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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA STAROSTI A RADOSTI
             

VELVARSKÉHO STAROSTY             
BLAHOPŘÁNÍ
68. VÝROČÍ SŇATKU

oslaví 24. července 2016

VLASTA A VLADIMÍR PRŮŠOVI.
Do dalších let společného života
i nadále hodně lásky, vzájemné úcty
a pevné zdraví přejí

syn Vladislav s rodinou
a snacha Libuše s rodinou.

JUBILEUM
4. července oslaví

80. NAROZENINY
pan VLASTIMIL NĚMEČEK z Miletic.
Hodně štěstí, zdraví a pohody
přeje manželka a děti s rodinami.

JUBILEUM
2. července se dožívá

90. LET
paní ZDEŇKA HRDOUŠKOVÁ

Milí Velvarští, vítám Vás u stránek letního zpravodaje a věřím, že vám zpestří chvíle letního odpočinku
a že jej právě čtete hezky v poklidu, s rukou
za hlavou, někde u lesa, ve stínu či pod slunečníkem.
Odpočinek si zasloužíme, protože jsme se
ve městě činili, ale hlavně potřebujeme nabrat
nové síly, abychom se mohli činit ještě víc!
Co se tedy dělo v červnu? Začali jsme výlovem
Malvaňáku, který se velmi vydařil. Sice jsme se
řádně zabahnili, ale podařilo se nám vyčerpat
vodu a přemístit všechny ryby, včetně úhořů,
štiky a pořádného zlatého sumce! Dík patří všem,
kdo přišli a přiložili ruku k dílu, zejména
pak velvarským hasičům, bez jejichž nezdolného
nasazení by se to celé nemohlo udát.
Na rybníku se od výlovu čile pracuje, probíhá
odtěžení sedimentu čili bahna, které se tam
za léta usadilo, a jehož je žel více, než jsme čekali.
Další práce budou probíhat dle projektu pana
vodohospodáře Douši, pod dohledem hrázného
Špičky. Dojde k převedení přítoku náhonu do větší
nádrže, k vytvoření čisticích zón a zavezení části
rybníka štěrkem. Snad práce půjdou, jak mají, a již

během letošního léta bychom mohli do rybníka
s radostí hupsnout! V létě by měla započít též úprava
náhonu zbudováním nového uzávěru na vpusti,
abychom mohli bezpečně pracovat s výškou hladiny.
I jinde ve městě se staví. Probíhá oprava Pražské
brány, ta bude během léta plně uzavřena
pro dopravu, čímžto děkujeme za trpělivost,
výsledek jistě bude stát za to. Až bude brána
opravena, dojde k úpravě přechodů v jejím okolí
a povrchů nejbližších chodníků. Nový povrch získá
též víceúčelové hřiště u Sokolovny, ten stávající
byl již hodně narušen, věříme, že po opravě hřiště
bude zas vypadat jako nové. Připravujeme výměnu
oken v budově děkanství, budova ZUŠ získá nový
kabát, při té příležitosti se pokusíme upravit
též prostranství před ní tak, aby byla více
pro děti než pro auta.

Především hodně zdraví přeje dcera Ivana
s rodinou a pravnouček Markus

P O D Ě K OV Á N Í
Moc rád bych poděkoval mé neteři Jitce Vránové z Hospozína za hezký výlet na můj
svátek. Navštívili jsme mé rodiště a další místa, která mám spojená s krásnými vzpomínkami
na dětství a mládí. Byl jsem velmi spokojený a vděčný mé neteři, proto tímto posílám
mé poděkování do Hospozína.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Jiří Krejčí t.č. v Domově důchodců ve Velvarech

Získali jsme dotaci od ministerstva zemědělství
na opravu (či možná spíše znovuvybudování)
křížku sv. Václava a sv. Vojtěcha na Velké Bučině
a na zbudování dvou malých vyhlídek na vrchu
Radoviči. Oba záměry je třeba uskutečnit do konce

w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY              		

září. Připravujeme projekty pro budoucí opravy
veřejných budov tak, abychom se mohli výhledově
ucházet o dotační prostředky: projektuje se celková
vnitřní obnova rozvodů MŠ, připravujeme zateplení
školní jídelny a budovy zdravotního střediska.
Největším projektem je samozřejmě obnova
velvarské Záložny. Tým architektů pracuje na studii,
po prázdninách Vám ji představíme!

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

4

V červnu jako vždy ožila čilým ruchem obřadní síň
naší radnice, měli jsme tu mnohé svatby, došlo
na vítání malých občánků, školka se loučila s dětmi
odcházejícími do školy, škola s deváťáky… je dobře,
že stále přibývá lidí, kteří se rozhodnou v našem
městě nejen spojit své životy, ale též zplodit
a vychovat děti, věřím, že zde noví Velvaráci vydrží
co nejdéle a budou pečovat a rozkvět rodného města.
Město žilo i mnoha kulturními a společenskými
akcemi, máme za sebou slavnosti vína, zdařilou
vernisáž fotografií paní Pilarové, krásné zahradní
slavnosti připomínající blížící se léto proběhly
ve školce, v Kostce i Domově Velvary, povedly se
koncerty ZUŠ i velkolepé vystoupení tanečního
odboru.

Žili jsme i sportovními akcemi, město se aktivně
zúčastnilo charitativní akce pro podporu nemocných
dětí Na kole dětem, rád bych ocenil výkon patnácti
velvarských školáků, kteří zvládli ujet 80 km s panem
Zimovčákem, protože jsme s panem ředitelem
základní školy jeli též, vím, že tempo bylo opravdu
velké. V létě i počátkem září nás čeká mnoho dalších
kulturních a sportovních akcí, v létě se těšte na letní
kino, velkou zářijovou událostí budou týdenní oslavy
130 let od založení naší základní školy, které vyvrcholí Velvarským maratonem a festivalem Natvrdel!

