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BŘEZNOVÉ VELVARY
ANEB CO BY VÁM NEMĚLO UJÍT!             
1. 3. 16:00 KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
– 4. lekce „Mnemotechniky“ (Knihovna) Oblíbená
kratochvíle nejen paní Kratochvílové.
2. 3. 18:00 KLAVÍRNÍ KONCERT (ZUŠ)
Klavírista a skladatel Jan Dušek vás zavede mezi
vrcholné klasiky.
5. 3. 10:00 SCHŮZE VČELAŘSKÉHO SPOLKU
(Fara Chržín) S příchodem jara se rojí nejen včelky,
ale i včelaři.
7. 3. 17:00 BESEDA S VLASTIMILEM
HARAPESEM (Knihovna) Baletní sólo plné piruet
a výskoků.
9. 3. 18:00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(Muzeum) Důležitá společenská událost
pro každého.
10. 3. 18:00 PRAVĚKÉ CESTY VE SVĚTLE
ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ (Muzeum)
Vydejme se s panem Fenclem po nejstarších
cestách, které známe. Nebo neznáme?
11. 3. 15:00 ACH, TA PAMĚŤ (Domov Velvary)
Zábavné odpoledne, na které nezapomenete.
12. 3 13:30 TAIJI A QIGONG (Kostka) Nechte
se zharmonizovat tradičním čínským uměním.
12. 3. 14:30 VELIKONOČNÍ DÍLNA: zdobení
perníčků a vajíček (Kostka) Pro malé i velké. Vejce
s sebou!
13. 3. 15:30 MŮJ MEDVĚD FLÓRA A JAK
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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21. 3. 16:00 KRÁL ČTENÁŘŮ (Knihovna)
- slavnostní vyhlášení výsledků ankety o nejlepší
čtenáře roku 2015.
21. 3. – 4. 4. POUŤ NA NÁMĚSTÍ (Velvary)
Oblíbené kolotoče pana Wertheima.

SI KOČKY KOUPILY TELEVIZOR (ZUŠ)
Dvě pohádky pro nedělní odpoledne.

22. 3. 16:00 KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
– 5. lekce „Kreativita“ (Knihovna) Nyní si budete
pamatovat zcela vše.

13. 3. 17:00 MEDITACE ZA POMOCI
ALIKVOTNĚ-INTUITIVNÍHO ZPĚVU (Kostka)
Že nevíte, co to je? Tak to přijďte zkusit!

25. – 27. 3. JUMELAGE – partnerství (Velvary).
Návštěva z přátelského francouzského města
Montbert spojená s fotbalovým turnajem!

18. 3. 20:00 VŠECHNY CHUTĚ BALKÁNU
(Muzeum) Cestovatelský večer o složitém
balkánském ráji.

26. 3. VELIKONOCE S PÁROU (Muzeum
technických hraček) Ukázky modelů parních strojů.

19. 3. 9:00 JARNÍ ÚKLID MALVAŇÁKU
(u rybníka) Pojďme spolu připravit Malvaňák
na novou sezónu!
19. 3. 10:00 VNITŘNÍ VESMÍR (Kostka)
Poznejte své nekonečné vnitřní já.
20. 3. 10:00 OTEVŘENÍ MALOVARSKÉHO
HŘIŠTĚ (Malovary) První jarní kolečko na novém
sportovišti.
20. 3. 14:00 VAJÍČKOBRANÍ (Dvůr děkanství)
Oblíbená předvelikonoční vaječná taškařice,
jarmark, dílny, soutěže.
20. 3. 15:00 VELVARSKÁ VEJCE NA KARLŮV
MOST (Dvůr děkanství) Slavnostní odjezd povozu
s vejci do Prahy.
20. 3. 15:30 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (ZUŠ)
vajíčkobraní - pohádka Jana Přeučila a Evy
Hruškové.
21. 3. 12:00 VAJÍČKOVÝ KONGRES (Praha).
Velvarská vejce přijíždí (snad) na Karlův most.

Chystáme se na duben (výběr z celoměstských
akcí, které si raděj poznačte hned)
3. 4. 15:00 DEN OTEVŘENÉ ZÁLOŽNY
(Záložna) Prohlídka hotelu a debata o jeho
budoucnosti.
16. 4 13:00 UKLIĎME ČESKO (Velvary)
Dobrovolnická akce zaměřená proti černým
skládkám.
Více v dubnovém zpravodaji a již teď
na www.spravcecasu.cz a na webu města.
Chybíte si v našem kalendáriu? Dejte nám vědět
a příště tam budete taky, vstup je pro všechny,
o kterých víme!
Děkujeme všem pořadatelům, že akce chystají,
a všem návštěvníkům, že na ně chodí!
Jen houšť! Radim Wolák, starosta

VISAČKY NA PYTLE!
ČLÁNEK

                   

Město zavádí novinku v pytlování separovaného
odpadu (plasty - papír) a to visačky v barvě žluté
(plasty) a modré (papír)! Protože svozová firma
měla často při dešti obtíže načíst některé čárové
kódy, rozhodli jsme se za pomoci těchto visaček
situaci zlepšit.
Visačky dostanete v pokladně městského úřadu
(v přízemí radnice vpravo) buď k zakoupeným
pytlům nebo dodatečně samostatně. Na visačku
se nalepí štítek s kódem a přiváže se k pytli.
Obsluha, která sváží pytle, visačku s kódem
odtrhne a načte kód. Pokud se jí to z jakéhokoli
důvodu nepovede, odveze si štítek s sebou na centrálu, kde jej může zaevidovat ručně, což by mělo
minimalizovat riziko nenačtení sebraných odpadů.
Věříme, že novinku podpoříte a pomůžete
nám stále zlepšovat tuto službu, která se ve
Velvarech velmi ujala, za což jsme moc rádi
a velmi Vám děkujeme! Množství vytříděného
odpadu se zvyšuje, kontejnery na tříděný odpad

již nejsou věčně přeplněné a hlavně: přispíváme
ke zlepšování životního prostředí.
(ls+rw)

K letošním módním trendům v oblasti pytlování
neodmyslitelně patří barevné visačky. Kdo chce jít
s dobou, nemůže bez nich nadále pytlovat!
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VELROS
Plastová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

             
Dne 23. 3. 2016 oslaví své 75. narozeniny
pan J I Ř Í K R I C N E R z Miletic
Milý tatínku,
neznám tvoje přání,
nevím, co ti dát.
Přeji ti jen, abys byl zdráv
a mezi námi dlouho rád.
Vše nej, nej ti ze srdce přejí
Tereza s Karlem
Moni, Terezka, Martinka, Eliška

Dne 26. března slaví své 80. narozeniny
paní Z D E N A K L A B E Č K O V Á
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a pohody do dalších let přejí
manžel Ladislav
syn a dcera s rodinami, vnoučata
a pravnoučata Pepíček, Nikýsek a Anička

Vzpomínáme výročí 100 let od narození
naší maminky
paní R Ů Ž E N Y F R Ý D K O V É
S láskou a vděčností
vzpomínají synové
Josef a Václav s rodinami
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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.
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY             

projektujeme dokončení opravy náhonu. Sešli
jsme se s vodohospodáři a seznámili je se závěry
protipovodňového generelu města, učinili společnou
povodňovou prohlídku koryta Bakovského potoka
a domluvili se na zajištění údržby ze strany povodí,
zadali jsme zpracování nového povodňového
plánu, který by přesně stanovil postupy v případě
nebezpečí.

