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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OZNAMUJE,
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
OZNAMUJE,
ŽE VE
DNECH
23. 12.ŽE– VE
31.DNECH
12. 2015
BUDE Z DŮVODU DOVOLENÉ
23. 12. – 31. 12. 2015
ZAVŘENO.
BUDE Z DŮVODU DOVOLENÉ ZAVŘENO.

Přejeme všem čtenářům příjemné prožití
vánočních
svátků
a dočtenářům
nového roku
hodně zdravíčka.
Přejeme
všem
příjemné
prožití
Těšíme se na viděnou v pondělí 4. ledna 2016!

vánočních svátků a do nového roku hodně zdravíčka.
2 Zpravodaj Velvary
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STAROSTI A RADOSTI				
Milí čtenáři, ctění sousedé, drazí Velvarští!
Starý rok má na kahánku a nový se už chystá. Již brzy se zas ti dva sejdou, přišel tedy
i čas úvah, co nám ten končící přinesl a co jsme
do něj vnesli my. Čas přemýšlení, s jakými
plány hledět do toho počínajícího a co od něj,
natožpak od sebe v něm čekat. Střídání starého
a nového roku je nejen dobou prorokování, ale
obdobím rokování, zvažování učiněných kroků,
zákroků, pokroků, nároků, úkroků, i splácení úroků. Časem probírky tužeb, předsevzetí
a možností, časem úvah o čase a jeho běhu.
I já si řekl, že by se slušelo napsat v posledním letošním čísle zpravodaje něco o tom, jaký
ten rok vlastně byl. Rozsáhlou všeobjímající
zprávu. Rozhodl jsem se, že na těchto řádcích
hezky popíši, co vše se ve městě za rok událo, co se stavělo, postavilo a rozestavělo, co se
opravilo či upravilo, domluvilo a rozmluvilo, co
se povedlo i nepovedlo. Chtěl jsem shrnout též,
co vše mne v prvním roce na radnici potěšilo,
zaujalo, nadchlo, překvapilo, rozesmálo, otrávilo, zklamalo. Sepsat, co by bylo třeba, a kudy
že na to.
A tak jsem chodil a v hlavě si přerovnával poznámky o městě a dění v něm, o našich rozvíjejících se školách, mizejících obchodech,
nové sokolovně a družině, veřejných prostranstvích, hřištích, kinu a jeho budoucnosti, stromech a parcích, o našem náměstí, dopravě i té
nákladní, obchvatu a o tom, co nám přinese,
městských domech, spolcích a jejich úžasných
akcích, vodách a potocích, kanalizaci a její potřebě tam, kde není, o nepořádku na náměstí,
chodnících, co nejsou i budou, kostelech a hřbi-

velvarského starosty koncem roku

tovech, penězích a dotacích, pivovaru a jeho
místě ve městě, pohledech na město i z města,
cestách od nás i k nám, mostu a o tom, kdy
snad bude, o městě a jeho roli, o našich památkách a dědictvích, o potřebě přilákat sem hosty, o potřebě mít je kde ubytovat, o cestách,
kterými je lákat, o plánech blízkých i snových,
projektech, o všem dalším… a hlavně o lidech.
Zvažoval jsem, od čeho začít, a jak témata
uskupit, v noci se probouzel, abych si zapsal
hezkou formulaci, a po dlouhém rozmýšlení,
od čeho začít a kam dojít, jsem dospěl k tušenému závěru, že to asi nebude jen tak. Že už
je toho tolik, že to jen tak sepsat nepůjde.
A tak jsem sepsal jenom něco a řekl, že to přeci
vidíte nejlíp sami. Co se udělalo, co neudělalo
a co se dělá. Co se povedlo i co se nepovedlo a kam to vede. Co se daří i co se nedaří.
Co ve městě potřebujeme a co ne. A já si moc
cením toho, že se díváte, protože to nebývá
vždy a všude zvykem. A že když máte pocit, že
nevidím něco, co bych vidět měl, tak na to ukážete. Děkuji Vám, že máte Velvary rádi. Máme
nádherné město, které si naši lásku zaslouží.
Je mi velkou ctí a radostí moci o něj pečovat
a velmi si cením Vaší důvěry a pomoci.
Přeji Vám všem krásný konec roku a vstup
do toho nového. A těším se moc na to, že se
jako ti dva, o nichž jsem psal výše, co nejčastěji sejdeme a budeme o tom, co se událo, děje
a co nás čeká, rokovat společně!

PEČOVALO O PAMÁTKY

Pokračovali jsme v obnově kostela sv. Jiří, který
získal další část nového kabátu, opravili jsme
starou hřbitovní zeď a navázali spolupráci s rytíři, kteří dobrovolně pečují o opuštěné hroby
a náhrobky, kameníci se pustili do balustrády
u sochy sv. Jana Nepomuckého naproti hřbitovu. Také jsme vyměnili střechu a opravili fasádu na starobylém domě č. 218 na náměstí, začali jsme jednat o převodu renesanční branky
v Chržínské ulici do majetku města, a společnými silami se pustili do oprav zídky před kostelem sv. Kateřiny. Odborníci nám prozkoumali
mariánský sloup na náměstí, abychom věděli,
jak o něj pečovat, obnovili jsme program regenerace památkové zóny, jen ta péče o most se
nám nedaří, neb není náš a pořád nad ním trčí
ta kovová obluda.

VZDĚLÁVALO

Velvarské školy – mateřská, základní i umělecká – se činily, kromě své běžné a nejdůležitější vzdělávací činnosti pořádaly řadu doprovodných akcí, i kulturních či sportovních.
Naší lidušce se navíc podařilo získat povolení
k navýšení kapacity, takže i nadále může pod
svá umělecká křídla přijímat všechny velvarské děti, které mají zájem – a je jich opravdu
hodně! Vzdělávat se bylo možno i ve velvarské
Kostce, která nabízí kurzy fotografování, keramiky, jazyků a všelikých dalších umění. Vzdělává se i osazenstvo radnice, zejména v tom, jak
v dalších letech na dotace.

Radim Wolák, starosta
(následuje stručný a neúplný přehled dění
ve městě v roce 2015)

V ROCE 2015 SE VE VELVARECH…
STAVĚLO

Největší akcí byla obnova sokolovny. Dokončili
jsme její vnější úpravy a zateplení a kompletně
jsme opravili vnitřky. Stejnou proměnou prošla i budova bývalé střední školy, z níž se stala
krásná družina. Obě budovy získaly i vnitřní vybavení a nové přístupové cesty a byly otevřeny
s počátkem školního roku. Protože město získalo na sokolovnu dotační prostředky, mohli jsme
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dále podpořit například opravu atria v ZUŠ,
instalaci bezbariérové plošiny v ZŠ, opravu
prádelny v MŠ, opravu střechy na hasičárně
a na fotbalovém hřišti, prodloužení dráhy na
víceúčelovém hřišti a mnoho dalších drobných
akcí. Dvěma velkými nově rozběhlými stavbami jsou bezbariérové vstupy, rampy a WC
na zdravotním středisku a budování nového
hřiště v Malovarech – O kolečko víc.