Užijte si léto a sbírejte síly a dobrou náladu, ať
již v dalekých krajích či ve Velvarech! Vždyť naše
náměstí je hezké jak náměstí svatého Marka
v Benátkách – a hlavně tu není tolik lidí, proč se tlačit
na středomořských plážích, když si můžeme užít
u Malvaňáku, a výhled z Eiffelovky si ničím nezadá
s pohledem z velvarských vyhlídek, které v létě
postavíme na Radoviči. Důkazem, že ve Velvarech
najdeme vše, třeba i pyramidy, je tato fotografie,
pořízená u nás na zahradě!
Krásné léto přeje Radim Wolák, velvarský starosta

w w w. v e l v a r y. c z |
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TELEGRAFICKY
OD KVĚTNA DO ČERVNA 2016
Rada opakovaně jednala o potřebě opravy
povrchu víceúčelového hřiště u Sokolovny,
protože byl povrch v záruce, byl reklamován,
jednání s firmou došla až k právníkovi, nakonec
se podařilo domluvit, že firma úpravy ve výši
830.000 Kč provede z větší části na vlastní
náklady, město se bude spolupodílet částkou
160.000 Kč.
Starosta informoval radu o tom, že požádal
Ministerstvo kultury o zvýšení příspěvku
z Programu regenerace na opravu Pražské
brány a částka byla navýšena o 250.000 Kč,
celkem jsme na milionovou investici tedy získali
450.000 Kč z dotačních zdrojů.
Rada souhlasila s rozšířením kamerového
systému coby nástroje, který pomáhá předcházet
přestupkům. Nové kamery budou snímat místa
nejzávažnějších dopravních přestupků, které
ohrožují chodce, a místa, kde dochází k vanda
lismu a prohřeškům proti vyhláškám i pravidlům
slušného chování.
Rada souhlasila s podporou několika
publikací, které vznikají a jež budeme moci využít
pro propagaci našeho města: jedná se o knihu
o životě a díle akad. malíře Jiřího Corvina, o knihu
o velvarských občanech padlých v první světové
válce, radní také podpořili návrh starosty vydat
kroniku města Velvary psanou doktorem
Rudolfem Čermákem v letech 1921 až 1945,
je to velmi poučné čtení.
Rada schválila složení krizového štábu města
a starostův obnovený plán odezvy, který nám říká,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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co bychom měli dělat v období krize, věřme,
že se na nás nechystá nic, co by nás nutilo ověřit,
zda je to plán dobrý.
Rada schválila zadání vytvoření projektové
dokumentace na rekonstrukci mateřské školy
a zateplení školní jídelny. Snad si paní učitelky
ve školce budou jednou moci uvařit čaj, aniž by
jim u toho vypadly pojistky.
Rada města jednala v základní škole
se zástupci firmy T-Mobile o jejich záměru umístit
na střechu školy vysílače. Rada nejprve
nesouhlasila, zástupci firmy však přislíbili
předložení odborných posudků o tom, že „pod
svícnem je tma“ a že naše děti nebudou
vystaveny žádným neblahým vlivům. O věci
se bude dále jednat, doba internetová je doba
internetová.
Radní jednali s ředitelem základní školy
o možnostech projektových příprav vedoucích
k modernizaci rozvodů ve škole. Některá potrubí
jsou již na prasknutí, elektroinstalace by mohla
sloužit pro výuku dějepisu. Společně hledáme
cestu, jak nový projekt nastavit tak, aby školní
budova byla energeticky soběstačnější.
Rada nesouhlasila s návrhem obce Nová Ves,
která trpí průjezdem kamionů vyhýbajících
se mýtnému na dálnici D8, aby v obci byly
instalovány zákazové značky pro nákladní
vozidla. Ačkoli nás nyní „chrání“ provizorní most,
hrozí nárůst nákladní dopravy ve Velvarech, který
by byl pro naše město nepřijatelnou zátěží.

Z MĚSTSKÉ RADY
ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA

Starosta informoval radní o jednáních na téma
oprava mostu a budování severního obchvatu
města (Nové Uhy – Černuc). Most je projektován
a měl by být realizován v příštím roce. Obchvat
má nového projektanta, začíná se téměř od nuly.
Krajské mlýny, zdá se, melou pomalu a nejistě.
Věřme, že se díky tomu alespoň vše dobře
podrobně projedná.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit účetní
závěrku a závěrečný účet města, hospodařili
jsme, zdá se, dobře: dost věcí se udělalo a ještě
něco zbylo.
Rada doporučila zastupitelstvu vyhlásit záměr
a poté souhlasit s prodejem pozemku 1424/1
v k. ú. Velvary. Nejvyšší nabídku předložila firma
MT Comax, která nabídla 200 Kč/m2.
Zastupitelstvo prodej odsouhlasilo.
Rada souhlasila se záměrem úpravy menší
nádrže Malovarského rybníka ke koupání,
projekt připravil Ing. M. Douša, odhadované
náklady činí 400.000 Kč. Další část prostředků
dodá spolek Natvrdlí, 50.000 Kč bude částečně
krýt náklady na obložení hráze dřevem, spolek
je získal od Nadace VIA za nejlepší úpravu
veřejného prostranství roku 2015.
Rada s potěšením vzala na vědomí informace
o úspěšných projektových žádostech. Získali
jsme podporu na úpravu přechodů a křižovatek
u Pražské brány, na výměnu oken v DPS,
na úpravu náhonu Malovarského rybníka,
na opravu křížku na Bučině a na vybudování
vyhlídek na Radoviči. Připočteme-li prostředky
získané na opravu kostela sv. Jiří a na opravu

  

Pražské brány, získali jsme letos z dotačních
zdrojů již téměř 3 miliony korun. Kde je člověk
najde?
Rada města s radostí vyhověla žádosti
Šachového klubu Velvary o souhlas s používáním
znaku města ve znaku klubu.
Rada města doporučila zastupitelstvu
projednat návrh změny č. 6 územního plánu
města. Žádost o změnu předložila firma Comax.
Týká se budoucího rozšiřování firmy. Rada se
shodla na tom, že je v zájmu města rozvoj firmy
podporovat, neboť je hlavním zaměstnavatelem,
zároveň je nutné dbát na čistotu životního
prostředí. O návrhu se bude vést podrobná
veřejná diskuse.
Rada města schválila příspěvek na vybudování
dřevěné příčky v budově panské hospody,
která pomůže tomu, aby první část Galerie
Tomáše Vosolsobě mohla být zpřístupněna
veřejnosti.
Rada města souhlasila se zbudováním
work-outového hřiště a posilovacích prvků pro
dospělé v ceně 200.000 Kč, aby se i starší
a pokročilí měli kde vyřádit. Výstavba proběhne
v létě.
Radní se radili o mnoha a mnoha dalších věcech,
budeme Vás o nich průběžně dále zpravovat,
děkujeme za váš zájem!
Z jednání městské rady vybral a sepsal
Radim Wolák
w w w. v e l v a r y. c z |
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Naše firma Vám nabízí:

www.pmzahrady.cz

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Kontejnerová doprava do 5tun. s objemem kontejneru 3m2.


dovoz písku, štěrku, betonu, kamení, a zeminy
 přeprava materiálu na paletách
 odvoz a likvidace stavební suťi
 přeprava strojů a zařízení
 odvoz a likvidace odpadu
 a další dle dohody

ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce provádíme mini bagrem

Palivové dřevo - tvrdé dřevo - převážně dub

1680kč
Délka 50cm 1720kč nyní 1650kč
Délka 33cm 1750kč nyní

Dřevo je prodáváno jako 1 prostorový metr rovnaný

Cena 550 Kč / hod bez DPH

STAVEBNÍ PRÁCE


Doprava do Velvar a okolí zdarma

realizaci kanalizačních a vodovodních přípojek
 pokládky zámkových dlažeb
 opěrných zdí, palisád
 výstavba plotů
 úpravy cest, zahrad, chodníků

Tel: 774 430 434
Email: stavby.komeda@seznam.cz
Web: stavby-komeda.snadno.eu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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BARVY – LAKY VELVARY
BARVY – LAKY VELVARY

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

MÍCHÁNÍBAREV
BAREV
MÍCHÁNÍ

INTERIEROVÝCH, FASÁDNÍCH A SYNTETICKÝCH
INTERIEROVÝCH, FASÁDNÍCH A SYNTETICKÝCH

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

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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BERTA MÜHLSTEINOVÁ
ČLÁNEK

                   

Berta Mühlsteinová se narodila 30. 7. 1841
ve Velvarech, kde strávila prvních šest let
svého života, jehož počátek poznamenala smrt
nemocné matky. Otec, stavební inženýr Leonard
Mühlstein, si ale zanedlouho přivedl domů novou
manželku, která se stala skutečnou ochránkyní jeho
dětí, z nichž ji Berta potřebovala nejvíce. Trpěla totiž
tuberkulózou páteře.
Rodina se postupně rozrůstala a rovněž opakovaně
stěhovala. Dlouhou dobu pobyla v německé
České Lípě, odkud Bertu vyslali v roce 1854
do pražského léčebného Spottova ústavu.
Tato shoda náhod dospívající slečnu přivedla
do centra vlasteneckého dění, díky němuž
se seznámila s paní Karolinou Světlou a její
sestrou Žofiií. Bohužel Spottovo věhlasné
sanatorium Bertě v ničem zdravotně nepomohlo a pomoci ani nemohlo. Vrátila se tak domů
prakticky ve stejném stavu, v jakém odjela,
na druhou stranu bohatší o hlubší znalosti českého
jazyka, kultury i historie, jež se snažila nadále rozvíjet pilným samostudiem. Toto sebepoznávací období
vyústilo v první publikovanou báseň, složenou v roce
1862 na počest Boženy Němcové.
Berta se od té doby literárně činila, a nakonec vydala
své verše, v podstatě otisky poněkud zmučené
duše, v jediné sbírce s názvem Pohrobky. V té době
už Mühlsteinovi bydleli v Praze a scházela se u nich
zajímavá společnost, v níž nechyběl ani Jan Neruda.
Vážil si Berty nejen pro její nadání, ale i pro schopnost statečně vzdorovat nelehkému osudu zdravotně
postižené dívky. Právě z jeho pera se dochoval Bertin
popis: „Je rachitická, drobňounká, churavá. Žlutá pleť,
těžký dech svědčí, že trpí, nepokojně bludně oči
stále sem tam šlehající, přišpičatělá, často křečovitě
si zahrávající ústa svědčí o vnitřním žáru a živé letoře.“
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Živá letora Bertu přivedla mezi členky známého spolku
Amerického klubu dam. Zúčastnila se díky němu
v listopadu 1867 akce, při níž položila na památku
bělohorské bitvy věnec na místo této dějinné události.
Na pentli se skvěl vyšitý nápis „Vlasti. Nedáme
Ti skonati“, což policie považovala za politickou provokaci. Všechny přítomné dámy byly kvůli tomuto gestu
patřičně vyšetřovány. Také Berta musela opakovaně
na policii a to dokonce ještě i v únoru následujícího
roku.
Mühlsteinové to ale v očích čtenářek neuškodilo,
ba naopak ještě o to více s chutí četly její povídky
a romány jako Na březích Nežárky, Vlasti a Tobě, Zlaté
hvězdy, Eva aj.
Bertu však v jejím tvůrčím úsilí zrazovalo špatné
zdraví. A právě kvůli němu se ani neprovdala.
Protrpěla si však tajné vzplanutí ke spisovateli Josefu Holečkovi. Ten ale hledal úplně
jiné ideály. Poslední měsíce života strávila
Berta na lůžku. Trápily ji potíže s ledvinami
a se srdcem. Tušila, že se z tohoto stavu
nedostane, a proto se rozhodla jediné důkazy
o svých opravdových citech zničit. Starší
životopisci toto rozhodnutí zhodnotili slovy:
„do černé země pochovala básnířka života
svého jarní sen a také své milostné tajemství.“
A tak se zmínky o jejích láskách vlastně
nedochovaly. Každopádně udělala to správně,
protože jinak by se nevyhnula určité posmrtné
skandalizaci jako řada jiných českých autorek
a umělkyň.
A když 24. srpna 1887 odešla po velkém utrpení
z tohoto světa, mohli její nejbližší konstatovat,
že fyzicky křehká žena, svůj život rozhodně
nepromarnila.
Martina Bittnerová

můžete přesvědčit na webových stránkách města. Granty, které jsme získali, pokryjí jen část
skutečných nákladů, které se snažíme dorovnat z dalších zdrojů – z darů našich
podporovatelů, ze spolupráce s jinými organizacemi (Městským muzeem, ZUŠkou, Muzeem
technických hraček aj.) a ze vstupného. Naší hlavní přidanou hodnotou je ale nadšení členů
Natvrdlých a mnoha příznivců, protože všechny organizační práce, propagaci, účetnictví
a také
třeba občerstvení děláme dobrovolnicky. Naší
odměnou je radost z povedené akce.
         		
           

SPISOVATELKA A FEMINISTKA,
NA KTEROU JSME ZAPOMNĚLI

Kdo vlastně jsme? Je nás šestnáct Velvaráků (většinou rodičů s malými dětmi), ale máme
asi dvakrát tolik příznivců z Velvar i okolí, kteří rádi pomohou, nebo alespoň přijdou jako
publikum. Náš spolek
založili před jedenácti lety. Lípa na podzim
Ze sbírkyjsme
Pohrobky:
A na co jsme tedy dotaci získali, čili na co se mohou Velvaráci těšit?
Smutná hvězda

I.

Na Natvrdel, hudební a divadelní festival, který chystáme 17. září na Malvaňáku.
lípo suchá,
bezlistá,
tichých
nocí pozoruji
Hlavním hostemZabude
kapela
Vltava.hvězd.
V krásném šapitóTyvystoupí
ještě
nejméně dvě další
tvé
květy
opadaly,
Ó rcete
proč každá
lesklá jest?
kapely, uvedeme
takémi,
divadlo
a chystáme
i dětské dílny. Festival má rozpočet 77 tisíc korun,
když slunce vroucí polibky
Snad45
žetisíc.
obývá nebesa
získali jsme dotaci
a nikdy k zemi neklesá? —

tvé větve celovaly.