Ač měl být měsíc únor časem zimních radovánek,
sněhu mnoho nenapadlo, práce se ale sesypalo
hodně. Tedy o něčem z toho, co se událo, s dovolením přináším tímto zprávu. Párkrát přec jen nasněžilo,
tedy ještě jednou děkuji nejen pracovníkům městské
čety, kteří hrdinně brázdili ulice s hrably a smetáky,
ale též všem Velvaranům, kteří nelenili a odmetli
okolí svých domů, čímž nám velmi pomáhají. Ulic
je ve městě hodně a sami bychom to nezvládli ani
do jara.
Čas zimní prospívá kancelářským činnostem, jak
jsem již dával vědět, zpracovali jsme a podali kupu
projektových žádostí o podporu některých našich
záměrů směřujících ku zušlechtění města, na dalších
ještě pracujeme. Uvidíme, co vyjde, nyní čekáme
na výsledky. Při čekání ale nelelkujeme a hlavně
projektujeme, protože když nemáte projekt, tak nic
neuděláte. Silnice, chodníky, zateplovačky, rekonstrukce. Papírů je tedy dost, snad k něčemu budou.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V únoru jsme nebyli jen za kamny, dělalo se
i venku. Podařilo se dokončit stavbu nového hřiště
v Malovarech, velvarské děti se na nové dráze pro
kolobrndy a kolečkové brusle budou moci projet
a odřít hned první jarní den, čímžto Vás srdečně
zvu na slavnostní otevření! Dokončili jsme teď
úpravu vstupů do zdravotního střediska, které jsou
nyní, včetně toalet, plně bezbariérové, což jistě
ocení nejen lidé s omezenou pohyblivostí, ale též
maminky s kočárky. Rozjíždí se nové stavební práce
na kostele sv. Jiří, budeme dokončovat opravu
balustrády u sochy sv. Jana Nepomuckého. Získali
jsme příslib příspěvku z Programu regenerace
na opravu Pražské brány.
Když nepřišel mráz, věnovali jsme se vodě. Kdo
z vás chodí k Malvaňáku, určitě si všiml, že nový
pracovník technické čety, který má na starosti
náhon, se činí v okolních mokřadech a dlouho
uzavřená krajina se znovu otevírá. Pracujeme
na přípravě celkového pojetí krajiny za rybníkem,

Pracovali jsme též na akcích pro podporu
turistického ruchu ve městě, nová stálá výstava
ojedinělých fotografií stavitele Bišického z první
světové války v Pražské bráně již vzniká, pracuje
se na druhé výstavní prostoře muzea technických
hraček (jehož návštěvnost stále roste), proběhla
první jednání o zřízení muzea dobrovolného
hasičstva.
Hodně času věnujeme přípravě a promýšlení projektu
budoucích proměn Záložny, zatím je vše ve stádiu
úvah a vizí. Protože to bude věc veliká, je potřeba,
aby se proměna hotelu stala věcí celoměstskou.

Abyste se mohli podívat, jak Záložna nyní vypadá,
a abychom si mohli společně promluvit o její budoucnosti, rozhodli jsme se uspořádat den otevřených
dveří spojený s veřejnou debatou. Pozvánku najdete
uvnitř zpravodaje.
Měsíc březen bude na události veřejné a společenské
velmi bohatý: do knihovny zavítá Vlastimil Harapes,
muzeum chystá přednášky a kulturní večery,
Kostka hromadu akcí a kurzů, Muzeum technic
kých hraček chystá velikonoční parní dny, ZUŠ
pořádá koncerty a divadýlka, sejdeme se na jarním
úklidu u Malvaňáku, otevřeme nové hřiště, blíží se
Vajíčkobraní, které vyvrcholí cestou na Prahu s velvarskými vejci, na Velikonoce pak přijedou fotbalisté
z přátelského města Montbert a uspořádáme sportovní turnaj, na náměstí přijede pouť, a bude toho
ještě víc, čeká nás kolotoč krásných akcí a já už se
moc těším, že se na nich uvidíme.
Děkuji za zájem o město a přeji Vám krásný
začátek jara, Radim Wolák, starosta

Srdečně Vás zveme na zasedání Zastupitelstva města Velvary, které se bude konat
ve středu 9. března od 18 hodin v sále městského muzea.

PRACOVNÍCI FINANČNÍHO ÚŘADU SLANÝ NA VELVARSKÉ RADNICI
I letos se nám podařilo domluvit spolupráci s finančním úřadem, abychom občanům ušetřili cestu do Slaného.
Daňová přiznání za rok 2015 lze odevzdat na radnici 9. března od 13.00 - 17.00 v kanceláři místostarosty.
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÁ ZÁLOŽNA OŽIJE! TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
ČLÁNEK

                   

Bude Záložna zas chloubou
města?! Už to cvrlikají všichni
vrabci velvarští, že Záložna
má nového majitele. Můžeme
pot vrdit, že bývalý hotel
zakoupila
společnost
MT Comax s výhledem
na předání městu. Tento
ojedinělý čin je nejen
příkladem toho, že zázraky se
dějí, ale i ohromnou výzvou.
Co bude s touto významnou
budovou dále? Bude se opravovat? Jak vypadá sál? Bude
tam pivovar? Restaurace?
Hotel? Kdo ji bude provozovat?
A kde se na to vezmou peníze?
Otázek je mnoho, je potřeba o nich promluvit. Stojíme před významným rozhodnutím a čeká nás hodně práce,
která může trvat mnoho let. Chceme proto, aby se otázka budoucnosti Záložny stala otázkou celoměstskou,
abychom ji důkladně projednali a přestavba hotelu se stala věcí všech občanů, živnostníků, spolků i firem.
Vašeho zájmu si velmi ceníme. Zveme Vás proto na:

DEN OTEVŘENÉ ZÁLOŽNY
spojený s debatou o její budoucnosti v neděli 3. dubna od 15hod na sále hotelu
Společně pohovoříme o minulosti a budoucnosti místa, probereme možnosti využití a výhledy do budoucnosti
včetně sběru nápadů na využití místa. O účast žádáme zejména zástupce velvarských spolků s představami
využití budovy pro spolkové účely. Součástí setkání bude výstava historických fotografií.
Žádáme pamětníky, aby nosili historické snímky Záložny na radnici do podatelny, kde budou na počkání
naskenovány a vráceny. Děkujeme a těšíme se na vás!
Více brzy na plakátech. Za skupinu pro obnovu Záložny, Radim Wolák, starosta, 606 66 88 01,
starosta@velvary.cz

ÚNOR 2016

ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA

Žádosti podány! Rada města vzala na vědomí
informaci starosty o podání žádostí do dotačních titulů

2016,

jejich

požadavky

se

budou

snažit

co nejsmysluplněji podpořit.

kraje, ministerstva školství a ministerstva obrany.
Budeme čekat na výsledky, pokud to klapne, mohli

Rada souhlasila s tím, že stejně jako v loňských

bychom mít příspěvek na opravu povrchu víceúčelového

letech vyvěsíme v březnu na radnici Tibetskou vlajku

hřiště, úpravu parku za školou, venkovní posilovnu,

a připojíme se tak k akci Vlajka pro Tibet, konané

opravu fasády Pražské brány, výměnu oken v DPS

na připomínku povstání Tiberu proti Čínské nadvládě

či obnovu pomníků legionářů. Pokud to nevyjde,

(tentokrát to bude 10. 3.).

budeme se muset zasnažit ze svého.
Rada města souhlasila se záměrem společnost
Rada schválila zadání vypracování povodňového

MT COMAX zvýšit výrobní kapacitu v hutní výrobě

plánu panu Jiřímu Máchovi, dlouholetému zkušenému

za předpokladu, že uvedené zvýšení výrobní kapacity

pracovníku v oblasti krizového řízení, za cenu

nebude mít negativní vliv na životní prostředí ve městě.

40.000,- Kč. Další krok k plnění závěrů povodňového
generelu vykonán.

