Už dnes
dokáže téměř dokonale nakreslit podle předlohy
nejen dětský obrázek, ale i zvířata, která, stejně
jako já, miluje.
Upřednostňuješ některou svojí uměleckou
činnost, nebo máš ráda vše na stejno?
Nejdůležitější je pro mne malování. Posledních
14 let, během kterých se malbě intenzivněji
věnuji, je pro mne štětec v ruce synonymem
pro zklidnění. Samozřejmě malba vyžaduje
stoprocentní pozornost a také hodiny duševních
muk, kdy řeším různé technické a estetické
problémy a také, když se práce nedaří, často
i bezesné noci. Ale při zdařilém výsledku je
satisfakce dokonalá. Krásný obraz je pro mne
stejně duchovní záležitost jako krásná hudba,
často u malování poslouchám oblíbené písničky
a sousedy tak ruším zpěvem. (smích)
Pokud si potřebuji odpočinout od malování,
jdu modelovat, případně dětem vyrábět knížky
pohádek.
Předpokládám, že je malba i sochání tvým
koníčkem, živí tě zároveň tato činnost?
Bylo by pro mne velikým zadostiučiněním,
pokud by situace v našem státě umožňovala,
abychom se my umělci dokázali také svým
řemeslem uživit. Ovšem není rozumné chtít
od života vše, je potřeba si vybírat to podstatné

a výtvarnici Karolínu Boreckou
a pro mne jsou důležité děti a výtvarná činnost,
nikoli peníze.
Máš nějaké další záliby?
Jak jsem již zmínila, další mojí vášní je hudba.
Hudba a tanec mě provází již od dětství. Jako
téměř každé dítě jsem musela navštěvovat
taneční a hudební kroužky, ale mne to navíc
i těšilo. Po pubertálním odporu jsem se opět
vrátila k tanci i zpěvu a po delší pauze jsem
začala před několika měsíci navštěvovat místní
pěvecký spolek. Za několik měsíců se nám podařilo udělat obrovský kus práce a věřím tomu,
že se budeme dále zlepšovat.
Vzhledem k tomu, že s dětmi často navštěvujeme velvarskou knihovnu, je nasnadě, že jsem
také nadšenou čtenářkou a k tomuto se snažím
vést i děti. Moje starší dcera po prvním roce ve
škole již téměř dokonale čte.
Ve volných chvílích navštěvujeme různé ZOO
koutky a pobýváme v přírodě.
Jak přibližně dlouho trvá výroba jednoho
obrazu, nebo loutky?
Je to záležitost značně individuální. Obecně je
pro mne asi snazší malovat “pro sebe”. Zde si
mohu dovolit velkou uměleckou svobodu korigovanou jen mým osobním vkusem a sebereflexí.
Pokud si řeknu, že je obraz dokončený a žena
na obraze může být jen naznačena vrstvami
barvy nanesenými špachtlí, není důvod snažit
se o nějaký fotorealismus, když byla základní
myšlenka uchopena.
Pokud maluji na zakázku, musím se snažit nejen
o dokonalou podobu, což je vskutku nesnadné,
ale také vyjít vstříc zákazníkovi zpracováním,
volbou barev, pozadím. Někdy dialog připomíná
gladiátorské hry, ale téměř vždy je výsledkem
obraz, který uspokojí malíře i kupujícího.
(smích)
Abych tedy mluvila konkrétněji, poslední obraz
mi zabral jen 3 dny. Jsou obrazy, u kterých
trávím týdny. Ovšem nejsem člověk právě trpělivý, lépe mi tedy vyhovuje, pokud vidím rychle
nějaký průběh a rýsující se výsledek a ještě
než dokončím jedno plátno, již uvažuji o dalších
projektech. Potřebuji stále něco plánovat, stále
se na něco těšit a napínat své okolí, co zase
přijde příště.
Loutky, ač je to k nevíře, mi zaberou výrazně

více času, řekněme v řádu týdnů.
Pracuji s na vzduchu tvrdnoucí hmotou, která
poměrně pomalu schne. Dále se musí obrousit,
nabarvit, nalakovat, nemluvě o výrobě oblečení,
vybírání vlásků a různých doplňků, na kterých
se vždy vyřádím.
Jaké plány či ambice máš do budoucna?
Především se potřebuji neustále zdokonalovat
v technice i uměleckém projevu.
Doufám, že se mi po dalších letech umělecké
činnosti podaří proniknout i na místa, kde jsem
zatím nevystavovala a snad se dostat i do nějakého povědomí v uměleckém světě. Dnes je
totiž na prvním místě jméno, které není snadné
si udělat.
text: Blanka Tauerová
foto: Zdeňka Ortová
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Co ve Velvarech a okolí nyní
také roste a kvete...