Na několik koncertů a divadelních představení, které chystáme pro podzim a zimu
Teď koncem
hledíš smutně
oblakům,
Ve srdce
nitru také
hvězda
na různých místech
města.
Těšíme
se,je,že například před
rokuk již
tradičně uvedeme
nezdobíš
více
sady,
leč
zachmuřeně
vždycky
putuje,
Jiřího Konvrzka a jeho band v Restaurantu Paris. Doufáme, že snad brzy budeme moct
ti vyhýbá,
smutna je a neplesá, —
využívat i sál v iZáložně.
Náklady na koncerty a divadlai ptáče
jsmese
spočítali
na 20 tisíc, město
že ztratila´s své vnady.
snad že postrádá nebesa?
nás podpořilo polovinou rozpočtu.
II. s Městským muzeem.
Jezero a moře
Na Cestovatelské
večery, které pořádáme ve spolupráci
V podzimních a zimních měsících zveme k povídání zajímavé hosty, nejen cestovatele,
lípo suchá, bezlistá,
Řekni mi přec, jaké asi
ale i lidi se zajímavými
osudy a profesemi. Přednášky Ty
jsou
finančně téměř soběstačné,
tys jako moje žití,
by to bylo hoře,
žádali jsme město
o
tisícovku,
kterou
nám
město
přiznalo.
nám oběma nic nezbývá,
kdyby bouřné spojily se
než o samotě
a moře?
Natvrdlí Vás alejezero
budou
zvát i na jiné programy, do kavaHERny
ve mříti.
Velvarské Kostce,
na malvaňácké brigády, na Blešáky a brzy snad i na zamýšlené kuličkoviště v parku
A jestli zahyneš dřív než já,
Řekni mi přec, jaká asi
před Mateřskou školou. Děkujeme, že se k nám přidáte a že na naše akce chodíte.
tu budiž rakví mojí,
by to byla píseň,
Společně snad kdyby
měníme
Velvary v příjemné místo k životu.
do té ať pak mne položí
se v ní vydechnula
dvojí srdcí Čechlovská
tíseň?
Za Natvrdlé Magdalena

a v smrti budem svoji.

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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BOHATÉ JARO U VELVARSKÝCH HASIČŮ
SDH VELVARY                

U příležitosti “Dne hasičů”, který připadá
na 4. května, pořádají naši hasiči řadu
propagačních akcí. Náš sbor ukazuje svou
zbrojnici i své vybavení zejména malým dětem.
V měsíci dubnu navštívilo hasičskou zbrojnici
přes 100 dětí z mateřských škol z Velvar,
Černuce a Holubic. Ukázky a technika hasičů
se malým dětem samozřejmě líbily.

Na rekonstrukci kuchyně a chodby se schodištěm
byly odpracovány členy zdarma desítky hodin.
Práce koordinoval Vašek Holý, nejvíce práce
odpracoval Milan Vobořil. Další členové pomá
hali u přípravných stavebních prací, malování
a úklidu. Náklady na rekonstrukci hradil sbor ze
svých získaných prostředků. Sbor děkuje velvarským občanům a podnikatelům za zdarma provedené odborné práce. Obklady a dlažby položili
Jaroslav Port a Luboš Matoušek. Instalační
práce a plynoinstalaci dělal Antonín Vosmík,
dokončovací dřevopráce Jiří Pecháček.

vítr s průtrží mračen a bouřkou. Naše jednotka
zasahovala 3x na padlých stromech přes silnici.
Nejprve mezi Budihosticemi a Chržínem, dále
mezi Nabdínem a Černucí a nakonec za fotbalovým hřištěm v ul. Nábřeží ve Velvarech.
Deset členů našeho sboru se zúčastnilo v sobotu
4. června již patnáctého ročníku cyklistického
putování “S hasiči na kolech”, které pravidelně

každoročně pořádá SDH Rumburk v severních Čechách. Celkem se zúčastnilo skoro 200
cyklistů, kteří navštívili 5 hasičských zbrojnic
v Německu a 2 v České republice, trasa měřila
cca 60 km. Seznamovali jsme se s vybavením
hasičských jednotek a ještě si zajezdili na kolech
v krásné krajině.
Starosta města Velvary Mgr. Radim Wolák zaslal
členům SDH Velvary poděkování za nasazení
a čerpací práce při čištění nádrže Malovarského
rybníku ve dnech 4. - 5. června s tím, že bez
pomoci hasičů by akce nebyla myslitelná
a proveditelná.
Ve dnech 18. - 19. června se konala krajská
soutěž v požárním sportu ve Vlašimi
na Benešovsku. Naše družstvo mužů repre
zentovalo okres Kladno a tradičně se mu
na této úrovni již nedaří. Obsadilo 12. místo
a nevybočilo z posledních výsledků. Na 100
metrů překážek 12. místo, ve štafete 4x100 m
časem 72,3 sekund 12. místo a za útok 31,09
sekund 10. místo. Ženy z Plchova na Kladensku
byly o stupínek lepší, obsadili celkově 11. místo.
Za SDH Velvary – Libor Šulc

Družstvo mužů SDH Velvary zvítězilo v sobotu
14. května v okresním kole požárního sportu,
které se konalo v Plchově a postoupilo
do krajského kola! Soutěž se uskuteční ve dnech
18. - 19. června ve Vlašimi na Benešovsku.
Výsledky okresní soutěže: 1. Velvary, 2. Braškov,
3. Kutrovice
O týden později sbor uspořádal 21. ročník
memoriálu Karla Krohna – Dědkiádu 2016.
O průběhu soutěže jsme informovali v minulém
Zpravodaji. Omlouváme se panu Jaroslavu
Zounkovi z Velvar a celému kolektivu pekařství,
které jsme zapomněli uvést, že podpořili
tuto soutěž materiálními dary. Děkujeme.
V pondělí 23. května zasáhl Velvarsko silný
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Oddíl mladých hasičů se zúčastnil ve dnech
27. - 29. května okresního kola hry Plamen
v Braškově, kde obsadil 7. místo. Celkově zvítězili
starší žáci ze Lhoty před Vraným a Braškovem.
Přes časovou náročnost s přípravou soutěže se
členům sboru podařilo dokončit montáž kuchyňské
linky v hasičské zbrojnici a dále vyměnit motor
u vozidla S 4001, které se již zúčastnilo výstavy
v rámci soutěže dne 21. května.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Z OKÉNKA NAŠÍ
VELROS
Plastová
ŠKOLIČKY

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.