SPORTOVALO

Velvarský maraton, atletický pětiboj základní
školy, hasičská Dědkiáda, sportovní dny a akce
mateřské školy, fotbalová utkání všech úrov-
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ní, nohejbalový turnaj… to jsou jen některé ze
sportovních akcí roku 2015: jestli někdo tvrdí,
že se ve Velvarech nesportuje, tak ať rychle
uteče! Sportuchtivci navíc od září mohli začít
opět plně využívat novou sokolovnu, která se
brzy zaplnila, cvičí se i v Kostce, kam si mladí staří mohou zajít třeba na jógu, pro menší
vznikla nová tradice závodu historických šlapacích autíček a koloběžek, milovníci pobytu
v přírodě s talířem si mohou dát piknik na discgolfovém hřišti u Malvaňáku a ti přemýšliví si
zas mohli přijít na své na významném šachovém memoriálu Karla Trejbala! Na louce u Podhorního mlýna se začíná zelenat soukromé,
veřejnosti ale plně přístupné kriketové hřiště,
přes zimu můžete studovat pravidla!

KULTURNĚ A SPOLEČENSKY ŽILO

I lidé kulturní si v roce 2015 přišli na své!
Knihovna, muzeum, základka, liduška, Kostka,
Kolečko, Vajíčko, Človíček, Natvrdlí, chovatelé,
Domov Velvary, pěvecký sbor, farníci, hasiči,
fotbalisté, jiu-jitsu-isté a další připravili fůru
báječných setkání: přednášky, cestovatelské
večery, besedy, vernisáže, výstavy, komentované procházky, koncerty, festivaly, divadelní
představení, letní kina, zábavy, dětské dny,
karnevaly, vajíčkobraní, mikulášské, každý si
mohl najít své a kolikrát nebylo kam dřív skočit! Ozvěny filmového festivalu Oty Hofmana
po letech zaplnily i velvarské kino a rozproudily
debatu o jeho budoucnosti.

SCHÁZELO A SPOLČOVALO

Velvarští se rádi scházejí a sdružují, spolků je
tu jako máku a všechny skvěle fungují. Ačkoli
projekt Nadace VIA byl už dávno ukončen, na
brigády u Malvaňáku se chodilo i letos, možná
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i proto, že projekt Velvarský Malvaňák vyhrál
soutěž o nejlepší úpravu veřejného prostranství roku!

SPOLUPRACOVALO

Navázali jsme spolupráci s francouzským městem Montbert, abychom měli kam vyjíždět na
zkušenou, podpořili jsme záměr Nadačního
fondu Tomáše Vosolsobě vybudovat v podkroví
panské hospody výstavní galerii, nabídli jsme
Muzeu technických hraček, aby se natrvalo
usídlilo ve Velvarech, spolupracujeme s architekty, vodohospodáři, památkáři, s mnoha
chytrými a úžasnými lidmi, kteří nám s péčí
o město mohou pomoci. Každá chytrá hlava
a šikovná ruka je dobrá. Je potěšitelné, že kdo
jednou pozná podmanivou náladu Velvar, už by
tu nejraději zůstal napořád.

PLÁNOVALO

Vždycky je dobré si o věcech promluvit, a proto
je výborné, že se velvarští v tomhle roce zajímali o veřejné diskuse a plánování. V rámci
projektu SouSedíme si jsme debatovali o budoucí podobě náměstíčka pod kostelem, velká část občanů se vyjádřila ke stavu města
v anketě Co nám chybí ve Velvarech?, na níž
počátkem příštího roku naváže celoměstské
setkání o budoucím směřování města. Nechali jsme zpracovat vodohospodářský protipovodňový generel, který nám odborně plánuje
hlavní cesty, kterými bychom měli v budoucnu
vydat, abychom chránili město před nečekanou
vodou, plánujeme odborné posouzení stavu
a bezpečnosti silnic a chodníků a prozkoumání
stavu památkové zóny. Dalších plánů je hromada, takže je vždy z čeho brát.

PRACOVALO

Každý den celý rok pracovalo pro město mnoho
lidí, aby tu vše běželo, jak má. Úředníci a úřednice úřadovali jak diví: schvalovali, povolovali,
projednávali, zapisovali, vydávali a přijímali, počítali, sčítali a někdy i vyčítali, muzejníci
se starali o odkaz minulosti a její přesah do
současnosti, knihovnice o knížky a jejich čtenáře, pečovatelky pečovaly, uklízečky uklízely,
správci spravovali, co jim bylo svěřeno, pracující v technické četě nevěděli, kam dřív skočit,
a vozili, vysypávali, stavěli, natírali, utahovali…co kde bylo zrovna třeba, policisté dbali na
pořádek, ředitelé řídili, učitelé učili, kuchařky
vařily, zastupitelé a radní se radili a vždy také
něco upekli, také jsme vítali, blahopřáli, oddávali a oceňovali, prostě čilý pracovní ruch, jaký
si malé město zaslouží.

ŽÁDALO

Žádali jsme o dotace, získali jsme příspěvky
drobné na kulturní akce, na městské dění něco
přisypal Přemyslovský měšec, podporu jsme
hledali u Kraje: zpracovali jsme projekty na vybudování U-čka – kulturních lázní u Malvaňáku,
na výměnu oken v domě s pečovatelskou službou, na opravu fasády Pražské brány, na obnovu parku kolem základní školy, na vybudování
první velvarské naučné stezky, na dovybavení
hasičského auta. Ze všech žádostí uspěla jedna
a naši hasiči mají novou výbavu. Protože se začínající dotační období stále rozjíždí, zjišťovali
jsme, co bude do roku 2020 mít nárok na podporu, a dle toho začali chystat projekty. Požádali jsme o příspěvky na další opravu Svatého
Jiří a Pražské brány.
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ODPADOVALO

V roce 2015 do města přibyly kontejnery na
rozbité elektrospotřebiče, hasiči pomáhají s jejich sběrem a vytvořili nové sběrné místo u hasičárny. Zavedli jsme revoluční novinku v podobě pytlovaného sběru papíru a plastů od domu
k domu, která výrazně zvedla množství vytříděného odpadu a od příštího roku uleví mnoha
domácnostem od části poplatku za odpad. Na
jaře jsme v rámci akce Ukliďme Česko uklidili
letitou skládku v zatáčce u Bučiny!

OPRAVOVOVALO

Havárie nechodí po horách, ale po městských
objektech – a to i v roce 2015. Praskaly nám
kanalizace a rozličné další trubky včetně odpadních a vodovodních, odcházely kotle a loučily se myčky, praskaly žárovky a opadávaly
zdi, ucpávaly se kanály a zanášela se čistírna,
bručel rozhlas a chrčely servery…. Všechny
a mnohé další pohromy jsme překonali hlavně
díky pohotovosti odboru majetku a šikovných

řemeslníků, kteří nám včas a ochotně přispěchali na pomoc! Opravili jsme i část náhonu
k Malvaňáku, abychom zjistili, kudy kam dále.