Milí příznivci Velvarské Kostky,
jelikož je v rozpisu kurzů opravdu hodně změn oproti rozpisu, který byl otištěn v minulém zpravodaji,
rozhodli jsme se jej otisknout znovu.

Pupalka dvouletá
(Oenothera biennis)

Stále se ještě můžete hlásit do některých kurzů uvedených v rozpisu i do kurzů dalších, které nebyly
zatím pro nedostatek přihlášených otevřeny. Připraveny jsou opět i mimořádné víkendové akce.

Čeleď:

Pupalkovité (Onagraceae)
Dvouletá, až 2 m vysoká bylina, která
v prvním roce vyhání pouze přízemní listovou
růžici, teprve ve druhém roce vyrůstá kvetoucí
lodyha. Lodyha je jednoduchá nebo nahoře
větvená, vzpřímená, 50-200 cm vysoká.
Květy mívají velikost až 5 cm v průměru.
Kvete v VI až IX.
Květy se otvírají večer okolo 18. hodiny a silně
přitom voní. Poslední fáze otvírání, během níž
se kalich ohýbá dolů a korunní lístky se rozkládají, trvá jen asi 3 minuty a lze ji pozorovat
pouhým okem. Opylují je především noční
motýli. Následující den květy zvadnou.
Stanoviště: štěrkové a štěrkopísčité náplavy
břehů, pískovny, lomy, podél silnic, přístavy,
rumiště, staveniště, náspy, hráze.
Do Evropy se dostala už v předhistorické době
z Dálného východu. Velmi často se v literatuře
objevují úvahy o tom, že do Evropy byla
zavlečena v 17. století ze Severní Ameriky,
tyto úvahy jsou však v poslední době považovány za mylné, neboť v Severní Americe
údajně pravá pupalka dvouletá vůbec neroste.
Kůlové kořeny sklizené v prvním roce jsou
chutnou zeleninou, pro jejich barvu se jim
v Německu říká také „šunkový kořen“.
Semena obsahují olej s vícenásobně nenasycenými mastnými kyselinami. Pupalkový olej je
v posledních letech považován za velmi účinný
potravní doplněk, jenž může kladně působit při
řadě onemocnění jako je např. atopický ekzém
nebo lupénka. Dobrého účinku pupalkového
oleje bylo dosaženo i při léčbě tzv. premenstruačního syndromu (předmenstruační křeče
provázené depresemi), roztroušené sklerózy
(zejména brzdí rozvoj onemocnění v počátečním stádiu), preventivně se osvědčil v oblasti
cévních chorob (olej snižuje hladinu cholesterolu a krevní tlak a zároveň snižuje srážlivost

Kurzy a mimořádné akce, na které se můžete hlásit:
POZOR NOVINKA!!!
Z důvodu opakovaně projevovaného zájmu začínáme pořádat sobotní kurzy TAIJI /Tchaj-ťi/ se
skvělou pražskou lektorkou Petrou Cempírkovou.
Kurzy budou zatím probíhat jednou měsíčně a pokud zájem potrvá, či dokonce poroste, pokusíme se
pro ně od nového roku najít pravidelný čas v našem rozvrhu.
První kurz se uskuteční v sobotu 31. 10. 2015 od 14 do 18 h.
Omlouváme se všem, kdo docházeli a chtěli i v tomto roce docházet na kurzy Angličtiny pro
dospělé. Jednáme s novými lektory a pokusíme se otevřít nové kurzy v co nejbližší době.
Novinářský kroužek /Martina Bittnerová/, úterý 15:00 - 16:30 h
hra na kytaru, hra na saxofon a další dechové nástroje /Tom Braun a Osian Roberts/
Qi-gong (čchi-kung) 10. - 11. 10. 2015 cvičení pro zdraví, krásu a energii
/Jaromír Fatina/ (Kurz bude v případě zájmu zkrácen na jednodenní)

krve), při prevenci např. anginy pectoris,
ischemie myokardu či náhlých mozkových
příhod. Vzhledem k tomu, že pupalkový olej
působí imunostimulačně, zvyšuje i obranyschopnost organismu a odolnost vůči stresům.
Dosud neznámým mechanismem také snižuje
bolesti při revmatismu.
Využito zdroje http://botanika.wendys.cz/index.
php/14-herbar-rostlin/200-oenothera-biennis-pupalka-dvouleta
Foto soukromý archiv
Připravila M.Červenková
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v pátek 9. října 2015
Den otevřených
Den otevřených
dveří. dveří v Domově Velvary, poskytovatel sociálních služeb