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY

a samostatnost a bez rodičů zůstali s paní učitelkami ve školce
celou noc. Ještě před tím, než se definitivně s rodiči rozloučili,
Velvarské kolečko připravilo pro všechny děti v parku u školky
Pohádkový les a „opékačku“ buřtů. No a potom už jen pusu
rodičům a děti odešly do budovy, připravily si spacáky,
prokázaly svou odvahu při večerní dobrodružné hře, pohádka
na dobrou noc, pohlazení a spinkat. Ráno budíček, venku
rozcvička, sbalit spacáky a už tu byli rodiče, kteří si děti

Dobrý den,

odváděli domů. Takto statečných dětí bylo 22 a podle prožitků

přinášíme opět zprávy z naší mateřské školy. Květen

a vyprávění dětí se Kouzelná noc moc líbila.

a červen byly, jako ostatně každoročně, bohaté

Předškoláci se také byli podívat na své kamarády

na nejrůznější akce, jedna střídala druhou. Ještě se zmíním

v 1. třídě ZŠ. Děti jim předvedly, co se za školní rok již naučily

o poslední dubnové akci, která se do minulého článku již

a naše děti viděly, co je po prázdninách ve škole čeká.

nevešla - na konci dubna jsme byli pozváni do městské kni-

25. 5. odjela celá školka do pražského divadla Gong

hovny, paní knihovnice pro nás připravila pěkné povídání

na pohádku O pejskovi a kočičce.

o knížkách.

A již je tu poslední měsíc školního roku a hned 1. června

Měsíc květen pro nás začal školním výletem na hrad

velký svátek – MDD. Paní učitelky připravily pro děti na školní

Okoř. Děti tam shlédly pohádku Princ Bajaja, v dílničkách

zahradě hry a soutěže, do kterých se děti s radostí pustily,

se seznamovaly s životem ve středověku, mohly

a hned druhý den přijelo do školky divadlo s pohádkou Slůně.

si vyzkoušet např. jak se drtilo zrno na kameni, jak se zpra-

7. 6. byla školka plná námořníků a pirátů. Konal se totiž

covával len, jak se pralo atd. Nakonec si prohlédly hrad.

Námořnický bál - zahradní slavnost pro rodiče a veřejnost!

Program byl moc pěkný, bohužel nám nevyšlo počasí podle

Děti rodičům zazpívaly a zatančily, bylo veselo, poté děti

našich představ.

za odměnu dostaly nanuky a mohly se zúčastnit volného

6. a 7. května proběhl ve školce zápis nových dětí,

programu, který pomohlo zajistit Velvarské kolečko.

přišlo 56 dětí s rodiči, přijato mohlo být 38 nových dětí.

9. 6. jsme se vydali do Městského muzea a do Muzea

13. 5. pro nás připravilo Velvarské kolečko Sportovní den na

technických hraček.

hřišti u školy. Dopoledne bylo nabité atletickými disciplínami,

A jsme opět u konce školního roku a se smíšenými pocity

děti se do zápolení pustily opravdu s vervou jako opravdoví

radosti i smutku jsme se 14. 6. - jako každoročně – slavnostně

sportovci. Za své výkony byly také náležitě odměněny.

rozloučili s našimi předškoláky v obřadní síni městského

17. 5. se skupina předškoláků s paní učitelkami vydala

úřadu. Slavnostně bylo „ošerpováno“ 36 dětí.

do Domova seniorů, kde babičkám a dědečkům předvedli

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nám v naší práci

tanečky, zarecitovali a zazpívali.

pomáhají a přispívají ke zdárným průběhům všech akcí. Všem

No a pak přišel předškoláky očekávaný večer – Kouzelná noc

přejeme krásné léto, dětem radostné prázdniny plné sluníčka

ve školce! – 20. 5. mohli předškoláci dokázat svou odvahu

a samých pěkných zážitků!		

J. Junková

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.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Měsíc červen je bezesporu nejoblíbenějším
měsícem z pohledu dětí. I učitelé se těší na čerpání
zasloužené dovolené, třebaže školu neopouští
na celé dva měsíce. Starají se o květiny, živočichy
a připravují se prakticky už s koncem školního
roku na ten další.
V červnu některé ze třídních kolektivů odjely
na ozdravné pobyty tzv. školy v přírodě. Děti
z prvního stupně se podívaly např. do Krkonoš,
do jižních Čech nebo na Šumavu.
Výprava 19 žáků s pedagogickým doprovodem
se 9. června zúčastnila sedmého ročníku veřejné
cyklotour napříč ČR. Akce se uskutečňuje
na podporu onkologicky nemocných dětí. Osmá
etapa vedla z Mníšku pod Brdy přes Prahu,
Klecany, Velvary do Mšeného- lázní. Ze známých
osobností se letošní cyklotour zúčastnili např.
prof. Pavel Pafko, MUDr. Jan Hnízdil, sportovci
Petr Koukal, Gabriela Koukalová a další.
Přes Velvary projel v tomto pelotonu například
i kardiochirurg profesor Jan Pirk.
Na konci května proběhl poslední sběr papíru
v tomto školním roce. Výtěžek byl z největší části
věnován na nákup knižních odměn pro žáky
všech tříd. Ukončili jsme sběr všech druhotných
surovin. V certifikátu environmentálního vyúčtování
jsme obdrželi informace od společnosti ASEKOL,
ze které vyplývá, že žáci naší školy v loňském
roce vytřídili 6 televizí, 104 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 3,50 MWh elektřiny, 196,52
litrů ropy, 0,11 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,73 tun
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 2,85
tun.
Žáci z druhého stupně byli i letos účastníky
několikadenní akce Hry třetího tisíciletí. Tentokrát
v Peruci.
Ani školní družina nezahálela. Děti oslavily svůj
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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svátek na začátku měsíce června návštěvou
kouzelníka i sportovní olympiádou.
Olympiády proběhly i ve všech třídách na prvním
stupni. Někdy počasí nepřálo pořádání sportovních
klání přímo na hřišti, a tak jsme soutěžili v náhradních disciplínách pod střechou Slovanu.

