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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

             
OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem přátelům a známým,
že nás bohužel po těžké nemoci
v nedožitých 74 letech
opustila bývalá obyvatelka Velvar
(zdravotní sestra),
manželka, maminka a babička,
paní VĚRA PODZIMKOVÁ.
Se vzpomínkou v srdci rodina

DLOUHOLETÉ PŘÁTELSTVÍ ANEB OD DĚTSTVÍ KE STÁŘÍ
S Milenou Srpovou jsem se skamarádil
v dětství v r. 1955 v Kmetiněvsi.
Ona byla dcerkou řídících a já synek
dělnických rodičů. Ale vůbec nám
to nevadilo. Ani řídícím. Chodil jsem
k řídícím a Milena zase k nám.
Přátelství nám vytrvalo po celé dětství
i v mládí. Srpovi se v důchodu odstěhovali
do Kralup ⁿ/Vlt. a já odešel do Prahy.
S Milenou jsem se potom setkával
na ředitelství podniku Potrubí, a když Potrubí zaniklo, jezdil jsem za ní na návštěvy
do Kralup – Lobečku. Paní řídící mě vždy mile přivítala. Hodně jsme všichni tři vzpomínali
na Kmetiněves a na tamní školu. Později paní řídící zemřela. Já jsem skončil v Praze
pracovní život a odešel jsem do domova důchodců ve Velvarech.
Poté jsem dojížděl za kamarádkou Milenou do Kralup a setkávali jsme se buď
v cukrárně nebo v pizzerii, nebo mě pozvala na oběd k sobě. Pak jsme se začali scházet
v cukrárně ve Velvarech na náměstí a též v bistru Esko u školy. Když jsem už špatně chodil,
tak mě Milena začala navštěvovat v domově důchodců. Návštěvy trvají dosud.
Vždy na Vánoce, o narozeninách a při jmeninách si dáváme dárek.
Tak trvá naše přátelství přes 60 let. Nyní se Milena jmenuje Housková. Vážím si tohoto
přátelství, které nám vydrželo tolik let.

  

       

V minulém čísle jsme ukazovali tajemnou
kamennou stavbu, v níž mnozí správně poznali
torzo sloupu sv. Vojtěcha a sv. Václava na
Bučině.

HISTORIE VZNIKU PAMÁTKY:
František Vacek ve své knize „Paměti
královského města Velvary“ uvádí:
„Nade vsí Bučinou postaven byl roku 1752
na místě starých muk Božích nový sloup
k poctivosti Sv. Vojtěcha a Václava,
mučedníkův a patronův Českých. Přispěla
k tomu celá obec Bučinská, zvláště pak
štědrým ukázal se rychtář její Josef Kotas
a Matěj Procházka, kteří jménem obce zavázali
se opravovati nově zřízený sloup, kdykoliv
by se toho potřeba jevila.“
Dále je zmíněno, že rozsáhlejší oprava
byla provedena v r. 1908. Dle získané fotodokumentace byl pomník ještě v roce 1945
celkem v pořádku, na fotografii však není
zřetelné, zda již nescházela vrchní ozdobná
hlavice a kříž.
Protože odpověděli mnozí stejně dobře
a protože se sloup letos dočká obnovy, opravovat ho bude pan sochař Mašek z Odoleny
Vody, vyhlašuji vítězem soutěže křížek sloup
samotný, protože si to zaslouží
A máme tady další otázku.

Jiří Krejčí – domov důchodců Velvary
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY             
Léto v půli, prázdninový čas, ale že by nastala
obvyklá okurková sezóna, o tom nemůže být řeč.
Naopak se toho děje až až. Mnohé nás těší, ale
mnohé nám též přidělává vrásky. Vezmu od každého
něco, o tom dalším příště.
Starosti nám přidělala zpráva z České spořitelny,
že se chystá zavřít naši pobočku. Zástupci spořitelny
nám to přišli sdělit osobně jako věc, s níž se nedá
nic dělat. Hovořili o procesu „zažehlování poboček“,
který je nevyhnutelný. Není to dobrá zpráva pro
občany, pro živnostníky ani pro městský úřad.
Uvidíme, co se dá dělat, se zástupci ústavu ještě
jednáme, ale nevypadá to růžově. Na dalších
stránkách si můžete přečíst dopis, v němž spořitelna
vysvětluje své kroky, i dopis, který jsme jim zaslali
v odpovědi. Ať chceme nebo ne, zdá se, že
spořitelna, která tolik přispěla k rozkvětu našeho
města, nyní přispěje k úpadku. O výsledcích jednání
vás zpravíme příště.