V době od 9 do 14 hodin
0

V rámci Týdne sociálních služeb

si návštěvníci budou moci

se v domově pro seniory koná

prohlédnout
prostory
domova
v pátek
9. října
2015
dveří.
a seznámitDen
se otevřených
s nabídkou
AKTUALIZOVANÝ ROZPIS KURZŮ platný od září 2015
pondělí
8:15 – 9:15
15:00 - 15:45
16:30 – 18:30
19:30 – 21:00
úterý
9:30 – 11:30
15:15 – 16:45
18:00 – 19:30
19:45 – 21:15
středa
9:30 – 11:30
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
16:20 - 17:05
18:00 – 20:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
čtvrtek
16:00 – 16:45
19:00 – 20:30
19:00 – 20:00
20:00 – 21:30
pátek
14:00 – 16:00
15:30 - 17:00
17:15 – 18:45
sobota
10:00 – 11:30

V době od 9 do 14 hodin
poskytovaných
služeb.
si návštěvníci budou moci

prohlédnout prostory domova

Jóga pro seniory (Káťa)
Jóga pro děti (předškolní a mladší školní)
kavaHERna
Jóga (Káťa)
kavaHERna
Dramaťák s Káčou (pro děti 6 - 8 let)
Jóga (Kamila)
Jóga (Káťa)
kavaHERna
Výtvarka pro děti
Keramika pro děti
Angličtina pro děti
Keramika pro dospělé (možno i s dětmi)
Biblická hodina
Němčina pro mírně pokročilé

Těšíme seana
Vaši návštěvu.
seznámit
se s nabídkou

poskytovaných služeb.
Kolektiv zaměstnanců
a klienti

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Petra Bezruče
484,
Velvary a klienti
Kolektiv
zaměstnanců
Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb
Petra Bezruče 484, Velvary
Inzerce

Jóga pro děti (školní)
Fotokroužek
Zdravotní cvičení
Bodyform
Keramika pro děti
Dramaťák s Míšou (pro děti od 10 let)
Jóga (Kamila)
Cvičení pro těhotné/ každou poslední sobotu v měsíci

zelená učebna
modrá učebna
sál

Více informací najdete na:
www.velvarskakostka.cz nebo na facebooku
Zpravodajvelvarskakostka@seznam.cz,
Velvary
24 Kontakt:
tel.: 777 129 299 nebo 725 831 642

www.velvary.cz 25

Základní škola Velvary

My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce

V Základní škole se po prázdninách
rozběhl nový školní rok. Přivítali jsme
25 prvňáčků. Při jejich prvních školních
krocích je doprovázeli žáci devátých
ročníků. Na konci školního roku deváťáky
na oplátku vyprovodí zase prvňáci
ze školy. KRPDŠ připravilo, jako každý
rok 1. září, zahradní slavnost právě pro
děti z 1. tříd a pro jejich rodiče, ale
netradičně zahájit školní rok na školní
dvůr přišly i paní učitelky a páni učitelé
a rodiče i prarodiče ostatních dětí.
Přejeme našim milým prvňáčkům, aby
se jim ve škole líbilo a práce se dařila.

Dalším slavnostním okamžikem bylo
1. září otevření nově zrekonstruované budovy školní družiny a cvičné kuchyně
s jídelnou. Naše školní družina má
4 oddělení pro 100 dětí. V neposlední
řadě také otevření sokolovny, která bude
sloužit i žákům ZŠ. Věříme, že všechny
nové krásné prostory, kterými se město
a potažmo i my, zaměstnanci a žáci školy,
můžeme pyšnit, vydrží dlouho v pěkném
stavu. Važme si takového prostředí!
Slavnostního otevření všech výše
uvedených míst se zúčastnilo nejen
vedení školy a města, pedagogové,
ale i zástupci ROPU, KÚ a další významní
hosté.