Za Základní školu ve Velvarech si dovoluji
poděkovat všem, rodiči našich žáků počínaje,
přes vedení města, všechny organizace a spolky
až k jednotlivcům, kteří si někdy ani nepřejí
být jmenováni, za pomoc a podporu při plnění
a uskutečňování akcí a činností během celého
školního roku. Věříme, že naše spolupráce bude
pokračovat i v dalším školním roce.
Přejeme vám krásné léto.
Za ZŠ M.Červenková (Foto: archiv školy)

Inzerce

Ke konci května nás navštívila Michaela Dolinová
s mladším kolegou L. Ondřejem s programem
„Ten trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej“.
Na program dětem 4. - 9. tříd přispěla Základní
škola.
13. 6. proběhl branný den i s povinným nácvikem
evakuace celé školy. Celý den se nesl v režii
zaměstnanců Muzea civilní obrany z Ústí
nad Labem. Na akci dětem přispělo KRPDŠ.
Předposlední týden ve školním roce se rozjeli
žáci se svými učiteli v rámci tzv. školy za školou
do různých míst republiky, aby teorii, kterou získali
při vyučování během celého školního roku, převedli
do praxe a ověřili si, co mohou ze svých zkušeností
využít, a nebo aby věci, o nichž slyšeli při hodinách,
uviděli na vlastní oči.
Ještě nás čeká dopravní den, rozloučení
s deváťáky, rozdání vysvědčení a hurá!!!!!! prázdniny rozpřahují svou náruč, léto budiž pochváleno.
Tak se, děti, opatrujte, ať se ve zdraví v září zase
sejdeme! Čekají nás oslavy 130. výročí založení
naší školy!

Přijmeme zaměstnance na pozici:
seřizovač, obsluha CNC strojů, soustružník, frézař

Nástup možný ihned
www.kovo.vyroba.biz

Firma: Kovovýroba J+K s.r.o., 273 22 Hospozín 83
Telefon: 602376297 Jiří Řehák,
mail: kovo.b.rehakova@seznam.cz

w w w. v e l v a r y. c z |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     
Závěr školního roku jsme prožili v plném nasazení. Poslední květnové pondělí vystoupil velký
i malý Tolárek ve velvarském Domově seniorů.
Společně s klavíristy ze třídy pana Vratislava
Řezáče připravili téměř hodinový koncert, který
určitě všem posluchačům přispěl k dobré náladě.

Pátek 3. června byl významný pro všechny, kdo
mají v oblibě osobnost a tvorbu paní Evy Pilarové.
A protože je nám, muzikantům, paní Pilarová
vzorem profesionality a vysokých uměleckých i lidských kvalit, předali jsme jí na vernisáži výstavy
jejích fotografií malý hudební dárek. Orchestr KMČ
jí zahrál z plných plic a od srdce několik písní.
Doufáme, že jsme paní Pilarové a všem přítomným
udělali radost.
V neděli 5. června jsme v kostele sv. Ondřeje
v Nelahozevsi uspořádali koncert renesanční
a barokní hudby. Posluchačům se opět představil
flétnový soubor složený z absolventek naší ZUŠ.
Tereza Šimralová zahrála část koncertu d moll
Benedeta Marcella a program doplnili několika
lidovými písněmi také nejmladší žáci flétnové
třídy. Všechny interprety skvěle doprovodila paní
MgA. Zora Křičková.
V pondělí 13. června jsme přivítali nové uchazeče
o studium v naší ZUŠ. Zkušební komise důkladně
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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prověřila nadání zájemců a ti vybraní budou v srpnu
zařazeni ke studiu podle kapacitních možností
jednotlivých vyučujících i celé školy. Není žádným
tajemstvím, že i přes loňské navýšení kapacity
naší ZUŠ můžeme ke studiu přijmout jen omezený
počet uchazečů a nelze jinak než důkladně
hodnotit míru jejich nadání pro vybraný obor.
V úterý 14. června se vydaly naše pěvecké sbory
do Ústí nad Labem, kde se zúčastnily setkání
pěveckých sborů. Naši žáci i dámy z Velvarského
pěveckého spolku předvedli, co umí a společně
si zazpívali s ostatními účastníky setkání. Zpátky
domů si naši zpěváci přivezli neopakovatelné
zážitky a nové zkušenosti, které jistě zúročí
při své další činnosti.
Hned ve středu 15. června nastalo velké stěhování
do kralupského KASSU. Taneční obor tam
uspořádal své závěrečné vystoupení. Důvod této
cesty do Kralup je zcela jednoduchý, protože
sál KASSU pojme najednou všechny diváky
a nemusíme vystoupení opakovat. Abychom
navodili příjemnou atmosféru a tanečníky podpořili,
zahrál divákům na uvítanou školní orchestr
KMČ. Jako vždy jsme se zájmem sledovali výkony
našich malých i větších tanečníků a tanečnic.
V průřezu jsme tak mohli vidět všechna stádia
vývoje žáků tanečního oboru. Od tanečního
,,potěru“ až po opravdu zdařilá absolventská
vystoupení nejstarších žáků.
V pátek 17. června měli svůj den žáci z klavírní
třídy paní MgA. Zory Křičkové. Třídní přehrávka
není pro širší veřejnost ničím zvlášť zajímavým,
vždyť na ní hrají žáci jednoho učitele a ještě
se dokonce může stát, že někteří zahrají i stejné
skladby. Proto uvádím, že měli svůj den žáci,
nikoli posluchači. Pro žáky je důležité, že slyší, jak
hrají jejich spolužáci a dokonce i když slyší tutéž

skladbu vícekrát, je to pro každého z nich poučení
a inspirace do dalšího studia. Pro rodiče žáků
je přínosné, když získají přehled o tom, jak jejich
ratolest obstojí v konkurenci a jestli náhodou
není třeba důsledněji dohlédnout na domácí
přípravu.
Na úplný konec školního roku zbývalo už jen
rozdat vysvědčení a to jsme si, jako každý
rok, zpříjemnili hudbou. V pátek 24. června jsme
si zahráli a rozdali žákům vysvědčení.
V následujícím období jsme uzavřeli školní rok
po administrativní stránce. V období prázdnin bude
ve škole probíhat celá škála prací nutných pro další