Rada města udělila výjimku z obecně závazné
vyhlášky č. 2/2011 SLOVANu Velvary ve dnech

Rada dále schválila objednání projekčních prací

14. 5. 2016, 25. 6. 2016 a 27. 8. 2016 (vždy

dokončení rekonstrukce náhonu Malovarského rybníku

do 03:00 hodin) z důvodu pořádání tanečních zábav.

od zpracovatele generelu, společnosti VHS Projekt,

Rada města uděluje výjimku z obecně závazné

a zvažuje nákup pásového minidemperu pro technickou

vyhlášky č. 2/2011 Restauraci Na Slovanu dne

četu, abychom úpravy zvládli svépomocně. Kdo chodí

20. 2. 2016 (do 03:00 hodin) z důvodu pořádání

kolem Malvaňáku, vidí, že pracovník pečující o náhon

hudební produkce. Milovníci akcí na hřišti se tedy

a okolí se činí.

mohou těšit, sousedé si mohou včas opatřit špunty
do uší.

Rada vzala na vědomí informaci starosty
o představení závěrů vodohospodářského generelu

Rada města schválila pronájem sokolovny dne

zástupcům povodí a vodoprávního úřadu a o konání

2. 4. 2016 pro pořádání nohejbalového turnaje

protipovodňové prohlídky Bakovského potoka.

a ve dnech 16. – 17. 4. 2016 na pořádání turnaje
volejbalového. Je dobře, že sokolovna žije. Starosta

Sešly se nabídky na pořízení nového vozu

při té příležitosti tlumočil zprávu projektanta úprav

pro městský úřad. Rada z nich vybrala tu nejvýhodnější

sokolovny, pana Barsy, že díky úpravám oproti

a objednala v ceně 266. 306 Kč Škodovku Fabia

původnímu stavu 3x vzrostly náklady na elektřinu

Combi, snad toho najezdí a uveze tolik, co auto staré,

(zejména díky novým technologiím), ale 3x se snížily

které je již ve šrotovém nebi na vrakovišti.

náklady na plyn, což ve výsledku znamená úsporu
přibližně 120.000 Kč ročně. A to už je znát!

Radní vzali na vědomí informaci o vyúčtování
grantů za rok 2015 a těší se na projekty spolků pro rok

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
POKRAČOVÁNÍ
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na kácení

souhlasila s podpisem darovací smlouvy s touž firmou,

topolů v areálu fotbalového hřiště s TJ SLOVAN

která darovala plechy pro tisk velkoformátových

Velvary za stejných cenových podmínek, jaké nabízejí

fotografií pro expozici J. Bišického vznikajicí v Pražské

externí dodavatelé s tím, že město přenechá

bráně. Podpora Comaxu nás velmi těší a moc si jí

TJ SLOVAN Velvary těžené dřevo a těžební

ceníme!

Vajíčkobraní 16
aneb Velvarská
Karlův most!

vejce zase na

zbytky a s podmínkou, že těžbu budou provádět
kvalifikované osoby. Věřme, že se nikomu nic

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších věcech,

nestane. Stromy již jsou žel hodně staré a ohrožují

budeme Vás o nich průběžně dále zpravovat, děkujeme

okolí, budou nahrazeny novou a vhodnější výsadbou.

za váš zájem!

Rada města vzala na vědomí zprávu starosty
o jednáních se společností MT Comax ve věci

Z jednání městské rady vybral a sepsal
Radim Wolák

budoucího osudu hotelu Záložna. Rada dále

VELVARSKÁ VEJCE NA KARLŮV MOST!
Odkud že jste? Z Velvar? To jste vy s těmi vejci?

Svoláváme tedy tímto znovu sbírku pro Karlův

No jistě!!! Pověst o natvrdo vařených velvarských

most! Žádáme všechny uvědomělé Velvarany,

vejcích dovezených do Prahy na stavbu

aby na Vajíčkobraní (mezi druhou a třetí hodinou)

Karlova mostu je všeobecně známá a spolu

donesli co největší počet těch nejlepších vajec.

s písní Ó Velvary, kde jsou mé tolary, pomáhá

Ta zde budou vyzdobena velvarskými motivy,

k všeobecné povědomosti o našem městě.

spočtena a naložena na žebřiňák, který bude

Abychom slávu Velvar šířili ještě více, rozhodli jsme

vypraven ku Praze. Plný vůz pak ve vší slávě

se slavný velvarský výjezd zopakovat. Naskytla

vyrazí na cestu o třetí hodině tažen nejzdatnějšími

ve dvoře děkanství

se k tomu totiž skvělá příležitost, a sice konjunkce

Velvarany a doprovázen purkmistrem. Předpokládaný

dvou událostí – slavného velvarského Vajíčkobraní,

příjezd na Karlův most jest stanoven na poledne,

• velikonoční jarmark

pořádaného velvarským Človíčkem, které se koná

v závislosti na stavu cest. Velvarská vejce budou

v neděli 20. března, a ojedinělého Vajíčkového

předána Pražanům, věříme, že naše vejce budou

kongresu v Muzeu Karlova mostu v Praze, který

chloubou vejcologické sbírky!

vypukne v pondělí 21. března a při jehož příležitosti
bude otevřena oologická expozice (oologie

Děkujeme, že se do sbírky zapojíte, vyzýváme

je nauka o vejcích). Na kongresu vystoupí mimo

tahuschopné měšťany, aby se hlásili k povozu!!!

Neděle 20. 3.
• výstava velikonočních fotografií
na špejcharu
• velikonoční prohlídky Muzea
technických hraček

jiné odborníci na otázku problematiky historických
malt s příměsí tvarohu a vajec, proto tam nesmíme

Vejcům zdar, těm velvarským zvlášť, Radim Wolák,

chybět.

purkmistr

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Vajíčkobraní pořádá Človíček RAD za podpory města Velvary.
Výstavu fotografií zajišťuje Muzeum města Velvary.
Hlavními tahouny žebřiňáku s vejci budou i po letech velvarští Natvrdlí.

14:00

velikonoční zpěvy
Velvarský Tolárek

14-15:30

velikonoční dílny a soutěže
pro děti

15:00

odjezd žebřiňáku
s velvarskými vejci na Prahu

15:30

pohádka - Šípková Růženka
Eva Hrušková a Jan Přeučil (sál ZUŠ)

Muzeum Karlova mostu v Praze pořádá
vajíčkový kongres a tam nesmíme chybět!
Svoláváme proto opět sbírku pro Karlův most! Doneste
na Vajíčkobraní velvarská vejce, zde je vyzdobíme
a odvezeme do Prahy. Žebřiňák vyrazí ku Praze tažen
zdatnými Velvarany v doprovodu samotného purkmistra
v neděli odpoledne, do Prahy dorazí v pondělí v poledne,
kde vejce hrdě předáme pražské pukmistryni!

w w w. v e l v a r y. c z |
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015
MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY       

Ve druhém stupni evidence bylo zpracováno
167 sbírkových předmětů.

  

Řádnou roční inventurou dle § 12, zákona 122/2000
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů prošlo 676 sbírkových
předmětů.

Během roku 2014 navštívilo muzeum a akce jím
pořádané 1550 lidí.
VÝSTAVY
Miloslav Radoměřský: Pastely - pokračování
výstavy obrazů z roku 2014
Napříč časem X - výstava výtvarných děl
absolventů výtvarné školy v Praze z let 1952-1956
Martin Sekal: Mocniny a odmocniny fotografie
Marcela Vichrová: Toč, kolo, toč
Říp štětcem, tužkou, objektivem - Velvarský
výtvarný salón 2015
Svaté obrázky - výstava drobných devočních grafik
ze sbírek muzea
KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE
Počátky českého státu a archeologický výzkum
na Budči - přednáška Václava Fencla
Signatura Kars - přednáška PaeDr. Jana Racka,
ředitele Městského muzea v Kralupech nad Vltavou
Lásky Boženy Němcové - přednáška spisovatelky
a publicistky Martiny Bittnerové
Hledáme své předky - rodopisná přednáška
Ing. Lubomíra Nového
Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy
- komentovaná prohlídka hřbitova u kostela sv. Jiří
Cestovatelské večery - povídání cestovatelů
spojené s promítáním fotografií a filmů, organizátorem je OS Natvrdlí spolu s muzeem. Během roku
proběhly čtyři večery.
Velvarská muzejní noc pod názvem Český rok
- tradiční akce zařazená do celostátního Festivalu
muzejních nocí, spolupráce s Tom Javory Černuc;
program: „Život a lidové zvyky našich předků“
- dílničky, pracovní listy, soutěže, „Svaté obrázky“
- výstava devočních grafik.
Dny evropského dědictví - Velvary, město
uměleckých památek- historická vycházka „Barokní
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
V roce 2015 bylo zapsáno do přírůstkové knihy
33 sbírkových předmětů.