26 Zpravodaj Velvary
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Základní škola Velvary

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY

A co nového nás v příštích dnech, týdnech a měsících čeká? Je toho
opravdu spousta…
Zapojili jsme se do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost pod názvem „ Jazyků se nebojíme“. V rámci této výzvy vyjedou někteří naši učitelé
na studijní jazykové pobyty do zahraničí a „ na zkušenou“ do škol jiných zemí (např.
Francie, Itálie), kde v rámci
tzv. stínování budou sbírat i předávat zkušenosti pro další pedagogickou práci. Dále
skupina více než 50 žáků uskuteční výukový a poznávací výjezd v prosinci letošního
roku a zdokonalí své jazykové znalosti v Anglii.
Blíží se tradiční Maraton, letos jubilejní
10. ročník. Poběžte s námi 3. října. Můžete se přihlásit i v předstihu on line. Sledujte
stránky naší školy. Atmosféru přijedou podpořit i přátelé z Francie, kde naši chlapci
sehráli v loňském školním roce fotbalový zápas.
Ve škole byla instalována v době prázdnin plošina, díky které se žáci a návštěvníci
s handicapem mohou i s vozíčkem pohodlně pohybovat po budově školy i do vyšších
pater.

Zprávičky:
Klub předškolák pro budoucí
prvňáky se koná stejně jako
v minulých letech. Začínáme
prvním setkáním v říjnu.
Školu příští měsíc navštíví zástupci
středních škol a učilišť, aby žákům
devátých ročníků přiblížili a nabídli
možnosti dalšího studia.
Žáci osmých ročníků pokračují
ve spolupráci s firmou Linet,
kam jezdí na pravidelné návštěvy.
Na konci září proběhl sběr papíru.
V letošním školním roce proběhne
ještě alespoň dvakrát.
Na prvním stupni děti a učitelé
připravují projektový Den zvířat.

Za ZŠ M. Červenková Foto: soukromý fotoarchiv

V rámci projektu Recyklohraní
sbíráme: hliník, použité baterie,
drobné elektrospotřebiče (větší

Nejpůjčovanější knihy od 1. ledna do 29. září 2015
V půjčovně pro dospělé

V půjčovně pro děti

1

Beáta Matyášová – LUCIE V POZICI
STROMU

VELKÁ KNIHA PRINCEZEN

2

Ivanka Devátá – RADŠI NEKOUKAT

Hynek Klimek – MEZI NÁMI OBRY

3

M. H. Clarková – NIKDY NENÍ POZDĚ

James Patterson – LOVCI POKLADŮ

4

Camila Läckberg - ANDĚLÍČKÁŘKA

Thomas Brezina – HŘBITOV DINOSAURŮ

5

Eva Urbaníková – MĚJ MĚ RÁD

Jim Benton – Můj milý deníčku - FAKT
NEJSOU KLUCI Z JINÉ PLANETY?

6

Jo Nesbǿ - PŘÍZRAK

Sandra Vebrová – DUCHÁČKOVIC RODINA

7

Vlastimil Vondruška – ZLOČIN NA
BEZDĚZU

Kate Davies – ZAPOMENUTÉ JEHŇÁTKO

8

Lee Harrisová – VRAŽDA O NAROZENINÁCH

David Walliams – BABIČKA DRSŇAČKA

9

Camilla Läckberg – KROTITEL

Thomas Brezina – PANTER VE STRAŠIDELNÉM LESE

10

Lars Kepler – STALKER

Jacqueline Wilsonová - LÍZINKA

Inzerce

po dohodě), plastová víčka, mobilní
telefony. Děkujeme veřejnosti
za podporu.
Zájemci o lyžařský kurs se mohou
již hlásit u paní učitelky Hubáčkové
Žáci naší školy se zúčastnili běžeckého závodu Slánská míle. Byli oceněni
diplomy.
I v letošním školním roce působí
na naší škole rodilý mluvčí Steve
O ´Conor, který pomáhá dětem
i učitelům zdolávat nástrahy
anglického jazyka a zdokonalovat
konverzaci.

Inzerce

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ
ÚČETNICTVÍ VČETNĚ DANÍ A MEZD
Kontakt: Monika Fleková,
V Topolech 729, Velvary
Telefon: 606 807 839
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Městská knihovna Velvary
pořádá

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
s názvem
Proč si to nepamatuji
aneb
Dá se s tím
něco dělat?
1. lekce ve čtvrtek 8. října 2015.
Začínáme v 16 hodin.
Pro registrované čtenáře zdarma.
Ostatní zájemci se můžou registrovat
před zahájením kurzu nebo u zápisu.
Lektorka kurzu: Anna Kratochvílová
30 Zpravodaj Velvary
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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.
32 Zpravodaj Velvary
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Město Velvary ve spolupráci
se společností BEC odpady s.r.o.
pro Vás připravilo