ZELENILO

Ve městě jsme pod taktovkou naší přešikovné
zahradnice vysadili mnoho stromů, keřů a všelikých rostlinek, pracovníci městské čety o ně
čile pečovali, věnovali jsme se prořízce stromů,
s čímž nám pomáhají odborníci a stromolezci.
K tomu se sekalo, hrabalo, hrnulo, zametalo, kypřilo, zastřihovalo, mulčovalo, zalévalo,
zkrátka se nelenilo, aby se nám město hezky
zelenilo.

tak úžasným, jaké je. Přeji Vám klidný advent,
krásné Vánoce a moc se těším, že ten rok příští
bude taky tak náramný, jako ten letošní.
						
Za město Velvary,
Radim Wolák, starosta

Dále se tu taky jedlo, pilo, spalo, silo, klábosilo… mnoho dalšího se dělo.

A HLAVNĚ SE TU KRÁSNĚ ŽILO!!!

Díky, kdo k tomu pomáháte a přispíváte tak
nejen k rozkvětu města, ale i místní pospolitosti. Děkuji, že máte město rádi a činíte jej
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Jan Jakub
Ryba
– Česká mše
vánoční
Jan Jakub
Ryba
Česká
mše
vánoční
Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční
(stálice na českém hudebním nebi)

(stálice na českém hudebním nebi)
Co by za to dali mnozí současní skladatelé a podnikavci
hudebního
kdyby
výplody
jejich činnosti
přežily
Co
by za tobyznysu,
dali mnozí
současní
skladatelé
a podnikavci
do
dalšího
jara.
V
každém
období
hudební
historie
tomu
hudebního byznysu, kdyby výplody jejich činnosti přežily
bylo,
je
a
bude
stejně.
V
záplavě
více
či
méně
úspěšných
do dalšího jara. V každém období hudební historie tomu
výtvorů
tu a stejně.
tam vyskytnou
dílavíce
hodná
zřetele.
Opravdová
bylo,
je asebude
V záplavě
či méně
úspěšných
umělecká
je vždydíla
nemilosrdně
prověřena
výtvorů
sehodnota
tu a tamdíla
vyskytnou
hodná zřetele.
Opravdová
časem. Česká
hudba
řadu světověprověřena
proslulých
umělecká
hodnota
dílamá
je celou
vždy nemilosrdně
autorů,
jejichž
díla
jsou
základními
kameny
evropské
hudební kultury, což nás může
časem. Česká hudba má celou řadu světově proslulých
právem
těšit
a
snad
v
nás
budit
i
pocit
hrdosti.
Kromě
jiného najdeme
jejich
autorů, jejichž díla jsou základními kameny evropské hudební
kultury, vcož
nástvorbě
může
i hudbu, těšit
kteráa má
specifický
význam,
jenjiného
nám, kteří
jsmevse
narodili
právem
snad
v nás budit
i pocitpochopitelný
hrdosti. Kromě
najdeme
jejich
tvorbě
Českých
zemích
a čeština význam,
je nám rodným
jazykem.
jenkteří
stěžíjsme
je přenositelný
ivhudbu,
která
má specifický
pochopitelný
jenAsi
nám,
se narodili
význam
národních
písní,
u
kterých
cizinec
může
jen
vnímat
krásu
melodie,
zatímco my
v Českých zemích a čeština je nám rodným jazykem. Asi jen stěží je přenositelný
jsme
schopni
komplexního
prožitku
ve
spojení
textu
a
hudby.
Dalším
příkladem
jsoumy
díla
význam národních písní, u kterých cizinec může jen vnímat krásu melodie, zatímco
z oblasti
českékomplexního
operní neboprožitku
liturgické
Dotextu
posledně
jmenované
kategorie jsou
patřídíla
jsme
schopni
vetvorby.
spojení
a hudby.
Dalším příkladem
významem
ojedinělé
dílo a tím tvorby.
je Česká
vánoční
Jakuba Jana
Ryby.patří
Přináší
zi svým
oblasti
české operní
nebo liturgické
Domše
posledně
jmenované
kategorie
svěží
a
neotřelou
melodiku,
kterou
vnímají
jistě
všichni
posluchači
bez
rozdílu
jazyka,
i svým významem ojedinělé dílo a tím je Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Přináší
ale jena ten,
kdo rozumí
textukterou
má zážitek
kompletní.
Její posluchači
autor patřil bez
bezesporu
svěží
neotřelou
melodiku,
vnímají
jistě všichni
rozdílu jazyka,
k
pozoruhodným
talentům
v
oblasti
hudební
kompozice,
ale
byl
to
zároveň
i člověk
ale jen ten, kdo rozumí textu má zážitek kompletní. Její autor patřil bezesporu
osvícený
a
vzdělaný.
O
své
práci
hluboce
přemýšlel
a
výsledky
svých
úvah
k pozoruhodným talentům v oblasti hudební kompozice, ale byl to zároveň i přenášel
člověk
do hudební
tvorby, kdyOzákladní
byla srozumitelnost
díla a jeho
osvícený
a vzdělaný.
své prácimyšlenkou
hluboce přemýšlel
a výsledky svých
úvahpozitivní
přenášel
působení
natvorby,
mysl posluchače.
toho
jeho nejznámější
,,Česká mše
do
hudební
kdy základníPříkladem
myšlenkou
bylajesrozumitelnost
dílaskladba
a jeho pozitivní
Vánoční“.
Autor
chtěl
na
posluchače
působit
nejen
hudbou,
ale
i
zpřístupněním
významu
působení na mysl posluchače. Příkladem toho je jeho nejznámější skladba ,,Česká
mše
textů,
jejich
podáním
ve
srozumitelném
mateřském
jazyce.
Vytvořil
tak
pozoruhodné
dílo,
Vánoční“. Autor chtěl na posluchače působit nejen hudbou, ale i zpřístupněním významu
které
oslovuje
již
po
staletí
široké
spektrum
posluchačů
a
stalo
se
opravdovým
symbolem
textů, jejich podáním ve srozumitelném mateřském jazyce. Vytvořil tak pozoruhodné dílo,
vánočních
svátků.
nás široké
hudebníky
je to vždycky
potěšení,
si ji můžemesymbolem
které
oslovuje
již poPro
staletí
spektrum
posluchačů
a stalokdyž
se opravdovým
poslechnout,
zazpívat
nebo
si
zahrát
v
orchestru.
Právě
proto
jsme
vánočních svátků. Pro nás hudebníky je to vždycky potěšení, když siseji rozhodli
můžemepodělit se
o
tento
hudební
skvost
s
velvarskou
veřejností.
Již
od
září
se
na
Českou
mši vánoční
poslechnout, zazpívat nebo si zahrát v orchestru. Právě proto jsme se rozhodli
podělitJana
se
Jakuba
Ryby
intenzivně
připravují
dámy
z
Velvarského
hudebního
spolku
a
s
nimi
žáciJana
o tento hudební skvost s velvarskou veřejností. Již od září se na Českou mši vánoční
ZUŠ Velvary
vedením
sbormistra
pana
Vratislava Řezáče.
Ke spolupráci
Jakuba
Ryby pod
intenzivně
připravují
dámy
z Velvarského
hudebního
spolku a s na
nimihudebním
žáci
doprovodu
se
nám
podařilo
aktivovat
i
skupinu
houslistek.
Bývalých
žaček
naší
ZUŠ Velvary pod vedením sbormistra pana Vratislava Řezáče. Ke spolupráci naškoly,
hudebním
které se pravidelně
scházejíaktivovat
a poctivěi připravují
pod odborným
vedením
pana
doprovodu
se nám podařilo
skupinu houslistek.
Bývalých
žaček
našíPetra
školy,
Bendy.
Jedná
se
bezesporu
o
radostný
úkol
pro
všechny
zúčastněné,
který
vyvrcholí
které se pravidelně scházejí a poctivě připravují pod odborným vedením pana
Petra
koncertním
provedením
mšeo radostný úkol pro všechny zúčastněné, který vyvrcholí
Bendy.
Jedná
se bezesporu
v
kostele
sv.
Kateřiny
koncertním provedením mše dne 27. 12. 2015, na které srdečně zveme všechny
přátele
dobré sv.
hudby.
v kostele
Kateřiny dne 27. 12. 2015, na které srdečně zveme všechny
přátele dobré hudby.