BADATELSKÉ NÁVŠTĚVY A ÚKONY, VÝPŮJČKY
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování 23 badatelům zajímajícím se o sbírky muzea
a historii města Velvary a okolí. Nejvýznamnějším
badatelským počinem bylo studium tisků, rukopisů
a fotografií týkajících se velvarských spolků.

PRVNÍ JARNÍ KOLEČKO NA NOVÉM HŘIŠTI!
sochy a jejich místo v městském prostoru“, komentovaná prohlídka kostela sv. Kateřiny a přednáška
o nálezu a restaurování gotických fresek v sakristii
kostela, koncert „Hudba probouzí památky“.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“ - muzeum
se podílí na organizaci koncertů pořádaných městem
Velvary. V roce 2015 se uskutečnily dva
koncerty v secesním sále muzea a vánoční koncert
v kostele sv. Kateřiny, jehož spolupořadatelem
byla Římskokatolická farnost v Kralupech
nad Vltavou.
Velikonoce v muzeu - tradiční velikonoční
výukový program pro školy, seznámení
s velikonočními tradicemi a zvyky, dílničky, soutěže.
Devadesátiminutového programu se zúčastnily
postupně 4 třídy.
Vánoce v myslivně - tradiční vánoční výukový
program pro školy, tentokrát zaměřený na přírodu
v zimě, lidové zvyky, dílny. Hodinového programu
se zúčastnily postupně 3 třídy.
AKCE, NA KTERÉ MUZEUM PROPŮJČILO
PROSTORY
Přednáška Včelařského spolku
Veřejná zasedání zastupitelstva

ČLÁNEK

                   

Srdečně Vás zveme na přátelské setkání při příležitosti
dokončení stavby nového hřiště v Malovarské ulici.
Zváni jsou všichni velvarští bruslaři, koloběžkáři,
trojkolkáři, odrážeči a minicyklisté a velopedisté.
Hřiště je potřeba odzkoušet, proto si děti budou moci
zajet první kolečko, nezapomeňte si tedy dopravní
prostředky!
První jarní kolečko na malovarském hřišti bude
odstartováno o prvním jarním dni, v neděli
20. března v 10 hodin. Následují sportovní hry
a volná zábava, která se přeline do velvarského
Vajíčkobraní.
Stavba v ceně dvou a půl milionu korun včetně
mobiliáře byla hrazena plně z prostředků města
a přes technické problémy s povrchem in-line dráhy

se dodavateli nakonec povedla, však posoudíte sami.
Velvary mají nové sportoviště, které bude zdarma
otevřeno veřejnosti (bude mít svého správce a provozní řád, s nimi vás brzy seznámíme). Děkujeme
všem, kdo se na přípravě a výstavbě nového hřiště
podíleli, dík patří především lidem bydlícím v okolí
hřiště za pochopení dočasných obtíží a omezení
v době stavby. Odměnou je nám proměna
nevyužitého zanedbaného plácku s propadlou
jímkou v pěkné nové sportoviště, a jedno z mála
míst, kde v našem městě plném starobylých dlažeb
a kočičích hlav bude možné jezdit na odrážedlech,
bruslích, koloběžkách a tříkolkách. Před výjezdem
na cyklostezku budou mít tak děti místo, kde budou
moci pilovat své dovednosti. Herní objekty jsme volili
ve stylu lanového parku, nechybí lezecká stěna, čili
si zde na své přijdou i malí horolezci.
Setkání při příležitosti otevření hřiště je akcí neformální, přijďte se všichni podívat, jak nové hřiště
vypadá!
Těšíme se na viděnou, Radim Wolák, starosta
w w w. v e l v a r y. c z |
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první čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin a každou prv
sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin odevzdávat jak mal
tak i větší elektrozařízení (např. pračky, myčky, lednice…)

Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Místo zpětného odběru elektrozařízení ve Velvarech

Dále byly po městě rozmístěny nádoby (kontejner
ulicích

Město Velvary ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Velvary zřídilo místo
na menší
elektrospotřebiče,
ty jsouv umístěny
těchto
pro zpětný
odběr elektrozařízení
prostorách vhasičské
-zbrojnice
Malovarská
– ulice Karla Krohna 270, kde je možné každý
čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin a každou první
-první
Nádražní
v měsíci od 8 branou
do 10 hodin odevzdávat jak malé,
-sobotu
Za Roudnickou
tak i větší elektrozařízení (např. pračky, myčky, lednice…)

- Ješín u kapličky
-DáleVelká
u hasičárny
byly Bučina
po městě
rozmístěny nádoby (kontejnery)

na menší elektrospotřebiče, ty jsou umístěny v těchto ulicích:
- Malovarská
Na hasičské zbrojnici lze také
odevzdávat železný odpad. Termíny jsou
- Nádražní
jako při odběru elektrozařízení,- tzn.:
Za Roudnickou branou
- každý první čtvrtek v měsíci
17 do 19 hodin
- Ješínod
u kapličky
Velká Bučina
u hasičárny
- každou první sobotu v- měsíci
od 8 do
10 hodin

stejn

Na hasičské zbrojnici lze také odevzdávat železný odpad. Termíny jsou stejné

jako při odběru
elektrozařízení,
tzn.:bude možné na hasičské zbrojnici odevzd
Elektrozařízení
a železný
odpad
- každý první čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin
i v termínech
svozu první
velkoobjemového
a hodin
nebezpečného odpadu pořádanéh
- každou
sobotu v měsíciodpadu
od 8 do 10
městem, tj. v sobotu 16. 4. a 23. 4. 2016 od 8 do 11 hodin.

Elektrozařízení
železný odpad
možné
na hasičské zbrojnici
odevzdat
Větší železný
odpad,a případně
většíbude
objem
elektrozařízení
je možné
také odvé
i v termínech svozu velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu pořádaného
po domluvě
na městském
úřadě
nebo
se členy
SDH
Velvary.
městem,
tj. v sobotu 16.
4. a 23.
4. 2016
od 8 do
11 hodin.

Větší
železný
odpad,
případně
objemodpad,
elektrozařízení
možné také Za
odvézt
Na závěr
bych
Vám
všem,
kteřívětší
třídíte
chtěl jepoděkovat.
rok 201
po domluvě na městském
úřadě
nebo se
členy SDH
Velvary.
jsme prostřednictvím
sběrného
místa
města
Velvary
odevzdali 9 tun vysloužiléh
elektrozařízení,
předáno
k recyklaci.
Na závěrkteré
bych bylo
Vám dále
všem,
kteří třídíte
odpad, chtěl poděkovat. Za rok 2015

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče

jsme prostřednictvím sběrného místa města Velvary odevzdali 9 tun vysloužilého
František elektrozařízení,
Saifrt - SDH Velvary
které bylo dále předáno k recyklaci.

• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz
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Inzerce

Realizujeme vaše sny…
Realizujeme vaše sny…
Vy máte
nápad, my to umíme
Vy máte nápad, my to umíme
postavit…
postavit…
- klempířské
práce
- klempířské
práce
- instalatérské
a topenářsképráce
práce
- instalatérské
a topenářské
- zednické práce
- zednické
práce
- zámečnické práce
- zámečnické
práce a údržba pozemků
- terénní úpravy
- pokládka
dlažby
- terénní
úpravyzámkové
a údržba
pozemků
info@stavby-velvary.cz
- pokládka
zámkové dlažby

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

František Saifrt - SDH Velvary

info@stavby-velvary.cz

www.elektrowin.cz

ŠTÁDLÍK

Šřemeslné
TÁDL
ÍK
a stavební práce
řemeslné a stavební práce

Opravy a rekonstrukce
Opravy a rekonstrukce
bytů, RD, střech, koupelen,
bytů, RD,
bytových
jaderstřech, koupelen,

bytových
jader
Tel:
724 515
108

www.stavby-velvary.cz
Tel: 724 515 108

www.stavby-velvary.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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HASIČI HODNOTILI UPLYNULÝ ROK
NA VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno

SDH VELVARY                
Zdeněk Tutr

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

www.tutr.cz

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

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

Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
Členové nejstaršího českého dobrovolného hasičského

dvoudenní zásah u požáru lesa v obci Olešná

sboru z Velvar se v sobotu 23. ledna sešli na své výroční

na Rakovnicku, kam byla jednotka povolána.

valné hromadě, aby zhodnotili činnost za rok 2015. Přivítali

Nyní se sbor zaměří na konání tradičního hasičského

mezi sebou starostu města Radima Woláka, zástupce

plesu dne 27. února na Uhách a konání 21. ročníku

HZS Středočeského kraje a další hosty.

memoriálu K. Krohna – Dědkiáda, který proběhne

Loňský rok následoval po roce, kdy oslavili

21. května. Úsilí bude rovněž věnováno realizaci

150. výročí svého založení a tak logicky aktivita členů

projektu “Obnovy cisternové automobilové stříkačky

byla poněkud nižší. Přesto sbor splnil svůj plán práce

pro jednotku SDH“, který schválilo v prosinci městské

a zúčastnil se řady akcí, soutěží apod. Plnil i požadavky

zastupitelstvo a záměr zřízení expozice hasičského

města a občanů. Novinkou je zřízení sběrného místa

muzea u sboru.

pro město Velvary, kam mohou občané odevzdá-

V průběhu valné hromady byly předány stužky

vat kovový šrot a nepotřebné elektrospotřebiče.

„Za věrnost“ a upomínkové dárky členům sboru Josefu

Výjezdová jednotka sboru zasahovala v loňském

Macháčkovi a Miloslavu Maršálkovi, kteří nedávno

roce 32x, z toho 17x u požáru a 11x u různých

oslavili 70. výročí narození.

technických zásahů. Nejsložitějším zásahem byl

Libor Šulc, SDH Velvary

- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
Inzerce

Inzerce

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
VČETNĚ DANÍ A MEZD
Kontakt: Monika Fleková,
V Topolech 729, Velvary
Telefon: 606 807 839
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Natvrdlí a Základní umělecká škola Velvary zvou

13. března od 15.30 do sálu ZUŠ na dvě pohádky.
Divadlo Kejklíř uvede představení

Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY        

   

Můj medvěd Flóra.

Všecko se tu točí
kolem knížek,
hlavně kolem jedné
od Daisy Mrázkové.

Co se stane, když zvířátka propadnou kouzlu obrazovky? O tom bude pohádka

Jak si kočky koupily televizor, kterou uvede
dětský soubor
Přátelé při LDO
ZUŠ Stochov pod
vedením paní
učitelky Lenky
Skrovné.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Dobrý den,
hlásíme se opět z naší mateřské školy. V novém
roce jsme se sešli opět v naší škole, zimní čas
je však trochu klidnější. Zima byla na sníh skoupá
a tak se nám zadařilo pouze dvakrát “zařádit”
si na bobech na kopečku na zahradě.
Byla dokončena rekonstrukce prádelny v MŠ,
nová prádelna je velmi pěkná, dobře vybavená
a tak mají naše paní uklizečky pěkné pracovní
prostředí i zde.
V lednu nás navštívili Tři králové, kteří nám přišli
“vinšovat” štěstí, zdraví a dlouhá léta..
Děti absolvovaly další lekci z programu “Zdravý
úsměv”, ve kterém se učí správně pečovat
o svůj chrup. Také nás navštívil kouzelník.

Děti obdivovaly jeho umění a některé se snažily
kouzlit také.
V únoru nás ještě čeká divadlo v mateřské
škole, které přijede s pohádkou Kozlík
a všichni se připravujeme na karnevalový
rej, který vypukne 23.února.
Hlavně pro naše předškoláky a jejich práci byla
do MŠ pořízena interaktivní tabule. V tyto dny
je vše zatím ve fázi zprovozňování a zaučování.
Děti zvědavě sledují a již se těší na práci s ní.
No a všichni společně se těšíme, že již brzy
vyženeme zimu a přivítáme jaro!
J.Junková
w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Pěkný předjarní čas Vám přejeme
ze Základní školy.
Nejdůležitější událostí minulého měsíce se stal
zápis do budoucích prvních ročníků. Zavítalo k nám
více než šedesát dětí. Ve školním roce 2016/2017
předpokládáme otevření dvou prvních tříd.
O umístění na naši školu projevili zájem i rodiče dětí
z jiných spádových oblastí. Legislativa hovoří v tom
smyslu, že pokud není naplněna kapacita školy,
přijme ředitel školy zájemce o studium. Konkrétní
hranice spádové oblasti nebyly v minulosti řešeny.
Situace bude projednána se zřizovatelem školy.
Pro otevření přípravné třídy je ze zákona nutné,
aby projevilo zájem 10 dětí (resp. jejich zákonných zástupců) s odkladem školní docházky. Zatím
se přihlásilo méně zájemců, proto nabídneme
volná místa rodičům a jejich dětem z Nelahozevsi.
Byla by velká škoda, kdyby se přípravná třída
po několika úspěšných letech neotevřela.
V pátek 19. února proběhl monotématický
projektový Den kontinentů. Tentokrát jsme zavítali

1

7. března proběhne schůzka se zástup-

3

Připravujeme organizační změnu pro vstup

cem Cambridge University. Dozvíme
do školy. Ve vestibulu bude recepce, kde
                                          

do Austrálie. V jednotlivých hodinách děti plnily
úkoly, předváděly vystoupení, malovaly obrázky,
seznamovaly se s životem tamních obyvatel,
poznávaly živočichy, přiřazovaly pojmy k fotografiím
a věnovaly se mnoha dalším činnostem, které měly
souvislost s tímto zajímavým kontinentem.
Chlapci z druhého stupně sehráli v Kralupech další
sérii zápasů ve florbalu. Výraznějších úspěchů
je letos zatím poskromnu, ale držíme palce a věříme
ve více vyhraných zápasů. V golfovém kroužku
pokračuje zimní průprava „na suchu“ v tělocvičně
na trenažeru, ale i netradičně s využitím různých
zákoutí školních chodeb.
V rámci programu E-twining přivítáme na naší škole
3 kolegy z Itálie z Turína. Přijedou „ na zkušenou“
na 1. stupeň, kde budou provádět tzv. stínování
(náslechy) v hodinách. Na návštěvu se budeme
těšit v září. Kolegové z Francie, kteří se již účastnili
loňského maratónu, přijedou na Velikonoce s fotbalovým týmem. Doprovázet je snad bude i pan
ředitel z partnerské školy.

se konkrétní informace o možnosti získání

se návštěvy budou ohlašovat. Touto změnou

mezinárodně uznávaných certifikátů z angličtiny.

chceme zvýšit bezpečnost našich dětí.

První zkoušky by bylo možné složit v prosinci
2016. Zkoušky jsou dobrovolné, pro zájemce
a jsou zpoplatněny.

2

4

Čekají nás oslavy 130. výročí založení
školy. „Narozeninový týden“ vyvrcholí

17. září 2016 dalším ročníkem Velvarského
Velikonoční dílny i pro veřejnost proběhnou

maratónu. Bližší informace budou průběžně

v Základní škole dne 22. 3. od 13,00

zveřejňovány na stránkách školy a ve Zpravodaji.

do 16,00 hodin. Platí se školary. 1 školar
= 10,- Kč. V jednotlivých dílnách si budete moci
vyrobit velikonoční dekoraci, uplést pomlázku
atd. Srdečně Vás zveme.