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 17. ŘÍJNA 2015_
čas

od 8

obec/místní část

OO

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)
ANO

NE

starý nábytek
koberce, linolea
matrace
staré hadry
sanitární keramika
vysklené okenní rámy
atp.

nebezpečné odpady
pneumatiky
pračky
sporáky, bojlery
stavební suť
zasklená okna
železný šrot

ŽELEZNÝ ŠROT (SDH Velvary)
ANO
železný šrot
pračky
sporáky
bojlery

NE

nebezpečné odpady
pneumatiky
nekovové materiály

_SOBOTA 24. ŘÍJNA 2015_
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

příjezd

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

čas

odjezd

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

kabely
atp.

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.

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:

kovový nábytek

JINÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY. DĚKUJEME.

34 Zpravodaj Velvary

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH 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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Inzerce

STAVEBNINY VELVARY
STAVEBNINY VELVARY

OD 1.ČERVNA U NÁS MŮŽETE OBJEDNAT :

1.ČERVNA U NÁS MŮŽETE OBJEDNAT :
BÍLÉ ZBOŽÍ: PRAČKY,OD
SUŠIČKY,
CHLADNIČKY, MRAZÁKY, MYČKY,…
BÍLÉ ZBOŽÍ: PRAČKY, SUŠIČKY, CHLADNIČKY, MRAZÁKY, MYČKY,…

MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE: RYCHLOVARNÉ KONVICE, ŽEHLIČKY,...
MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE: RYCHLOVARNÉ KONVICE, ŽEHLIČKY,...

ELEKTRONIKA: TELEVIZORY, DVD PŘEHRÁVAČE, MIKROSYSTÉMY,…
ELEKTRONIKA: TELEVIZORY, DVD PŘEHRÁVAČE, MIKROSYSTÉMY,…

POČÍTAČE:
NOTEBOOKY,
TABLETY,
TISKÁRNY,
MONITORY,…
POČÍTAČE:
NOTEBOOKY,
TABLETY,
TISKÁRNY, MONITORY,…
POMŮŽEME
S VÝBĚREM
VÝROBKU
NAZÁKLADĚ
ZÁKLADĚ HODNOCENÍ
POMŮŽEME
S VÝBĚREM
VÝROBKU
NA
HODNOCENÍ
ČASOPISU dTest
ČASOPISU dTest

ELEKTRO

ELEKTRO

JIŽ V PRODEJI:
ZÁKLADNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL: KABELY, PRŮCHODKY,
PRODEJI:
KRABICE, SPÍNAČE, BATERIE, ŽÁROVKY, ZÁŘIVKY, SVÍTIDLA, JISTIČE

JIŽ V
ZÁKLADNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL: KABELY, PRŮCHODKY,
PO-PÁ 7-17
HOD, SOSVÍTIDLA,
8-12 HOD JISTIČE
KRABICE, PROVOZNÍ
SPÍNAČE,DOBA:
BATERIE, ŽÁROVKY,
ZÁŘIVKY,
ADRESA:
KONTAKT:

CHRŽÍNSKÁ 752, VELVARY
TEL.: 733 120 531 stavebninyvelvary@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA:
PO-PÁ 7-17 HOD, SO 8-12 HOD
ADRESA:
CHRŽÍNSKÁ 752, VELVARY
KONTAKT:
TEL.: 733 120 531 stavebninyvelvary@seznam.cz
36 Zpravodaj Velvary
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BARVY – LAKY VELVARY
– LAKY VELVARY
ODBARVY
1. 3. 2015 ROZŠIŘUJEME
NABÍDKU O SLUŽBU

MÍCHÁNÍ BAREV
MÍCHÁNÍ
BAREV
INTERIEROVÝCH,
FASÁDNÍCH
A SYNTETICKÝCH

OD 1. 3. 2015 ROZŠIŘUJEME NABÍDKU O SLUŽBU

INTERIEROVÝCH, FASÁDNÍCH A SYNTETICKÝCH

DROGERIE J. a Š. SCHUBERTOVI,
NÁM.
KRÁLE J.
VLADISLAVA
111, VELVARY
DROGERIE
a Š. SCHUBERTOVI,
tel.:
315762680,
mail: schuberts@seznam.cz
NÁM.
KRÁLE VLADISLAVA
111, VELVARY
tel.: 315762680, mail: schuberts@seznam.cz
Inzerce

CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA V NEUMĚŘICÍCH
NABÍZÍ A PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY
NA VÁNOČNÍ SVÁTKY

OBJEDNÁVAT
MŮŽETE JIŽ DNES,
NEJPOZDĚJI
DO 30.11.2015 !