Oldřich Adelt

……………………………………………………………………………………………………
Oldřich Adelt
Inzerce

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

*ubytování a pronájem bytů
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Zrekonstruovanou sokolovnu
využily i děti z MŠ Velvary

Sdružení rodičů při MŠ Velvary Velvarské kolečko, o. s.
uspořádalo 20. listopadu
sportovní dopoledne v sokolovně pro žáky z mateřské
školy. Sportovní den „Evropa v pohybu“ byl určen
nejstarším a prostředním
žákům MŠ Velvary a děti
si při něm vyzkoušely různé sportovní disciplíny, jako
např. běh přes překážky,
skoky přes lavičku, kotouly
a trénování rovnováhy.
Celé akce se účastnilo 50
dětí v doprovodu učitelek MŠ Velvary a podpořit
je přišli také jejich mladší spolužáci. Program
zajišťovalo, za asistence rodičů, sdružení TIGER
– JIU JITSU, které má zkušenosti s přípravou
dětí v pohybových aktivitách a ukázka bojového umění Jiu Jitsu byla obohacením programu.
Všichni malí sportovci byli nadšeni z netradičně prožitého dopoledne, mohli si změřit síly
se svými vrstevníky a pořádně si zasportovat.

12 Zpravodaj Velvary

Velká věc na malém náměstí – SouSedíme si
Koncem října se událo první veřejné setkání
spojené s debatou o budoucí podobě náměstí Třebízského, hojně využívaného místa mezi
liduškou,
kostelem,
děkanským
dvorem
s muzeem a fortnou. Zájem o podobu veřejných prostranství je ve Velvarech velký.
Připomeňme, že rozhovory o budoucí podobě tohoto místa připravují velvarští Natvrdlí
za podpory grantu od Nadace VIA v rámci
projektu SouSedíme si. Cílem je domluvit se
v co největší skupině, jak by se náměstí mělo
proměnit, aby lépe sloužilo lidem. Dnes je hlavně parkovištěm. Přitom je to jedno z nejčetněji
využívaných míst ve městě – denně tudy projdou desítky dětí směřující do ZUŠ, před školou
čekají jejich rodiče, chodí se tudy do kostela,
na hřiště a k rybníku, ve dvoře děkanství je
část městského muzea a brzy se otevře muzeum technických hraček, konají se zde letní kina
a drobné akce… přesto tu nyní není ani jedna
lavička, koš, místo, kde se zastavit a příjemně trávit čas. V rámci projektu se uskutečnilo
několik setkání – tři koncerty v kostele a tři
blešáky na dvoře děkanství – kde mohli příchozí vyjádřit své představy o tom, jak by to
tu mohlo jednou vypadat. Tyto představy se
následně pokusili uchopit architekti a přetavit
je v první návrh studie, která byla představena

na zmíněném veřejném setkání jako podklad
k dalším rozhovorům.
O setkání v ZUŠ byl zájem a debata byla
živá, hlavními tématy bylo parkování a řešení
dopravní obslužnosti, zeleň a uspořádání
mobiliáře. Architektonický návrh ctí co nejvíce ráz místa, snaží se před školou vytvořit
bezpečný prostor pro čekání dětí, zachovat
část parkovacích míst, ale omezit ta před ZUŠ,
vytvořit klidné posezení u kostela, citlivě
doplnit zeleň, objevila se i snaha o včlenění
tekoucího vodního prvku, ať již v podobě kašny
či vodního klavíru. Debata v ZUŠ přinesla mnoho důležitých nápadů a připomínek, které se
architektonický tým bude snažit zapracovat.
Koncem roku či počátkem nového pak představí upravený návrh, o kterém bude možné dále
jednat.
Projekt má přinést nejen architektonickou
studii, ale též první viditelné změny. Finanční
příspěvek od Nadace VIA činí 100.000 korun,
polovina částky byla určena na uspořádání doprovodných akcí (koncerty a bleší trhy) a jako
honorář pro architekty, druhá část může být
vložena do první úpravy místa. Volba padla na úpravy zídky před kostelem sv. Kateřiny, která je již notně omšelá. Aby to nebyla

Závěrem byly jejich výkony odměněny medailí
a malým dárkem. Věříme, že se pořádání sportovních dnů pro MŠ Velvary v sokolovně stane
tradicí.
Tento sportovní projekt získal finanční podporu
od Domu zahraniční spolupráce, který spravuje
vzdělávací program Evropské unie Erasmus+.
Za Velvarské kolečko o. s. Jitka Valchářová

www.velvary.cz
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akce jen tak obyčejná, rozhodli jsme se
její opravu spojit s možností vyzkoušení vápenných omítek odolávající vlhkosti, které bychom poté – pokud se osvědčí
– mohli využít i na mnoha jiných budovách
ve městě. Po konzultacích s památkáři se
za pomoci odborného technologa naučíme
míchat tradiční vápenné směsi s přídavkem
románského cementu, které by neměly,
na rozdíl od běžně užívaných omítek s portlandským cementem, bránit průchodu vody,
a tudíž trpět zasolováním a následným vykvétáním. Uvidíme, jak to půjde a dopadne.
Zídka by mohla být – pokud teploty přes den

nebudou klesat pod bod mrazu, opravena ještě během zimy. Před ní bude umístěna první
lavička. Vznikne tak hezké místo, z něhož bude
výhled na zbytek náměstí, aby bylo možné
sledovat jeho proměnu, až se na ni podaří
získat prostředky.
Debata o budoucí podobě veřejných prostranství je velmi důležitá, díky ní bude město
vypadat tak, jak si přejeme, a sloužit nám
co nejlépe. Je velmi potěšitelné, že ve Velvarech je o dění veřejné velký zájem.
Radim Wolák

Městský úřad Velvary
upozorňuje občany, že z technických
důvodů bude výběr místních
poplatků zahájen 11. 1. 2016.
14 Zpravodaj Velvary
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V říjnu uplynul rok od mé první nesmělé návštěvy sboru. Byla jsem poměrně vyděšená
a neočekávala jsem nic dobrého. Rozdělení na několik hlasů a zpívání podle not,
to mne opravdu spíš stresovalo.