Foto:
Zápis do 1. ročníku

Inzerce

Na základě výsledků
spolupráce s tréninkovým
centrem v Linetu jsme
získali doporučení k účasti
v soutěži T-Profi. Soutěžit
by měli 3 žáci z pátých
ročníků. Soutěž je zaměřena
na řešení technického problému, např. loni soutěžící
stavěli lanovku. Samotná
realizace bude provedena
ze stavebnice Merkur.
Akce proběhne 28. dubna
na ČVUT v Praze.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Základní škola Velvary
pořádá

JAKÉ BYLO VYSVĚDČENÍ
A JARNÍ PRÁZDNINY DĚTÍ
ZŠ ČERNUC

                  

Poslední zbytky sněhu využily děti k sáňkování
u Černuckého rybníčku. Bohužel už několik let
máme v našich končinách zimu jaksi ,,nezimní“, beze
sněhu a ledu, a tak si děti, které nemohly jet o jarních
prázdninách na hory, těch zimních radovánek moc
neužily.

15. března 2016 (úterý) od 7.00 do 7.50 hodin
od 14.00 do 15.00 hodin
16. března 2016 (středa) od 7.00 do 7.50 hodin
před budovou školy.
Děkujeme za Vaši podporu.

Vysvědčení téměř pro všechny žáky dopadlo dobře,
rodiče i učitelé byli spokojeni a dětem zbýval jeden
týden do jarních prázdnin. Ještě stihly vyrobit několik
keramických vajíček na Velikonoce a různá zvířátka
z hlíny. Také si připravily masky k masopustnímu
vystoupení na dvoře obecního úřadu, některé se
zúčastnily i Masopustu v obci. Žáci si ve výtvarné
výchově vyráběli upomínkové dárky pro babičky

a dědečky ve velvarském Domově důchodců,
který již tradičně navštěvují se svým programem,
básničkami, zpěvem a hrou na akordeon.

Ve spolupráci s ,,dm drogerií“ proběhl preventivní
program nazvaný ,,Veselé zoubky“, kdy se žáci
za pomoci interaktivní tabule seznamovali
se správnou péčí o chrup. Naučili se něco o všech
zubech, možných onemocněních a prevenci.
Nakonec se poprali se záludnými otázkami
v závěrečném testu.
V posledním únorovém týdnu žáci školy
navštívili sousední základní školu v Kmetiněvsi,
kde společně shlédli krásné divadelní představení.
Za ZŠ Černuc Pavel Kolář

Poděkování

Chtěli bychom upřímně poděkovat a zároveň vyzdvihnout profesionalitu
a prostředí restaurace Sladovna, kde jsme dne 6. února 2016 v salonku
slavili 80. narozeniny.
Při příchodu na nás zapůsobila již skvěle připravená tabule a slavnostní
atmosféra, následovalo velmi chutné jídlo. Ochota a vstřícnost personálu
zanechala až familiérní dojem, že se nám nechtělo ani odcházet.
Tímto děkujeme majitelce paní Kučírkové, kuchaři panu Freiovi
a číšníkovi panu Blahovi.
Rodina Tajčova
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Natvrdlí a Městské muzeum Velvary
zvou na cestovatelský večer

Všechny chutě Balkánu
18. března od 20.00 muzeum Velvary
Vstupné: 30,Jedlé a tekuté speciality Bosny a Hercegoviny, česká
architektonická stopa v Sarajevu, miniaturní pobřeží a zbytky
válečných min. Publicistka Petra Pospěchová bude vyprávět o
komplikovaném balkánském ráji.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ZAČÍNÁME PŘIVOLÁVAT JARO,
Ve Velvarské Kostce začínáme přivolávat jaro,

VELVARSKÁ KOSTKA          

na co vás zveme v měsíci březnu?

Na webových
stránkách www.velvarskakostka.cz
naleznete rozpis
Ve Velvarské
Kostce začínáme přivolávat
jaro,
pravidelných
většinuvz měsíci
nich je možnost
hlásit se i během roku.
na cokurzů,
vás na
zveme
březnu?
Přihlášky
emailu
velvarskakostka@seznam.cz
Na prostřednictvím
webových stránkách
www.velvarskakostka.cz
naleznete rozpis
pravidelných
kurzů,
na většinu z nich je možnost hlásit se i během roku.
nebo na
telefonu 777
129 299.
prostřednictvím
Mimo Přihlášky
to v březnu
proběhne: emailu velvarskakostka@seznam.cz
Taiji s nebo
Petrou
– 3.299.
setkání 12. 3. 2016 od 13.30 do 18 hodin.
na Cempírkovou
telefonu 777 129
Budeme se věnovat základním principům tradičního čínského umění taiji, naučíme
Mimopozice
to v březnu
proběhne:
se vybrané
ze sestavy
88 forem stylu Yang a energetické, zdravotní a harmonizační
cvičeníTaiji
qigong.
Lektorka:
Petra
Cempírková
Cena:
Kčod
(platba
na místě).
s Petrou Cempírkovou
– 3. setkání
12. 3.550
2016
13.30 vdohotovosti
18 hodin.
Seminář je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií. Přihlášky mailem
na petra.cempirkova@seznam.cz.
Budeme se věnovat základním principům tradičního čínského umění taiji, naučíme
se vybrané pozice ze sestavy 88 forem stylu Yang a energetické, zdravotní a harmonizační
12. 3.cvičení
proběhne
takéLektorka:
shiatsu terapie,
v případě Cena:
zájmu 550
se opět
hlaste vpřímo
lektorce
qigong.
Petra Cempírková
Kč (platba
hotovosti
na místě).
Petře Cempírkové.
termínypro
pro shiatsu
2. a 3. věkových
4., 30. 4., 1.kategorií.
5. a 12.6. Přihlášky mailem
Seminář je Další
vhodný
dospěléjsouvšech
na petra.cempirkova@seznam.cz.
Velikonoční
dílna – zdobení perníčků a vajíček voskovou technikou – 12. 3. od 14,30.
12.Eva
3. Víšková
proběhnevástaké
shiatsu
případě
zájmu
se opět
hlaste(vyhlášená
přímo lektorce
Lektorka
naučí
zdobit terapie,
kraslice vpomocí
vosku.
Kačka
Woláková
Petře
Cempírkové.
Další
termíny
pro shiatsusejsou
2. a 3. 4.,
30. 4., 1.
a 12.6.
velvarská
perníkářka)
zase
předá
své zkušenosti
zdobením
perníčků.
S 5.
sebou
si přineste
vyfouklá
vajíčka nadílna
zdobení,
perníčky
budou
připraveny.
Cenatechnikou
150 Kč. –Nutné
hlásit
Velikonoční
– zdobení
perníčků
a vajíček
voskovou
12. 3. od
14,30.
se dopředu přes email velvarskakostka@seznam.cz nebo na telefonu 777 129 299.
Lektorka Eva Víšková vás naučí zdobit kraslice pomocí vosku. Kačka Woláková (vyhlášená
velvarská perníkářka) zase předá své zkušenosti se zdobením perníčků. S sebou si přineste
vyfouklá vajíčka na zdobení, perníčky budou připraveny. Cena 150 Kč. Nutné hlásit
se dopředu přes email velvarskakostka@seznam.cz nebo na telefonu 777 129 299.