Radost nám dělá Malovarský rybník! V průběhu
července se menší nádrž proměnila k nepoznání.
V době, kdy píšu tyto řádky, už se chystá napouštění,
věřme, že náš záměr se vydaří a ještě letos si
užijeme koupačku. Dík zde patří panu vodohospodáři
Doušovi, který projekt nejen vymyslel, a také ho
pomohl udělat, a to nejen sháněním materiálu
a řízením prací, ale v mnoha chvílích sáhl i po lopatě,
činili se i bagristé, bez jejich šikovnosti by vše trvalo
déle, poděkovat je třeba i pracovníkům technické
čety, kteří zvládli vybudovat mnohé vlastníma
rukama, a především panu hráznému Špičkovi
za to, že si vzal práce na starost, byl a je u rybníka
od rána do noci. Zejména díky jeho nasazení jsme
dokázali náročnou proměnu udělat svépomocně.
V průběhu srpna a září ještě bude třeba upravit a osít
břehy, máme objednané dřevo na obložení hráze,
aby se na ní dalo posedět. Až přijde pravý čas,
vyhlásíme brigádu, sledujte plakáty a určitě přijďte!

Další dobrou zprávou je, že Malvaňák vyhrál
v soutěži Nadace partnerství o příspěvek na vysázení
nových stromů. Z deseti projektů, které postoupily
do hlasování ve druhém kole, získal Malvaňák
největší podporu, užasných 1066 hlasů! Moc všem
děkujeme a už se těšíme, až v listopadu nové stromy
vysadíme. Nahradíme při tom rovnou ty, které
nepřežily loňská sucha.
Starosti nám dělá více věcí, protože je léto a čas
dobré nálady, můžeme se o nich zmínit podrobněji,
jistě to zvládneme. Velkou starostí je úbytek
živnostníků a snižování kvality místních služeb.
Kupní síla ve Velvarech je malá, živnostníci nestačí
konkurovat internetovým obchodům, nájmy jsou
vysoké… důvodů je více, nepříjemnou pravdou však
je, že ve Velvarech mizí jeden obchod za druhým
a nové nepřibývají, většinou jsou nahrazeny
večerkami, odcházejí lékaři. Těžko říci, co s tím.
Město se snaží dělat kroky vedoucí k posílení
turistického ruchu, to asi ale nestačí. Vítáme
všechny záměry a nápady, které by tuto skutečnost
pomohly zvrátit. Věříme, že k oživení přispěje
projekt obnovy Záložny, kde by se mohlo ubytovat
více lidí a nějakou korunu ve městě pustit. Pilně
na něm pracujeme a brzy představíme
architektonickou studii. Prozatím přejme místním
živnostníkům hodně sil a zdaru, velmi si vážíme
toho, že i v této době podporují společenské
dění svými dary.
Radost můžeme mít z toho, jak se mají velvarské
památky. Pražská brána opět září novotou,
spolupráce s firmou BASANO, která práce
prováděla, byla výborná. Brána je nyní zase
důstojným vstupem do města, v září ji oživíme
i zevnitř novou expozicí. Dokončena je i socha
sv. Jana Nepomuckého, dík patří panu Kytkovi,
který vytvořil novou balustrádu velmi vkusně,
ještě upravíme okolí a dáme na místo novou
lavičku. Dokončujeme nátěr pláště kostela sv. Jiří,
v září zde proběhne setkání při příležitosti jeho
čtyřstých narozenin. Chystáme výměnu oken
v děkanství, na ně jsme dostali dotaci od kraje,
do konce září bude obnoven sloup sv. Vojtěcha
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a sv. Václava na Bučině. Všechny tyto kroky pečlivě
probíráme se zástupci památkové péče, i jim je
na místě poděkovat za jejich čas a pomoc.