PEČEME Z MÁSLA,
NE Z RŮZNÝCH
NÁHRAŽEK
ANI MARGARINŮ !
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
K VYZVEDNUTÍ OD 16.12.
CENA 320 Kč/1 kg/MIX

CENA
1 ks

Nugátové lanýžky

Věnečky

7,-

Brabantské cukroví

Mašličky

7,-

Čokoládové dortíčky

Linecké oválky polomáč.

7,-

Vanilkové rohlíčky

Kokosky

7,-

Bounty řezy

Punčové hrudky

7,-

Linecká kolečka

Kremrole

7,-

Rumové kuličky

Laskonky

7,-

Pracny

Punčové řezy

7,-

Šlehačkové cukroví

Větrníky

8,-

Kokosky

Ovocné košíčky

8,-

Třené kakaové kytičky

Griliáš. trubičky se šlehačkou

8,-

DIA CUKROVÍ - MIX 6 druhů
400,-/1 kg
BEZLEPKOVÉ CUKROVÍ - MIX 6 druhů
430,-/1 kg

LENKA P A L U K O V Á
NEUMĚŘICE 31

 723 407 423
email: lenca.palukova@seznam.cz
www.dortikyodlenky.cz
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MINIZÁKUSKY
K VYZVEDNUTÍ 22.12.

Malvaňácký Natvrdel se vydařil!

Závodníci na startu

I koloběžky svištěly jak o závod

Již tradiční velvarský Natvrdel byl letos pořádně okořeněn. Oblíbený festiválek dobré hudby
a divadla se totiž spojil s malvaňáckou slavností, s otevřením zárodku nového discgolfového
hřiště a s prvním velvarským dětským závodem historických šlapacích automobilů.
U rybníku se třetí zářijovou sobotu sešlo mnoho lidí, aby vyzkoušeli nové discgolfové koše,
podívali se na pohádku a divadlo, poslechli si irskou kapelu a anglického písničkáře,
prohlédli si hračky našich dědů a pradědů a hlavně si v nich zajezdili.
K vidění byly krásné automobilové kousky a malí závodníci šlapali jak diví. Ukázalo se,
že i ti nejmenší umějí podat ohromné výkony. Aby ne. Vítěz dostal krásný vavřínový věnec.
Kdo se nevešel do autíčka, závodil na koloběžce. Radost měli všichni, také z toho, že ve
Velvarech ještě letos otevřeme zbrusu nové muzeum technických hraček, kde si budete
krom jiného moci repliky autíček našich pradědečků také vyzkoušet (exponáty si již teď
můžete prohlédnout na www.muzeum-technickych-hracek.cz)
Akce se konala za podpory Nadace VIA, která tak ocenila úpravu okolí Malovarského
rybníka jako nejlepší proměnu veřejného prostranství v rámci 9. ročníku programu Místo,
kde žijeme. Na malvaňáckou slávu proto přijeli nejen lidé z vedení Nadace, ale též zástupci
projektů nového ročníku. Jsme rádi, že jsme všechny trochu mohli nakazit naší radostí
a dodat jim trochu sil do jejich projektů!

Pohádka O Žabákovi

Vystavená historická autíčka
Věnec pro vítězku

Písničkář
Momentka z prvního discgolfového turnaje
Sestry v akci
Písničkář Alasdair Bouch

Vrcholoví koloběžkáři
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 Rizikové kácení stromů.
 Očišťování a úklid zahrad od porostů
(náletové dřeviny).
 Kácení stromů v blízkosti domů,
silnic a elektrického vedení.
 Celková údržba stromů na hřbitovech.
 Kácení lezeckou technikou za použití lan
a speciálních postrojů.
 Kácení za použití speciálních plošin
na automobilovém podvozku o dosahu 35,5 m.

Palivové dřevo • Kácení stromů • Nejlevnější topení v současnosti !!!

DřevoŘeporyje s.r.o.