Poděkování sbormistrovi

PODĚKOVÁNÍ SBORMISTROVI

DVĚ ÚSPĚŠNÉ LISTOPADOVÉ AKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Dvě úspěšné
listopadové akce v městské knihovně
DVĚ ÚSPĚŠNÉ LISTOPADOVÉ AKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Ovšem po 14 dnech zpívání jsem byla nucena překonat ostych
V říjnu
uplynul se
roksborem
od mé první
nesmělé
návštěvy sboru.
a obavy
a vyrazit
na první
vystoupení.
KolenaByla jsem poměrně vyděšená
a
neočekávala
jsem
nic
dobrého.
Rozdělení
na
několik
hlasů a zpívání podle not,
podklesávala, odvahy bylo málo.
to mne opravdu spíš stresovalo.

Pocity zůstávají před každým vystoupením obdobné, ovšem
Ovšem po 14 dnech zpívání jsem byla nucena překonat ostych
mísí se s radostným očekáváním, vzrušením a adrenalinem.
a obavy a vyrazit se sborem na první vystoupení. Kolena

A to podklesávala,
není jediné, co
mi návštěvy
našeho pěveckého spolku
odvahy
bylo málo.
daly.Pocity
Především
mipřed
dalykaždým
možnost
potkat několik
skvělých
zůstávají
vystoupením
obdobné,
ovšem
a jedinečných
lidí,
o
jejichž
existenci
bych
se
jinak
nemusela
mísí se s radostným očekáváním, vzrušením a adrenalinem.
dozvědět.
Lidí,
kteříco
podporují
mnenašeho
v mém
konání aspolku
jsou mi
A to není
jediné,
mi návštěvy
pěveckého
velkou
oporou.
Dali
mi
pocit,
že
řečeno
slovy
reklamy:
daly. Především mi daly možnost potkat několik skvělých
„kdyža děláte
věci lidí,
s láskou,
lidé
to ocení“.
zpíváme
jedinečných
o jejichž
existenci
bychMy
se opravdu
jinak nemusela
dozvědět.
Lidí, kteří apodporují
v mém
konání
jsou mi
s „radostí
a plesáním“
jak jsemmne
zjistila,
jsou
věrnía posluchači,
mi pocit,
že řečeno
slovy
reklamy:
kteřívelkou
to cítí,oporou.
kteří tuDali
radost
prožívají
s námi
a drží
nám palce.
„když děláte věci s láskou, lidé to ocení“. My opravdu zpíváme

Jedním z těch úžasných lidí, které jsem poznala, je náš
s „radostí a plesáním“ a jak jsem zjistila, jsou věrní posluchači,
sbormistr, pan Vratislav Řezáč. Pro mne je velkou osobností, která nás drží pohromadě,
kteří to cítí, kteří tu radost prožívají s námi a drží nám palce.
stmeluje a motivuje, bez které by možná několik z nás již odpadlo, zavaleno dávkou
Jedním z těch úžasných lidí, které jsem poznala, je náš
každodenních povinností. Pro mne je to osobnost velmi duchovní, zcela oddaná hudbě,
sbormistr, pan Vratislav Řezáč. Pro mne je velkou osobností, která nás drží pohromadě,
ale přesto,
právě bez
proto
je také
veliceněkolik
lidskýzanás
anijiž
poodpadlo,
roce práce
s námi
neztrácí
stmelujenebo
a motivuje,
které
by možná
zavaleno
dávkou
trpělivost
a nadšení.
Umí říctPro
správné
na správném
místě. Někdy
peprnější,
když
každodenních
povinností.
mne jeslovo
to osobnost
velmi duchovní,
zcela oddaná
hudbě,
si to ale
opravdu
my
či
děti
zasloužíme,
ale
jeho
slova
také
dokáží
povzbudit
a
pohladit
přesto, nebo právě proto je také velice lidský a ani po roce práce s námi neztrácí
po duši
a vynést
nás doUmí
výšin
a slovo
očekávání.
trpělivost
a nadšení.
říctnadějí
správné
na správném místě. Někdy peprnější, když

Vernisáž obrazů malířky Karolíny Borecké se těšila hojné účasti a expozici celý
měsícobrazů
obdivovali
nejen
čtenářiBorecké
knihovny,
i ctitelé
umění,celý
Vernisáž
malířky
Karolíny
se ale
těšila
hojnévýtvarného
účasti a expozici
kteří
k
nám
zavítali
jen
za
tímto
účelem.
měsíc obdivovali nejen čtenáři knihovny, ale i ctitelé výtvarného umění,
kteří k nám zavítali jen za tímto účelem.

to opravdu
mynecháte
či děti zasloužíme,
ale jeho
slova také
dokážízpovzbudit
a pohladit
Tak si
doufám,
že se
vynést s námi
a užijete
si radost
bytí, zpěvu
a rozličných
po duši a vynést nás do výšin nadějí a očekávání.
lidských charakterů, které se dokáží spojit v jeden projekt.

Tak doufám, že se necháte vynést s námi a užijete si radost z bytí, zpěvu a rozličných
Karolína Borecká
lidských charakterů, které se dokáží spojit v jeden projekt.
Karolína Borecká

Inzerce

Přednáška o životě současné Sibiře s promítáním přilákala spoustu
spokojených
průvodcem
jim byl přilákala
Ing. Ivan spoustu
Kratochvíl.
Přednáškadiváků.
o životěZasvěceným
současné Sibiře
s promítáním
16 Zpravodaj Velvary

spokojených diváků. Zasvěceným průvodcem jim byl Ing. Ivanwww.velvary.cz
Kratochvíl.
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Zprávičky:

Základní škola Velvary

My všichni školou povinní

Žáci (zejména na 1. stupni) nasbírali 18
pytlů kaštanů.

aneb co nového na velvarské základce

Již podruhé jsme se sešli v Klubu předškolák, byli jsme překvapeni velkou účastí
a zájmem ze strany rodičů. Hostem byla
paní Eva Štanclová ( autorka několika dílů
Šimonových pracovních listů,učitelka MŠ
a dlouholetá ředitelka MŠ ) a paní Renata
Frančíková (ilustrátorka, malířka).
Zápis do prvních tříd pro rok 2016/2017
se bude konat ve dnech 4. a 5. února
2016. Podrobnější informace budou uvedeny v příštím zpravodaji.
Centrum sportu při ZŠ pořádá pro zájemce z řad žáků kurzy golfu ve spolupráci s
golfovou asociací v Beřovicích.