Nedaří se v dopravě. Velvarské mostní provizorium stále trůní za Panskou hospodou, pan hejtman
přislíbil, že nový most se začne stavět v příštím roce,
ale kdo ví. Opět jsme kraj dopisem upozornili
na to, že dočasný most je velkým ohrožením
pro město při povodních, požádali jsme o odtěžení
usazenin pod mostem, aby voda mohla projít.
Takto hrozí, že při záplavě z přívalových dešťů může
dojít až k zaplavení náměstí. Další kapitolou
je obchvat, který se již 10 let plánuje mezi Novými
Uhy a Černucí. Je jasné, že jakmile se udělá nový
most, těžká doprava bude opět projíždět jádrem
města a tomu se chceme vyhnout. Po opakovaných
ujištěních pana hejtmana, že obchvat je pro kraj
prioritou, jsme požádali o prověření stavu a vyšlo
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           		
najevo, že projekční práce stály, propadla důležitá
povolení a je nutno začít znovu. Na projekt
byl nasazen nový projektant, který na naši výzvu
připraví přesný harmonogram prací, ale už teď
je jasné, že skutečný stav věcí je jiný, než jak podává
vedení kraje, a že si na obchvat ještě počkáme…
Na lepší časy se blýská v Ješíně! V polovině srpna
tu započnou práce na celkové opravě průtahu.
Potrvají až do konce roku, což bude vyžadovat
velkou trpělivost, ale výsledek by měl přinést nejen
novou vozovku, ale též umístění zpomalovacího
ostrůvku a informativního měřiče ve směru
od Velvar, což by mohlo pomoci zmírnění dopravních
prohřešků. Celý podzim tu však budou částečné
uzavírky. Stavbu, kterou hradí Ředitelství silnic
a dálnic, bude provádět firma Herkul z Mostu, která
se bude snažit vyjít ješínským občanům co nejvíce
vstříc, nastanou však okamžiky, kdy k některým
domům nepůjde několik dní zajet, budou určena
místa pro parkování. Vedoucí stavby pan Fůs
(724 384 578 či 606 070 959) a pan místostarosta
Vojtěchovský (603 268 883) jsou připraveni
všechny otázky neprodleně řešit.
Mezi trvalé starosti dále patří nepořádek
na náměstí. Žádám i touto cestou všechny,
kdo se posadí na lavičku či sedí v autě, zda by mohli
být tak hodní a obaly od jídla a pití neházeli na zem,
ale do košů. Někdo je musí zvednout. V neděli
ráno to bývá na náměstí jako po boji. Zavedli
jsme sice nedělní službu pracovníků technické čety,
ale ani to nestačí. Prosím, všímejte si odhozených
papírků, upozorněte původce, aby si po sobě
uklidil, snad se nám zachování pořádku společnými
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silami podaří. Více si bude všímat i městská policie
a nepůjde jen o vytahání za uši. Je škoda, že musíme
přistupovat k takovým krokům.
Vrozený optimismus nám ale říká, že každého
je možné vychovat a že i ti největší nepořádníci
časem pochopí, že chtějí žít v hezkém městě,
takže to nevidíme černě a dále pečujeme o rozkvět
města. Pracuje se na nových vyhlídkách na vrchu
Radoviči, v září začnou úpravy křižovatek a přechodů
před Pražskou bránou, koncem srpna bude
osazena nová vpusť na náhonu Malovarského
rybníka, vybíráme realizátora dokončení
kanalizace v ulici Třebízského, abychom práce
stihli před chystanými úpravami prostranství
před ZUŠ, která do konce léta bude mít opravené
průčelí, ve městě budou instalovány posilovací
stroje pro dospělé a workoutové hřiště, pokračovat
budou úpravy dvora školní družiny, víceúčelové
hřiště bude mít opravený povrch… Při tom
pracujeme na přípravě dalších investičních akcí
na příští rok, po prázdninách se chystá fůra
kulturních a společenských akcí, tak se máme
na co těšit, prozatím si letní dny bude možné
zpestřit na promítání v letním kině na špejcharu.
Je toho spoustu co dělat, proto hledáme i nové
posily, naše výzvy jsou zveřejněny dále ve zpravodaji, budeme moc rádi, když se rozhodnete přispět
svou prací k rozvoji města.
Tolik o radostech i starostech Velvar, vidíte,
že obého je mnoho, je dobře, že se zajímáte,
je skvělé, že pomáháte!!!
Krásný srpnový čas přeje starosta
Radim Wolák
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VELVARSKÝ LETŇÁK UZAVŘENÍ POBOČKY
             
Oblíbené velvarské kino pod širým nebem na špejcharu zahajuje novou sezónu. Máme připravené
tři projekce: jednu určenou a dvě na přání. Film z výběru se bude volit vždy na předchozí projekci!
Více na plaktátech!!!