provoz budovy. Až se v září sejdeme, určitě si opět
s chutí zahrajeme, zatančíme a zamalujeme.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem
pedagogům za jejich práci a nasazení, s jakým se
po celý rok věnovali svým žákům. Také chci
poděkovat některým rodičům za nezištnou
a obětavou pomoc při organizování a realizaci
školních akcí.
Přeji Vám všem příjemné prožití zasloužených
prázdnin a dovolené, načerpání nových sil do
dalšího školního roku 2016/2017. (Už pracujeme
na jeho plánování)
Oldřich Adelt
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PLÁNY NA ČERNOBÍLÝCH POLÍCH VE VELVARECH
ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Tak jako šachista při své partii si
vytváří a postupně realizuje svůj
plán hry, tak i v Šachovém klubu
Velvary se snažíme plánovat
aktivity, které bychom chtěli
realizovat v nadcházející sezóně.
V minulém článku zde ve zpravodaji jsem sliboval,
že se o našich plánech zmíním v prázdninovém
vydání. Je tedy na čase tento slib splnit. Hlavně
jsem čekal, co přinese a jak dopadne schůze Valné
Hromady, což je nejvyšší orgán Šachového klubu
Velvary a dle jejího usnesení se odvíjí vše podstatné
v šachovém klubu. Schůze Valné Hromady proběhla
poslední květnovou sobotu odpoledne v salónku
restaurace ‘’Na Sladovně’’. Hodnotili jsme uplynulou
sezónu nejen herně z pohledu odehraných utkání,
ale hlavně co se týče fungování celého Šachového
klubu Velvary a také především jsme debatovali o sezóně příští a plánech, které bychom chtěli
realizovat. Není jich zrovna málo a jak já tvrdím, vždy
je co vylepšovat.
Jako každý rok, tak i letos se ve Velvarech bude
konat šachový turnaj v rapid-šachu ‘’Memoriál
Dr. Karla Treybala’’. Vše je ještě zatím ve stádiu
plánování našeho tříčlenného Výkonného Výboru,
ale s největší pravděpodobností se uskuteční
2. 10. 2016. V příštím měsíci vás budeme informovat se stoprocentní přesností jak ve velvarském
zpravodaji, tak těsně před turnajem prostřednictvím
městského rozhlasu. Turnaj bude jako vždy otevřený
i pro neregistrované hráče a také bude jako vždy
přístupný divácké veřejnosti. Turnaj pořádáme za
podpory města Velvary a našich partnerů. Doufejme,
že stejně jako vloni se bude bojovat do posledního
kola a určitě budete moci shlédnout spoustu krásných
a úžasných šachových partií.
Velvarští šachisté se v příští sezóně opět zapojí
do soutěže družstev ve třech soutěžích, a to: v krajské
soutěži, v regionální soutěži a v regionálním přeboru.
Někteří se ještě během prázdninové pauzy zúčastní
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různých Open turnajů v praktickém šachu dle libosti
každého jednotlivce. Každý hráč si totiž účast
na těchto turnajích hradí sám. Účast na šachovém
Open turnaji je jak finančně, tak i časově velmi
náročná.
Jednou z mnoha věcí, které se na schůzi Valné
Hromady navrhly a odsouhlasily je například nový
oficiální znak Šachového klubu Velvary, který můžete
vidět v horní části tohoto článku. Znak města Velvary
společně s nápisem Šachový klub Velvary. Mimo jiné
jsme také debatovali o vhodné hrací a tréninkové
místnosti pro dospělé hráče královské hry, ale
poněvadž jsme neziskový spolek, tak naše možnosti
ohledně nějakého pronájmu jsou velmi omezené.
Všechny domácí zápasy družstev dospělých
v praktickém šachu a také všechny tréninky se jako
už každým rokem odehrají v salónku restaurace
‘’Na Sladovně’’. Touto cestou bych chtěl velmi
poděkovat paní Kučírkové, která je provozovatelkou restaurace ‘’Na Sladovně’’, že nám zadní salonek
již několik let na naši činnost poskytuje. Mnohokrát
děkujeme!!!
V soutěžích družstev, a to konkrétně v regionální
soutěži, si zahrají i některé děti z dětského šachového
kroužku, který je součástí Šachového klubu Velvary.
Koneckonců vždyť právě proto každoročně Velvarské
družstvo do této soutěže přihlašujeme, aby si jak
začínající dospělí šachisté, tak i děti z šachového
kroužku mohli vyzkoušet zahrát tzv. vážné partie
šachu (šachová partie s více jak hodinovou časovou

kontrolou pro každého hráče). Dětský šachový oddíl,
nebo chcete-li dětský šachový kroužek, je jednou
z našich hlavních priorit. Šachový kroužek jsme
zrealizovali v roce 2013 při Základní škole
ve Velvarech a dá se říci, že je to budoucnost
Šachového klubu Velvary. Děti, které se ve Velvarech
věnují šachové hře, toho čeká také mnoho. Každoroční
seriál turnajů v rapid - šachu, víkendové soustředění
talentů Středočeského kraje, nebo pro některé i účast
na dětských Open turnajích, kde bychom chtěli z velké
části financovat jejich účast na těchto turnajích. Také
letos poprvé bychom chtěli postavit a přihlásit dětské
družstvo do krajské soutěže družstev mládeže. O tom
budeme ještě jednat, ale věřím, že se to podaří.
Že dětský šachový oddíl bereme velmi vážně
je například vidět i na té skutečnosti, že více než
jedna třetina celkového ročního rozpočtu Šachového
klubu Velvary jde na podporu dětí z šachového
kroužku a pokud se nám podaří získat nové partnery
našeho šachového klubu, tak tyto nové prostředky
poputují právě do dětského oddílu. Podrobnější

informace k naší celkové činnosti můžete nalézt
na našich webových stránkách: www.sachovy-klubvelvary.webnode.cz. Já jakožto hlavní trenér dětského
oddílu jsem trochu pozměnil systém tréninku pro
příští sezónu, také nábor a možnosti přihlášení
tzv. ’’nováčků’’ do dětského kroužku. Jelikož chceme
propagovat šachy a šachovou hru nejen v samotných Velvarech, ale i v našem blízkém regionu,
tak oslovíme s možností účasti dětí ve velvarském
šachovém kroužku i menší Základní školy v našem
okolí. Šachový kroužek začne v září 2016 a ze všech
škol včetně té velvarské přijmeme dohromady nejvíce
patnáct nových dětí. Pokud vaše dítě šachy zajímají
a chtěli byste jej do šachového kroužku ve Velvarech
přihlásit, tak doporučuji s tím zbytečně neotálet.
Veškeré kontakty na Šachový klub Velvary najdete
na již zmíněných webových stránkách.
Také bych chtěl touto cestou popřát nejenom všem
členům Šachového klubu Velvary, ale i všem čtenářům
těchto řádků krásné a příjemné prožití prázdnin
a dovolených.

Inzerce

SÍTĚ PROTI HMYZU  MARKÝZY  SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ

NABÍZÍ FIRMA

Velvary, Lísa 744
tel/fax: 315 766 051, mob.: 606 851 277, e-mail: zaluzie.svoboda@seznam.cz
w w w. v e l v a r y. c z |

23

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU EVY BÖHMOVÉ PATCHWORK S LÁSKOU
ČLÁNEK              

      
či gobelíny, vše vyrobeno s obdivuhodnou přesností a pečlivostí.
Většina děl byla vyrobena jako
dárky, zobrazující nejdůležitější
události v životě obdarovaného.
Během výstavy se za autorčiny
přítomnosti uskuteční dva
workshopy, na kterých bude

CO VE VELVARECH A OKOLÍ
NYNÍ TAKÉ ROSTE A KVETE…
ČLÁNEK

  

    

   

ZEMĚDÝM LÉKAŘSKÝ
Fumaria officinalis

představovat techniky výroby
a pohovoří i o ideové přípravě

Řadí se mezi plevele, ale oproti jiným plevelům se vysky-

děl. Workshopy se uskuteční

tuje méně často, a tak si jí málokdo všimne. Až když se

Vážení čtenáři, dovoluji si Vás touto cestou pozvat

25. června a 16. července.

rostlina rozroste do prostoru, ukáže se v celé své kráse.

na neobyčejnou výstavu prací černucké občanky

Paní Böhmová se technice patchworku věnuje již deset let.