Za základní školu všem čtenářům
zpravodaje přejeme příjemné prožití
vánočních svátků, hodně klidu, pohody
a zdraví v roce 2016.
Vážení čtenáři,
v předvánočním čase přinášíme přehled
událostí, které proběhly, právě se dějí nebo
nás v brzké době čekají
Výuku chemie v osmých ročnících navštívili
studenti Vysoké školy chemicko-technologické, aby naše žáky provedli projektem nazvaným „Hodiny moderní chemie“, tentokrát zaměřeným na potraviny pod lupou. Zkoumali,
pozorovali, porovnávali, hodnotili a kritizovali
složení potravin, množství „éček“, vhodnost
zařazení do jídelníčku a prováděli i jednoduché pokusy.
V sobotu 21. listopadu, i přes neklidnou
situaci ve světě, odcestovali tři naši kolegové
na pracovní návštěvu do Francie do školy
v Montbertu, kde se v rámci projektu „Jazyků se nebojíme“ zúčastní tzv. „stínování“- to
znamená náslechů (hospitací) v hodinách
partnerské školy s cílem posbírat zkušenosti
z pedagogické praxe v oblasti metodické
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i jazykové. V dalším týdnu odcestovali jiní
kolegové do Turína s tímtéž programem
a cílem, ale navíc s příslibem získání partnerské
spolupráce pro naši školu.
Těšíme se na výsledky z návštěv i všech
jednání.
Před vánočními svátky odjíždí 50 dětí z druhého stupně v doprovodu čtyř pedagogů
na jazykový a poznávací pobyt v Eaestebournu v Anglii. Bližší informace k výjezdu můžete
získat na stránkách školy.
Jsme zapojeni již několik let do programu
Příběhy bezpráví, které přibližují žákům prostřednictvím filmů moderní československé
dějiny. K programu bývá připravena i putovní
výstava. 25. listopadu měli žáci i veřejnost
možnost shlédnout film Hořící keř (některé
scény se natáčely přímo ve Velvarech) a následně besedovat s PhDr. Prokopem Tomkem
nad tématem: Vpád vojsk Varšavské smlouvy
do Československa v roce 1968 a sovětská
okupace.

Mgr. M.Červenková, učitelka ZŠ

Klub předškolák v ZŠ Velvary
S kamarádkou výtvarnicí Renatou Frančíkovou jsme dostali pozvánku ze ZŠ Velvary
k návštěvě Klubu předškolák. Není to naše
první návštěva ve Velvarech, kdy představujeme rodičům budoucích prvňáčků naše
publikace Šimonovy pracovní listy. Protože
pracuji jako učitelka mateřské školy a vymýšlím pro děti pohádky, verše, hry a další
literární texty, mám ráda akce, kde mohu
hovořit na téma „školka“ i s rodiči. Zajímá
mne názor rodičů, jejich problémy a jsem
ráda, pokud najdeme společnou řeč, která
pomůže předškolákům při nástupu do základní
školy.
Na akci pro rodiče nás mile přivítala paní
učitelka Miloslava Červenková a společné
odpoledne s rodiči mohlo začít. Představila
jsem přítomným maminkám Šimonovy listy

On line dotazník pro vygenerování přihlášek na SŠ, SOŠ a víceletá gymnázia bude
třeba vyplnit a odeslat zpět do 5. února
2016. Včas bude k dispozici na stránkách
školy. Třídní učitelé budou žáky i rodiče
průběžně informovat.
Ve školní družině proběhla halloweenská
besídka.

a vyprávěla o své práci v mateřské škole.
Jaké problémy mají předškoláci, co by měli
zvládnout a jak jim mohou pomáhat učitelky
i rodiče. Snažila jsem se vysvětlit rodičům
důležitost vhodné motivace, důslednost
a trpělivost při práci s dětmi. A také jak je
důležitá pochvala. Ptala jsem se rodičů na
jejich konkrétní problémy a snažila jsem se
je přesvědčit o významu dobré komunikace
a rozvoji slovní obratnosti a pohotovosti jejich
dětí před vstupem do školy.
Naše odpolední posezení bylo velice příjemné a pokud jsme s Renatou pomohli svými publikacemi dětem i rodičům, jsme rády.
Děkujeme za milé přijetí v kolektivu učitelů
a krásné růže i pohoštění. Odjížděly jsme
z Velvar do Slaného s velice hezkými pocity
a budeme se těšit na další setkání.
Eva Štanclová

www.velvary.cz
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Co nového u velvarských hasičů
Mladí hasiči se zúčastnili dne 3. října podzimního kola hry Plamen ve Lhotě, kde
obsadili v kategorii „starší žáci“ 7. místo.
Dále se dne 7. listopadu zúčastnili v rámci
3. kola zimní hasičské ligy již 7. ročníku
„Bludiček“, pořádaných SDH Zlonice. Jedná
se o večerní soutěž mladých hasičů
od 17 do 20 hodin. Na stanovištích děti
objevují např. pohádková strašidla. Naši
starší žáci obsadili 9. - 10. místo, mladší
žáci skončili na 11. místě.
Členové sboru provedli v rámci sběru velkoobjemných odpadů dne 17. října sběr
železného šrotu po městě, dne 7. listopadu celodenní brigádu na hasičské zbrojnici
a chystají také na 21. listopadu společenské posezení členů k závěru roku, spojené
s občerstvením a grilováním na hasičské
zbrojnici. Ve stanovených dnech na hasičské
zbrojnici rovněž pro občany zajišťují „sběrové
místo“ elektrospotřebičů a železného šrotu.
Mladí hasiči chystají tradiční „hasičskou noc“
zakončenou společným výletem.

Sbor dobrovolných hasičů Velvary přeje
všem spoluobčanům klidné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce
a děkuje všem za přízeň a podporu činnosti
našeho zájmového spolku.
Více o sboru na www.sdhvelvary.cz
Za SDH Velvary - Libor Šulc

Inzerce

Starosta města Radim Wolák poděkoval
vedení našeho sboru za přijetí delegace francouzských hostů z městečka Montbert, která
navštívila naše město a jednala o partnerství s naším městem. Starosta zdůraznil náš
podíl na propagaci města a vstřícný přístup
hasičů. Hosté byli prý překvapeni úrovní
a vybavením našeho sboru, sami ve městě
dobrovolný hasičský sbor nemají.
Naše dobrovolná výjezdová jednotka převzala v sobotu 24. října od starosty města
Radima Woláka a radního Pavla Holého upravené dopravní vozidlo Fiat Ducato. Město
Velvary obdrželo dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS na rok 2015 ve výši
159.780 Kč. Získání těchto prostředků
umožnilo zadat vybudování vestavby do
uvedeného dopravního vozidla pro umístění zásahové výzbroje a výstroje. Vestavbu
provedla společnost PROGRES SERVIS
Sibřina spol. s r.o., která se vestavbami do
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záchranářských vozidel zabývá. Celkové
náklady činily 168.190 Kč, tzn., že město
doplácelo z vlastních zdrojů pouze 8.140 Kč.
Členové sboru se podíleli na návrhu vestavby
pro uložení výzbroje a výstroje. Vozidlo se
může převybavit dle druhu zásahu nebo cesty
na soutěž. Je to už druhá úprava vozidla.
První byla loňská montáž samostatného
přídavného topení do vozidla a montáž
přídavných vzduchových měchů k posílení
zatížení zadní nápravy.