Provozní
doba:
AUTOELEKTRIKA
- AUTODÍLY
Provozní doba:
AUTOELEKTRIKA
Pondělí
– Pátek ………. 7 – 17 hod - AUTODÍLY
Provozní
doba:………. 7 8– –1712hod
Sobota–………………...
hod
Pondělí
Pátek
Neděle
………………...
zavřeno
Sobota
………………...
8 – 12
hod
Pondělí
– Pátek ………. 7 –zavřeno
17 hod
Neděle ………………...
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Nabízíme:
Zdeněk Tutr
Neděle ………………...
zavřeno
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Za Roudnickou
branou 622
Nabízíme:
Zdeněk Tutr
273 24 Velvary
Standardní
služby: OPRAVY, PRODEJ
a MONTÁŽE:
Za Roudnickou
branou 622
- Startérů
- Nezávislých topení
Nabízíme:
tel./fax:
+420
315 761 412
Zdeněk
Tutr
273 24
Velvary
Alternátorů
El.
- Standardní
Startérů služby: OPRAVY, PRODEJ
- Nezávislých
topení
mobil:
+420315
723
360412
838
aPříslušenství
MONTÁŽE:
Za
Roudnickou
branou
622
tel./fax:
+420
761

mail:
autoelektrika@tutr.cz
273
24 Velvary
mobil:
+420
723 360 838
www.tutr.cz
tel./fax:
+420 315 761 412
mail:
autoelektrika@tutr.cz
mobil:www.tutr.cz
+420 723 360 838
mail: Doplňkové
autoelektrika@tutr.cz
služby:

- Hands free sad
- Alternátorů
- Autoalarmů
-- Startérů
Hands
free sad
- Výfuků
Alternátorů
-- Autoalarmů
Hands free sad
-- Výfuků
- Autoalarmů
- Výfuků

- Tažných
zařízení
- El.
Příslušenství
Autorádií
-- Nezávislých
topení
Tažných zařízení
-Autorádií
Autobaterií
-- El.
Příslušenství
Tažných zařízení
-- Autobaterií
- Autorádií
- Autobaterií

www.tutr.cz
Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
za velmimotorových
výhodné ceny
v originálním
balení
i rozlévané
ze sudového
služby:
-Doplňkové
Výměna
olejů
včetně filtrů:
nabízíme
všechny
typy olejůbalení.
SHELL
-zaKontrola,
event. ošetření
akumulátoru
a kontrola
stavu ze
dobíjecí
soustavy
velmi výhodné
ceny v originálním
balení
i rozlévané
sudového
balení.
Výměna motorových
olejů
včetně filtrů:
nabízíme
všechny
typy
olejů SHELL
-- Kontrola,
event. ošetření
akumulátoru
a kontrola
stavu
dobíjecí
soustavy
Trvale
rozšiřujeme
sortiment
ND a příslušenství
pro: ze sudového balení.
za velmi
výhodné ceny
v originálním
balení i rozlévané
rozšiřujeme
sortiment
ND a příslušenství
-Trvale
Kontrola,
event. ošetření
akumulátoru
a kontrolapro:
stavu dobíjecí soustavy
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme
objednávku
dotuzemských
24
- Osobní
i na
nákladní
vozidla
i zahraničních
Trvale
rozšiřujeme
sortiment
NDhod.
a příslušenství
pro: značek, speciální díly
- Pro další
prodej poskytujeme
dodáme
na objednávku
do 24 hod. slevy.
Osobní
i nákladní
vozidla tuzemských
-- Pro
další
prodej poskytujeme
slevy. i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.

Inzerce

Realizujeme vaše sny…
ŠTÁDLÍK
Vy máte nápad, my to umíme
řemeslné
Realizujeme vaše sny…
Š
T Á DaLstavební
Í K práce
postavit…
Vy máte nápad, my to umíme
řemeslné a stavební práce
postavit…
Realizujeme
vaše sny…
- klempířské práce
ŠTÁDLÍK
Vy- instalatérské
máte nápad,
my to umíme
a topenářské
práce řemeslné a stavební práce
Opravy a rekonstrukce
-postavit…
klempířské
práce
- zednické práce

- instalatérské
topenářské práce
- zámečnickéa práce
-- zednické
klempířské
prácea údržba pozemků
- terénní práce
úpravy
-- zámečnické
práce
instalatérské
a topenářské
- pokládka zámkové
dlažbypráce
-- terénní
úpravy
zednické
prácea údržba pozemků
info@stavby-velvary.cz
-- pokládka
zámkové
zámečnické
práce dlažby
-info@stavby-velvary.cz
terénní úpravy a údržba pozemků
- pokládka zámkové dlažby

Inzerce

info@stavby-velvary.cz

bytů, RD, střech, koupelen,
Opravy
a rekonstrukce
bytových
jader
bytů, RD, střech, koupelen,
Tel:
724
515 108
bytových
Opravy a jader
rekonstrukce
www.stavby-velvary.cz
bytů,
RD,
střech,
koupelen,
Tel: 724 515 108
bytových jader
www.stavby-velvary.cz