NA CO VÁS ZVEME V MĚSÍCI BŘEZNU?
Co s sebou? Karimatku, pohodlný oděv, vodu. Pro větší pohodlí malý polštářek či deku
(možno zapůjčit přímo v Kostce). Cena 350 Kč. Hlásit se můžete opět přes email
velvarskakostka@seznam.cz nebo na telefonu 777 129 299.
Vnitřní vesmír 2. část – sebepoznávací seminář 19.3. 2016 od 10 do 18 hodin.
Dozvíte se, jak nás ovlivňují planety, co nám dávají i berou, co lze a co nelze změnit
a jak se s tím smířit. Jde o vlastní prožitek, nikoliv o teorii. Znalost astrologie není nutná.
Cena 900 Kč. Hlásit se můžete ve Velvarské Kostce.
Promítej sám – promítání snímků z projektu Jeden svět - 23. 3. 2016 v 19 hodin
Promítání proběhne v sálku Velvarské Kostky. Bližší informace sledujte na letácích, webu
a facebooku.
Dále pro vás připravujeme:
Pokračování cyklu Vnitřní vesmír: 23. 4., 21. 5., 25. 6.
Taiji : 2. 4., 30. 4., 12. 6.
Tvořivé sobotní odpoledne: Quilling (výtvarná technika využívající proužků papíru) 16. 4.,
Dílnička ke Dni matek 7. 5., Batikování tašek 14. 5., ošatky ze slámy v září, vyřezávání dýní
v říjnu.
Letní příměstské tábory: 18. – 22. 7. předškolní děti (lektorky Eva Víšková, Katka
Braunová), 25. – 29. 7. starší školní věk (lektorka Soňa Votavová), 1. – 5. 8. mladší školní
věk, tábor s keramikou a angličtinou s lektorkami Editou Roberts a Eliškou Turkovou.
Na příměstské tábory se opět hlaste na email velvarskakostka@seznam.cz nebo na telefonu
777 129 299, kapacita je omezená, tak neváhejte.
Inzerce

Po půl roce se k nám vrací také K.R. Marinov, jehož seminář v srpnu 2015 sklidil
velký úspěch.
Meditace za pomoci alikvotně-intuitivního zpěvu, K. R. Marinov – 13. 3.
od 17 Po
do 19
půlhodin.
roce se k nám vrací také K.R. Marinov, jehož seminář v srpnu 2015 sklidil
velký úspěch.
Za poslechu tří zpívaných meditací si srovnáte psychiku, zbavíte se stresu a napětí.
Meditace za pomoci alikvotně-intuitivního zpěvu, K. R. Marinov – 13. 3.
Karel Richard
Marinov
využívá vibraci svého alikvotně-intuitivního zpěvu k navození hluboké
od 17 do
19 hodin.
relaxace, při které může začít i ozdravný proces.
Za poslechu tří zpívaných meditací si srovnáte psychiku, zbavíte se stresu a napětí.
Co s sebou? Karimatku, pohodlný oděv, vodu. Pro větší pohodlí malý polštářek či deku
(možnoKarel
zapůjčit
přímoMarinov
v Kostce).
Cenavibraci
350 Kč.svého
Hlásit alikvotně-intuitivního
se můžete opět přes zpěvu
email k navození hluboké
Richard
využívá
velvarskakostka@seznam.cz
nebo
nai telefonu
129 299.
relaxace, při které může
začít
ozdravný777
proces.
Z p r a v o Vnitřní
d a j V evesmír
l v a r y |2. část
2 8 – sebepoznávací seminář 19.3. 2016 od 10 do 18 hodin.

Dozvíte se, jak nás ovlivňují planety, co nám dávají i berou, co lze a co nelze změnit
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POHÁDKOVÝ KARNEVAL
ČLÁNEK

  

Princezny, draci, loupežníci, piráti a dokonce i mimoni
zaslechli velvarské trubače, kteří předposlední únorovou neděli zvali k velkému karnevalovému bálu, a tak
se červený koberec v sále velvarské ZUŠky málem
prošoupal. DJ Bořek Stavitel pouštěl jednu pohádkovou písničku za druhou. Ještěže se jenom netancovalo. Pirátská mamka co chvíli zavelela a nějakou
pohádkovou soutěž z proutěného košíku vytáhla.
Vyhrál skoro každý – a když ne v soutěžích nebo
u dětské poroty, která nejkrásnější masky hodnotila,
tak v tombole za pár kaček jistě. A když připočtete
napečené dobroty ve stánku s občerstvením a balonek
pro každého, je jasné, že se letošní Pohádkový
karneval moc povedl.
Děkujeme všem, kdo nám pomáhali: za hudební
i světelnou atmosféru DJ-ovi Bořkovi - Petru Lainovi,
za pomoc při organizaci dětem z velvarského

       

  

Ano, je to tak - už počtvrté mohu všem velvarským radostně napsat, že tři tříkrálové družiny letos
opět dorazily do našeho městečka a vykoledovaly
a vyzpívaly úctyhodnou sumu peněz (částka opět
přesáhla 10 000.-!), kterou přispíváme do společné
Tříkrálové sbírky pořádané Charitou České republiky.
A další mojí radostí je, že se přidali noví malí koledníci
a neúnavně celý den poctivě šlapali od domu k domu,
zpívali a moc se snažili. A věřte, že to není lehká věc!
Děkujeme všem, kteří jim otevřeli, poslechli
si koledu a přispěli na dobrou věc. Kam přesně peníze
doputují, se dozvíte na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz.
Za všechny koledníky vám krásné jaro přeje
Míša Kuptíková
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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26. – 27.3. 2016

Komentované
ukázky "Velikonoce
MUZEUM TECHNICKÝCH
HRAČEKs párou"
       

Muzeum technických hraček ve Velvarech zve návštěvníky na komentované ukázky
historických modelů parních strojů. Dozvíte se, s čím si hráli kluci před sto lety. Vedle
Muzeum
technických
ve Velvarech
hraček
poháněnýchhraček
párou německé
výroby zve
také uvidíte, jaké parní stroje se vyráběly
v meziválečném
a poválečném
Československu.
návštěvníky
na komentované
ukázky
historic Součástí komentovaných prohlídek
předvádění
v chodu
výkladem jednotlivých součástí
kýchbude
modelů
parníchparního
strojů. stroje
Dozvíte
se, ss popisným
čím
parního
mechanizmu.
Nejmenší
návštěvníci
si
budou
moci vyzkoušet svou zručnost
si hráli kluci před sto lety. Vedle hraček německé výroby
v
dětské
dílničce
s
kovovou
stavebnicí
Merkur.
Zcela
nově
jsme rozšířili sortiment
poháněných párou také uvidíte, jaké parní stroje se
dobových hraček 70. a 80. let, které je možné zakoupit v našem muzejním obchodě.

dramatického kroužku, za ceny pro nejkrásnější
masky cukráři panu Dortovi, PerníKáče a Muzeu
technických hraček a dárcům do pohádkové tomboly
- Katce Veverkové, Film Shopu a Olze Jandoušové.
Také děkujeme řediteli ZUŠ za vstřícnost.
Vaši Natvrdlí (foto: Katka Šourková)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
ČLÁNEK