STAVEBNINY
IIIII VELVARY

ELEKTRO

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

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA:

PO-PÁ

7.00 - 11.45 HOD
12.15 – 16.00 HOD
SOBOTA 8.00 – 12.00 HOD

ADRESA:
KONTAKT:
EMAIL:

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

www.velvary.cz
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ZIMNÍ ZAMYŠLENÍ
ZIMNÍ ZAMYŠLENÍ

Městská knihovna Velvary
a Domov Velvary
pořádají další
zábavně vzdělávací
program
s názvem:

Ach, ta paměť…

„Když se vlaštovka dotkne křídlem hladiny a po vodě se začnou šířit vlny, jejich rychlost je
nezávislá na tom, jak rychle vlaštovka letí.
„Když se vlaštovka dotkne křídlem hladiny a po vodě se začnou šířit vlny, jejich rychlost je
Stává se to i lidem.
nezávislá na tom, jak rychle vlaštovka letí.
Dotkneme
druhého a chvění v nás trvá, ať si to přejeme nebo ne.“
Stává se
se jeden
to i lidem.
Dotkneme se jeden druhého a chvění v nás trvá, ať si to přejeme nebo ne.“

Tato slova napsal Bohumil Hrabal.
I my, Tato
členky
„Ženského
pěveckého
sboru Velvary“ tedy doufáme, že jsme se kladně dotkly vás
slova
napsal Bohumil
Hrabal.
všech.I my,
Loničlenky
v září„Ženského
jsme začínali
v počtusboru
jedenácti
žentedy
a jednoho
muže,
dnessejekladně
nás jiždotkly
celkem
pěveckého
Velvary“
doufáme,
že jsme
vásdvacet
dva. všech. Loni v září jsme začínali v počtu jedenácti žen a jednoho muže, dnes je nás již celkem dvacet
dva.se, že budeme uvádět stále stejné
Nebojte
se, že budeme
uvádět stále stejné
písně Nebojte
pořád dokola.
O to, abychom
písně pořád
dokola.aOnekompromisně
to, abychom
nezakrněly,
se odvážně
nezakrněly,
se odvážně
stará náš
sbormistr.
Při prvnía nekompromisně
zářijové
stará
náš
sbormistr.
Při první dvojzpěvy“
zářijové
zkoušce nám rozdal „Moravské
zkoušceDvořáka,
nám rozdalv „Moravské
dvojzpěvy“
od Antonína
úpravě Leoše
od Antonína Dvořáka, v úpravě Leoše
Janáčka a celé dvě hodiny nás nepřetržitě
Janáčka a celé dvě hodiny nás nepřetržitě
„učil – mučil“.
„učil – mučil“.
Nyní Nyní
nejvíce
časučasu
věnujeme
nácviku
„České
nejvíce
věnujeme
nácviku
„České
mše vánoční“
od Jakuba
JanaJana
Ryby.
mše vánoční“
od Jakuba
Ryby.
Slibujeme,
že budeme
cvičit
ze všech
sil,sil,
Slibujeme,
že budeme
cvičit
ze všech
abychom
mohli,
tak jako
v minulém
školním
abychom
mohli,
tak jako
v minulém
školním
roce, roce,
před před
vás předstoupit,
a svým
zpěvem
vás předstoupit,
a svým
zpěvem
Vás potěšit.
Vás potěšit.
Neváhejte
a přijďte
rozšířit
naše
řady.
Spolu
námtotourčitě
určitěbude
budeznít
znít ještě
ještě lépe!
lépe!
Neváhejte
tedy tedy
a přijďte
rozšířit
naše
řady.
Spolu
nám

Inzerce

členkavelvarského
velvarského pěveckého
členka
pěveckéhospolku
spolku
Z.
Z.Horáčková
Horáčková

Srdečně zveme všechny zájemce
ve čtvrtek 17. prosince 2015
od 9 hodin
do společenské místnosti
DOMOVA V 1. PATŘE, P. BEZRUČE 484, VELVARY

Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentálním poruchám,
a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.
Těší se na Vás lektorka programu Anna Kratochvílová.
22 Zpravodaj Velvary

www.velvary.cz 23

erce:

Inzerce

Inzerce:

Realizujeme vaše sny…
Vy máte nápad, my to umíme
postavit…

Realizujeme vaše sny…
Vy máte
nápad, my to umíme
- klempířské
práce
postavit…
- instalatérské
a topenářské práce

ŠTÁDLÍK

řemeslné a stavební práce

ŠTÁDLÍK

řemeslné a stavební práce

Opravy a rekonstrukce
- zednické
práce práce
- klempířské
bytů, RD, střech, koupelen,
- zámečnické
práce
- instalatérské a topenářské práce
bytových
Opravy ajader
rekonstrukce
- terénní-úpravy
údržba pozemků
zednickéapráce
bytů,
RD, 515
střech,108
koupelen,
Tel:
724
- zámečnické
- pokládka
zámkové práce
dlažby
bytových jader
- terénní úpravy a údržba pozemků www.stavby-velvary.cz
info@stavby-velvary.cz
Tel: 724 515 108
- pokládka zámkové dlažby

info@stavby-velvary.cz
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Co ve Velvarech a okolí nyní
také roste a kvete...
Jmelí bílé

(Viscum album)
Čeleď:

Santálovité, dříve Ochmetovité či Jmelovité
Původ jeho odborného jména Viscum album se
odvozuje od slov viscōsus (lepkavý, ve smyslu
přilnavý), podle vlastnosti plodu a albus (bílý),
podle barvy bobulí.
Jmelí ve vánoční výzdobě nemůže chybět.
Je krásné a váže se k němu spousta pověstí, mýtů a legend. Má zajímavý způsob života
i rozmnožování. Je léčivé i jedovaté, používané
v moderní medicíně i léčitelství. Jmelí, stálezelený poloparazitický keřík, roste na jehličnatých a listnatých dřevinách celého světa.
Ve střední Evropě se objevuje především
na akátech, lípách, habrech, jasanech, javorech, jeřábech, topolech, vrbách, borovicích
a jedlích, ojediněle i na smrcích. Jmelí můžeme
najít na jabloních, vzácněji na ořešácích a meruňkách. Ve světě existuje asi 100 botanických
druhů jmelí, z nichž u nás roste pouze jmelí bílé
(Viscum album). Nikdy ho nenajdete na dubu
(nepleťte si s ochmetem).
Tato všestranná léčivka je však současně rostlinou poměrně silně jedovatou. Proto jakémukoliv používání jmelí musí předcházet konzultace s lékařem. Nejjedovatější je jmelí rostoucí
na topolech, a proto se ve farmacii nepoužívá.
Jmelí je rostlina odedávna využívaná k léčení.
Obsahuje glykoproteidy, peptidické toxiny (především viscotoxin, který se skládá z více než
40 aminokyselin), vodorozpustné polysacharidy
(hlavně polygalaktunoráty a flavoniny) a další
látky.