Tel: 724 515 108

www.stavby-velvary.cz

KOMINICTVÍ - Jaroslav Michl tel.: 777 274 694
KOMINICTVÍ jaroslavmichl@email.cz
- Jaroslav Michl tel.: 777 274 694
*kontroly spalinových cest
jaroslavmichl@email.cz
KOMINICTVÍ
- Jaroslav
Michl tel.:
777 274 694
*revize
komínů,
*vložkování,
*frézování,
*kontroly
spalinových
cest
jaroslavmichl@email.cz
*čištění
komínů*frézování,
a poradenství
*revizekomínů,
komínů,opravy
*vložkování,
*kontroly
spalinových
cest
*výroba
a prodej
nábytku,
*čištění
komínů,
opravy
komínů*čalounictví,
a poradenství
*revize
komínů,
*vložkování,
*frézování,
a pronájem
bytů
*výroba*ubytování
a prodej nábytku,
*čalounictví,
*čištění komínů,
opravy
komínů abytů
poradenství
*ubytování
a pronájem
*výroba a prodej nábytku, *čalounictví,
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*ubytování a pronájem bytů

OHLÉDNUTÍ ZA BESEDOU
O besedu s MUDr. Janem Cimickým byl opravdu mimořádný zájem.
V pondělí 14. září se v Městské knihovně sešlo rekordních
90 diváků, kteří si přišli poslechnout vyprávění mediálně známého
psychiatra, spisovatele a překladatele. Protože zájem čtenářů byl
mnohem větší než kapacita naší společenské místnosti, využily
jsme ještě stále pěkného počasí a publikum posadily do foyeru
naší knihovny.
Děkujeme pracovnici muzea Ing. Jitce Kůrkové za vstřícnost
a pochopení a pracovníkům městské čety za ochotu, s níž
z prvního patra muzea k nám do knihovny navozili tři desítky
židlí, které pak museli další den opět deportovat zpět.
Aby publikum na našeho hosta lépe vidělo, došlo i na
přestěhování těžkého pódia ze společenské místnosti a také
židle odtud putovaly do improvizovaného „přednáškového sálu“.
Mnohokrát děkujeme ředitelce MŠ M. Koscové za zapůjčení mikrofonu s reproduktorem.
Doktor Cimický určitě nemálo diváků překvapil tím, že si jako téma svého povídání
vybral nostalgické vzpomínání na osoby literárního a uměleckého života, s nimiž měl to štěstí
se - jako chlapec a dospívající muž - setkat. Byli jimi například: básník Jaroslav Seifert,
spisovatelka Marie Majerová, slavný francouzský herec Jean Paul Belmondo a mnoho
dalších.
Jsme rády, že se mnoho zúčastněných shodlo v názoru, že náš nápad uspořádat
besedu ve vestibulu nebyl vůbec špatný. Je nám však líto, že návrhy, aby se v tomto
prostoru besedy konaly častěji, nemůžeme akceptovat. Chodba bohužel není vytápěná
a v zimních měsících by se zde opravdu nedalo sedět. A také světelné podmínky jsou velmi
skromné. Nevylučujeme, že si tuto variantu ještě někdy zopakujeme, ale musel by být opět
tak velký divácký zájem a hlavně příznivé roční období.

Z. Ortová, L. Štýbrová - knihovnice

Říjnová křížovka
Citát výtvarníka Jiřího Slívy z jeho knihy Akademie vět:
„Lidé s kravatou jsou až o 15 % důležitější než bez ní.
Lidé s motýlkem zase o 15 %...“ viz tajenka

MLUVIT TRHANĚ

K

POHYBLIVÁ SPOJENÍ KOSTÍ

K

FILMOVACÍ PŘÍSTROJ

K

PŘÍKOŘÍ

K

KUDRNY

K

ZÁPORNÁ ELEKTRODA

K

KALENDÁŘNÍ MĚSÍC

K

LODNÍ KABINA

K

JEDEN ZE 3 KRÁLŮ

K

PLEMENO PSA

K
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VYLUŠTĚNÍ
ŽÁŘIJOVÉHO
ČÍSLA

15.září si připomeneme 125. výročí
narození slavné spisovatelky. Není snad
čtenáře, který by nečetl alespoň jednu
její knihu.
„ AGATHA CHRISTIE „
Stránku připravila Z. Ortová

www.velvary.cz

47