Je to jednoletá, 10 - 50 cm vysoká bylina. Lodyha je přímá,

paní Evy Böhmové, která se koná v prostoru galerie

Je členkou několika patchworkových spolků, pravidelně

vystoupavá nebo popínavá, větvená. Listy má řapíkaté,

Vodního hradu v Budyni nad Ohří. Výstava má název

se účastní výstavy Prague Patchwork Meeting. Několikrát

2x zpeřené, květy jsou uspořádány v 10 až 40květém

„Patchwork s láskou“ a paní Böhmová zde vystavuje

byla oceněna v soutěži o Nejkrásnější český quilt.

hroznu, koruna je růžově červená, někdy bělavě růžová,

několik desítek svých prací, vyrobených technikou

Její práce budou v Budyni nad Ohři vystaveny

na vrcholu tmavě purpurová. Kvete v květnu až září.

patchworku. K vidění tu jsou různé předměty – kabelky,

do 31. srpna, otevírací doba galerie je denně kromě

Najdeme ho na polích, rumištích, v zahradách, parcích…

oděvy, obrázky, ale i velké přikrývky, imitující tapisérie

pondělí, 10:30-12:00 a 13:00-17:00 hod.

V ČR je rozšířen dost hojně. Celkově roste v celé Evropě,

Radka Klímová, starostka obce Černuc

Inzerce

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

Zdeněk Tutr

www.tutr.cz

2) při pálení suché natě se ze země valí dým.

- 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:
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
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„dýmu“ v jeho rodovém jménu si můžeme vybrat jednu
1) listy rostliny vypadají jako by byly trochu očazené

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

Zemědým byl známý již ve starém Řecku. Na zdůvodnění
ze dvou možností:

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

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

vyjma arktických oblastí. Rozšiřuje se ve směsích obilovin.

V přírodě rostou ještě jiné druhy zemědýmu, ale ty mají
slabší účinky. Trhá se celá, zcela rozkvetlá nať, neprodává
se v obchodě.
Již starověcí arabští lékaři věděli, že čaj ze zemědýmu silně
čistí krev (detoxikace) a to bylině zůstalo jako hlavní léčebné
uplatnění dodnes. Dále se používá při kožních chorobách,
na čištění pleti při akné, proti vyrážkám a na posílení

Při vnitřním používání zemědýmu se dávkuje v menším

celého těla. Podporuje vylučování žluči, pomáhá při

množství než obvykle, neboť je mírně jedovatý a mohl

migréně způsobené poruchami žlučníku, má příznivý

by vyvolat dýchací nebo srdeční obtíže. Nesmí ho užívat

vliv na červené krvinky, zlepšuje krev a upravuje její

těhotné a kojící ženy.

špatnou srážlivost. Přidává se do sedacích koupelí při
hemoroidech a rakovině konečníku.

M.Červenková, foto archiv autora
Zpracováno s pomocí botanika.wendys.cz, www.bylinkyprovsechny.cz
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       

V minulém čísle jsme pátrali po místě,
kde jsou k vidění tři tajemné komínky.
Ano, jedná se o budovu zdravotního
střediska, objekt, který bychom již mohli
považovat za historický a který nám i lékařům
svým technickým stavem přidělává vrásky.
Bohužel zatím ještě nedosáhl památkové
ochrany, čili se na jeho rekonstrukci jen tak
dotační prostředky nenajdou.
Výhercem červnové odměny je opět pan
Vít Valek, protože už knihu o dějinách
získal, bude odměněn jinou hodnotnou
cenou – blahopřejeme!
Tentokrát se opět vrátíme ke starším
památkám, na fotografii najdete drobnou
kamenickou práci, ze které již mnoho nezbylo.
Najde se někdo, kdo ví, KDE TO JE a CO TO
BYLO a dodá nějaký příběh?
Děkujeme předem za vaše odpovědi,
které (se jménem a kontaktem) vhazujte
na papírku do schránky u vrat radnice
do 20. července anebo posílejte mailem.
Vítěz získá opět hodnotnou cenu!!!
V úctě a s přáním příjemného pátrání,
Radim Wolák, starosta

Vydání

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA

KŘÍŽOVKA
ČERVENEC

    

11. července oslaví 80. narozeniny česká spisovatelka knih pro děti Hana (tajenka). Po studiu od roku 1958 byla zaměstnána
ve Státním nakladatelství dětské knihy, později Albatrosu a postupně se prosadila i jako autorka. Kromě pohádek a příběhů
o dětech zpracovala poutavě historické příběhy a pověsti např. v knihách Diogénes v sudu nebo Golem Josef a ti druzí.
Napsala také texty k některým knihám Zdeňka Milera o Krtkovi.

MUZIKA

H

HUSTÝ LES

H

NÁVŠTĚVNÍCI

H

HUČENÍ

H

ZVUKY PŘI BOUŘCE

H

POTŘEBA RYBÁŘE

H

HOUBY

H

HROMADA

H

SUROVINA

H

ZVEDÁK

H

ZAHRADNICKÉ NÁČINÍ

H

VYLUŠTĚNÍ Z ČERVNOVÉHO ČÍSLA:
Oscar Wilde: „Buď sám sebou, všichni ostatní...“…JSOU UŽ OBSAZENI.“
Křížovku připravila: L. Štýbrová
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NATVRDEL
SOBOTA 17. 9. 2016
9. ročník oblíbeného
tvrdovaječnického festivalu
U přírodního koupaliště
Malvaňák ve Velvarech

Natvrdel mají rádi:

Vstupné dobrovolné.
Část výtěžku pro spolek Laura.

od 17h

DŘEVOHRANÍ - zábavné a návykové dřevohry pro
každého, kdo si chce zahrát

od 18h

BIORCHESTR - thrash-folk z Brna
PLOY - hořkosladký velvarskopražský koktejl jazzu,
rocku a elektroniky
JIŘÍ KONVRZEK - svéráz ve své domovině

VLTAVA - Čaroděj - turné k 30. výročí založení kapely