Jmelí se používá i v současné
medicíně:
• ke snížení krevního tlaku (rozšiřuje
vlásečnice)
• proti arterioskleróze
• proti poruchám vegetativního nervového
systému
• k podpůrné léčbě některých nádorových
onemocnění
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• jmelí se nesmí užívat při nedostatečné
činnosti srdce a ledvin
• působí močopudně
• zlepšuje i imunitní reakci u lidí postižených
AIDS.

Jmelí jsou v lidovém léčitelství
připisovány i mnohé další léčebné
účinky:
• Tlumí bolesti hlavy, závratě, pocity návalu
krve do hlavy (zejména v klimakteriu).
• Reguluje vylučování žluči a ovlivňuje činnost
slinivky břišní.
• Má protirevmatické účinky.
• Potlačuje zvýšenou činnost štítné žlázy.
• Udržuje čilost, pomáhá při tělesném
a duševním přetížení, hučení v uších, mírní
příznaky stáří.
• Zastavuje krvácení.
• Omezuje výskyt křečových žil nebo bércových vředů.
• V minulosti bylo jmelí doporučováno
též proti moru a syfilisu.
• V kosmetice se výtažky z jmelí uplatňují
v krémech a emulzích určených ke zklidnění podrážděné citlivé kůže a proti nadměrné
tvorbě lupů. Komplex účinných látek obsažených ve jmelí působí na pokožku těla i hlavy
opravdu blahodárně.

Pověry a legendy
Raní křesťané mezi sebou tradovali, že jmelí
bylo dříve volně rostoucím mohutným stromem. Z jeho větve prý Josef vyřezal kolébku
pro Ježíška. Později strom porazili Římané
a z jeho kmene byl vyroben kříž, na němž
byl Ježíš ukřižován. Podle jedné z nejznámějších štědrovečerních zvyklostí rostlina zajistí
do domu štěstí a požehnání. Magický účinek
rostliny se umocňuje, je-li snítka darována,
nikoli zakoupena. Štěstí je také ovlivněno
množstvím bobulek, čím víc jich snítka obsahuje, tím většího se obdarované osobě dostane. Díky svým lepivým složkám prý jmelí umí
udržet svazek mezi mužem a ženou. Mimo výše
popsaných schopností se mu přisuzují i vlastnosti,

kterými dokáže chránit proti ohni a čarodějnicím.
Dále je atributem odvahy, zdraví a plodnosti.
Jmelí do domu přináší štěstí, odvahu a lásku. Nechybí ani v klasické květomluvě, v níž
znamená “spolu našli jsme štěstí“. Pod snítkou
jmelí se můžete zcela beztrestně s kýmkoliv
líbat. Ale pozor – platí to jen o Štědrém dnu.
Příjemné Vánoce se snítkou jmelí.

Připravila M.Červenková
s využitím zdrojů a fotografií z http://www.
ireceptar.cz/zajimavosti/jmeli-lecive-i-jedovate-legendami-opredene/, http://cs.wikipedia.org/wiki/
Jmel%C3%AD_b%C3%ADl%C3%A9.

Inzerce

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
VČETNĚ DANÍ A MEZD
Kontakt: Monika Fleková,
V Topolech 729, Velvary
Telefon: 606 807 839
www.velvary.cz
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Inzerce

Inzerce:

BARVY – LAKY VELVARY
Inzerce:

BARVY
– LAKY VELVARY
OD 1. 3. 2015
ROZŠIŘUJEME
NABÍDKU O SLUŽBU

MÍCHÁNÍ
BAREV
MÍCHÁNÍ BAREV
OD 1. 3. 2015 ROZŠIŘUJEME NABÍDKU O SLUŽBU

INTERIEROVÝCH,
FASÁDNÍCH A SYNTETICKÝCH
INTERIEROVÝCH, FASÁDNÍCH A SYNTETICKÝCH

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

tel.: 315762680, mail: schuberts@seznam.cz
30 Zpravodaj Velvary
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AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
- AUTODÍLY

AUTOELEKTRIKA
Provozní
doba:
Provozní doba:
Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Pondělí………………...
– Pátek ………. 78 –– 17
Sobota
12 hod
hod
Sobota ………………...
………………... 8 –zavřeno
12 hod
Neděle
Neděle ………………... zavřeno
Zdeněk Tutr

Zdeněkbranou
Tutr 622
Za Roudnickou
Za Roudnickou branou 622
273 24 Velvary
273 24 Velvary
tel./fax: +420 315 761 412
tel./fax: +420 315 761 412
mobil:
+420 723 360 838
mobil: +420 723 360 838
mail:
mail:autoelektrika@tutr.cz
autoelektrika@tutr.cz
www.tutr.cz
www.tutr.cz

VÁS SRDEČNĚ ZVE

Nabízíme:
Nabízíme:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
- Startérů
- Startérů
- Alternátorů
- Alternátorů
-- Hands
sad
Hands free
free sad
-- Autoalarmů
Autoalarmů
-- Výfuků
Výfuků

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

Doplňkové
Doplňkovéslužby:
služby:
- Výměna
nabízíme všechny
všechnytypy
typyolejů
olejůSHELL
SHELL
- Výměnamotorových
motorovýcholejů
olejů včetně
včetně filtrů:
filtrů: nabízíme
zazavelmi
rozlévanéze
zesudového
sudovéhobalení.
balení.
velmivýhodné
výhodnéceny
cenyvv originálním
originálním balení ii rozlévané
- Kontrola,
kontrola stavu
stavudobíjecí
dobíjecísoustavy
soustavy
- Kontrola,event.
event.ošetření
ošetřeníakumulátoru
akumulátoru a kontrola
Trvale
pro:
Trvalerozšiřujeme
rozšiřujemesortiment
sortiment ND
ND aa příslušenství
příslušenství pro:
- Osobníi inákladní
nákladnívozidla
vozidla tuzemských
tuzemských i zahraničních
- Osobní
zahraničníchznaček,
značek,speciální
speciálnídíly
díly
dodámenanaobjednávku
objednávkudo
do24
24 hod.
hod.
dodáme
- Prodalší
dalšíprodej
prodejposkytujeme
poskytujeme slevy.
slevy.
- Pro
Inzerce

Spolek Laura

NÍ AKCI
NA BENEFIČrsk
é holčičky
na podporu velva
s dětskou mozkovou obrnou

Vystoupení
roužku
dramatického kk o v é
Míši Kuptí

výměnnýček
obchod shkrýach
a dět k
kníže

dne
19.12.2015
v 16 hodin
32 Zpravodaj Velvary

Loutková pohádka

GOLEM

na motivy starých
židovských pohádek
(studio DAMÚZA
)

VÁNOČNÍ
KOLEDY

v podání:
T . B ra u n
(k y ta ra )

a
O. Roberts
(s a x o f o n )

díln
pro ička
děti

v
Městském
muzeu ve
Velvarech

www.velvary.cz
Spolek Laura http://spoleklaura.webs.com/
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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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VYLUŠTĚNÍ
LISTOPADOVÉHO
ČÍSLA

30. listopadu si připomeneme 180. výročí
narození amerického spisovatele,
jehož dílo mají čtenáři dodnes v oblibě:
MARK TWAIN
Stránku připravila Z. Ortová
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