VELIKONOCE S PÁROU

       

vyráběly v meziválečném a poválečném Československu.
Součástí
komentovaných
prohlídek
budebude
předvádění
V průběhu
komentovaných
ukázek
možné naposledy shlédnout výstavu
parního
stroje v chodu
s popisným
jednotlivých
vojenských
hraček
z obdobívýkladem
2. světové
války, historické dioráma s početnou armádou
součástí
parního zmechanizmu.
čsl. vojáčků
gumy a prvníNejmenší
gumové návštěvníci
hračky z produkce zlínských obuvnických
si budou
moci
vyzkoušet
svou zručnost
v dětské
závodů
Baťa.
Tyto exponáty
jsou vystaveny
pouze do konce března. Pozvánky
na akce
a výstavy vstavebnicí
roce 2016 najdete
internetových
stránek, aktuální
dílničce
s kovovou
Merkur.v kalendáři
Zcela
Vstupné:
dění
kolem
velvarského
muzea
hraček
můžete
sledovat
také
prostřednictvím
nově jsme rozšířili sortiment dobových hraček
děti (senioři, studenti) 30 Kč
70. aFacebooku.
80. let, které je možné zakoupit v našem muzejním
dospělí 60 Kč
obchodě.
rodinné (2 dospělí a 1–4 děti) 140 Kč
O Velikonocích je muzeum otevřeno ve dnech 25. – 28. 3. od 10.00 do 17.00 hodin.
děti do věku 6 let zdarma
V průběhu
Vstupné:komentovaných ukázek bude možné
naposledy
shlédnout
výstavu vojenských
hraček z období
Adresa:
děti (senioři,
studenti)
30 Kč
2. světové
války,
dioráma s početnou armádou
MUZEUM TECHNICKÝCH HRAČEK
dospělí
60 historické
Kč
rodinnéz (2
dospělí
a 1–4
děti) hračky
140 Kčz produkce
čsl. vojáčků
gumy
a první
gumové
Děkanský dvůr, Třebízského náměstí,
děti do
věku 6 letzávodů
zdarma
zlínských
obuvnických
Baťa. Tyto exponáty jsou
Velvary
vystaveny pouze do konce března. Pozvánky na akce
Adresa:
a výstavy
v roce 2016 najdete v kalendáři internetových
Informace: +420 723 955 871
MUZEUM TECHNICKÝCH HRAČEK
stránek, aktuální dění kolem velvarského muzea hraček
– Mgr. Miroslav Smaha
Děkanský dvůr, Třebízského náměstí, Velvary
můžete sledovat také prostřednictvím Facebooku.
www.muzeum-technickych-hracek.cz
Informace: +420 723 955 871 – Mgr. Miroslav Smaha
www.facebook.com/
http://www.muzeum-technickych-hracek.cz
O Velikonocích
je muzeum otevřeno ve dnech
muzeumtechnickychhracek
https://www.facebook.com/muzeumtechnickychhracek
25. – 28. 3. od 10.00 do 17.00 hodin.
Inzerce

KOMINICTVÍ - Jaroslav Michl tel.: 777 274 694
jaroslavmichl@email.cz
*kontroly spalinových cest
*revize komínů, *vložkování, *frézování,
*čištění komínů, opravy komínů a poradenství
*výroba a prodej nábytku, *čalounictví,
*ubytování a pronájem bytů
w w w. v e l v a r y. c z |
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Městské muzeum Velvary
Vás zve ve čtvrtek

10. 3. 2016 od 18.00
na přednášku z cyklu
nejstarší dějiny našeho regionu

Pravěké cesty ve
světle
archeologických
nálezů
Václav Fencl

Městská knihovna
knihovna Velvary
Velvary a
a Domov
Domov pro
pro seniory
seniory Velvary
Velvary
Městská
pořádají
další
zábavně
vzdělávací
program
s
názvem:
Ach,
pořádají další zábavně vzdělávací program s názvem: Ach, ta
ta paměť…
paměť…

v
v pátek
pátek 11.
11. března
března 2016
2016 od
od 15
15 hodin
hodin
ve
společenské
místnosti
domova
v
1.
patře,
Petra
ve společenské místnosti domova v 1. patře, Petra Bezruče
Bezruče 484,
484, Velvary
Velvary
Trénování
paměti
je
efektivní
nástroj
proti
mentálním
poruchám,
Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentálním poruchám,
a
a zároveň
zároveň rychlá
rychlá cesta
cesta ke
ke zvýšení
zvýšení sebevědomí.
sebevědomí.
Těší
se
na
Vás
lektorka
programu
Těší se na Vás lektorka programu Anna
Anna Kratochvílová.
Kratochvílová.
Program
Program je
je otevřen
otevřen zájemcům
zájemcům zz řad
řad veřejnosti.
veřejnosti.
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V předchozích tématech se tento amatérský, ale odborně
fundovaný archeolog zabýval pravěkým a raně středověkým
osídlením regionu a životem našich dávných předků.
Staré stezky, ta osnova krajiny obydlené člověkem, se těší stále
většímu zájmu odborníků i laiků. Poznatky o nich se začínají
využívat při udržování kulturní krajiny. Přijďte se také vy
seznámit s pradávnou komunikační sítí obyvatel našeho státu a
regionu.

Vstupné 30 Kč
Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24 Velvary, muzeum@velvary.cz,
315 761 419, 725 867 123

w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ   

       

Naše krásné a starobylé město má spoustu krásných
zákoutí, která někteří dobře znají a jiným jsou utajena.
Abychom je více poznávali a učili se lépe dívat,
vyhlašuji z židle starostenské pravidelnou poznávací soutěž. Mnohdy možná půjde i o předměty
a místa, jejichž původ přesně neznáme, věříme, že
se mezi čtenáři najde někdo, díky komu to zjistíme!
Své odpovědi pište na papírek a ten vhazujte
do schránky u vrat radnice (nezapomeňte
jej opatřit svým jménem a kontaktem). Správné

a nejpřesnější odpovědi vyhodnotíme, nejlepší
odpověď uveřejníme ve Zpravodaji a výherce obdrží
knihu o dějinách Velvar. S chutí do toho! Těším
se na odpovědi, Radim Wolák
Pokud byste sami našli něco, co by se mohlo stát
předmětem této soutěže, nenechte si své návrhy
pro sebe.

TAK TEDY: CO TO JE A KDE TO JE?

Vydání

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA
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IČO: 00235105, náklad 600 výtisků; Evidenční číslo: MK ČR E 10577
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KŘÍŽOVKA
BŘEZEN

       

28. března oslaví 80. narozeniny herec, dramatik, scénárista, textař, autor rozhlasových her,
povídek i knih pro děti ZDENĚK SVĚRÁK. Společně s Jiřím Šebánkem, Ladislavem Smoljakem,
Miloněm Čepelkou, Janem Trtílkem a Oldřichem Ungrem stál u zrodu Divadla Járy Cimrmana.
Neopomenutelným spoluautorem postavy českého génia byl (viz tajenka), vystupující
pod pseudonymem dr. Evžen Hedvábný. 17. března si připomeneme jeho nedožité 85. narozeniny.

KAPALNÝ

T

POTÍŽE

T

VERANDA

T

MOŘSKÉ RYBY

T

NADÁNÍ

T

NAPOŘÁD

T

ZASÁHNOUT

T

DOJEMNÁ

T

KYTOVAT

T

INFORMAČNÍ DESKA

T

DVOJKOLO

T

TRÁPENÍ

T

VYLUŠTĚNÍ Z ÚNOROVÉHO ČÍSLA:
Francois Marty: „Všechno začíná láskou a končí ADMINISTRATIVOU.“
							
Křížovku připravila: L.Štýbrová
w w w. v e l v a r y. c z |
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Velvaráci sobě!

Jarní ÚKLID
u Malvaňáku
Sobota 19. března
od 9 do 14 hodin

Projekt podporují:

Pojďme společně připravit Malvaňák na novou sezónu! Uklidíme,
pohrabeme, nakypříme, ostříháme, zalijeme, vykopeme, posbíráme,
zasadíme, opravíme.... zkrátka uděláme vše, co bude třeba, aby byl
Malvaňák krásný i letos. A u toho se zas po čase všichni uvidíme
a povíme si, co se u rybníka a v okolí chystá dále!
Budeme moc rádi, že přijdete
s pomocnou rukou, lopatou
nebo motykou, nápadem
nebo radou. Tím pomůžete
Malvaňák udělat zase o něco
krásnější pro sebe i všechny
Velvaráky. A jestli zrovna nemůžete nebo nechcete pracovat,
přijďte i na kus řeči a přineste
třeba něco k snědku!!!

36 Zpravodaj Velvary

/Máte – li možnost/
Vezměte si opět s sebou:
Pevné rýče krumpáče hrábě
lopaty konve kýble kolečka
rukavice.

Jak s jídlem?
Buřty budou, pivo taky.
Buchty vítány!

VÍCE NA:
www.malvanak.cz
facebook.com/malvanak
velvarsky@malvanak.cz
+420 737 132 180