SPOŘITELNY VE VELVARECH
ČLÁNEK

  

    

   

Česká spořitelna oznámila městu Velvary, že se k 1. říjnu tohoto roku rozhodla uzavřít svou velvarskou
pobočku. Toto oznámení nás nepotěšilo, se zástupci ústavu se pokoušíme dále jednat, ačkoli tvrdí, že jejich
rozhodnutí je nezvratné. Přikládáme dopisy mezi starostou a vedením spořitelny. O výsledcích budeme
dále informovat.

DOPIS ZASLANÝ ČESKOU SPOŘITELNOU
MĚSTU:

Vážený pane starosto,

SRPEN

12
SRPEN
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Ecce homo Homolka – 1969
úvodní a nejznámější část trilogie o rodině Homolkových
výběr z komedií
Lásky jedné plavovlásky (1965)
Spalovač mrtvol (1968)
Škola základ života (1938)
výběr z hudebních filmů
Starci na chmelu (1964)
Kdyby tisíc klarinetů (1964)
Zločin v šantánu (1968)

Tímto dopisem bych Vám ráda písemně dovysvětlila
rozhodnutí, o kterém jsme vás dnes informovali
na schůzce s kolegou. Pane starosto, naším cílem
je mít pobočky tam, kde je klienti nejvíce využijí.
Chod poboček proto pečlivě sledujeme,
provádíme analýzu jejich využití a na základě
této analýzy upravujeme naši pobočkovou síť
tak, aby byly pobočky na jedné straně přístupné
klientům v čase a místě, kde je opravdu využijí
a zároveň, abychom dosáhli maximální efektivity
provozu na straně druhé. Výsledkem pak bývá
úprava otevírací doby (rozšiřování i zkracování),
přesun či otevírání nových poboček, příp. uzavírání
poboček.
Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí,
využívají klienti některé pobočky stále méně
(například v centrech menších měst), zatímco
v jiných lokalitách, kde by je využilo velké
množství lidí (typicky třeba nákupní centra),
je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí
i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně

využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem.
Je nám jasné, že touto politikou některé klienty
nepotěšíme, na druhé straně ale zpřístupníme služby
většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu
jsme se rozhodli ukončit provoz naší pobočky
ve Velvarech k 1. říjnu 2016.
Klienty o uzavření pobočky budeme informovat
v následujících týdnech a sdělíme jim také to,
že jejich účty i další sjednané produkty automaticky převedeme do naší nejbližší pobočky
v Kralupech nad Vltavou, na kterou se budou moci
w w w. v e l v a r y. c z |
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UZAVŘENÍ POBOČKY SPOŘITELNY VE VELVARECH
ČLÁNEK              

DOPIS ZASLANÝ VEDENÍM MĚSTA
ČESKÉ SPOŘITELNĚ:

      
Vážené vedení České spořitelny,

obracet v jakýchkoliv záležitostech. Na této pobočce
proto navíc rozšíříme od 1. 1. 2017 její otevírací
dobu. Kompletní obsluhu klientů zajistí i kterákoli
jiná pobočka České spořitelny, bez ohledu na to,
kde mají klienti uloženu dokumentaci ke svým účtům.
Pro klienta se tak nic nemění (nastavení produktů,
čísla účtů atd. zůstanou stejná).

K obsluze svého účtu mohou využívat také
naše elektronické bankovnictví SERVIS 24
(internet/telefon), Mobilní banku SERVIS 24
s nepřetržitým provozem nebo si kontrolovat
zůstatky na účtech díky aplikaci Můj stav.
K dispozici je jim i bezplatná informační linka
Finanční skupiny České spořitelny 800 207 207.

Ve vaší obci chceme i nadále zachovat náš
bankomat. Jeho prostřednictvím mohou klienti
vedle výběru hotovosti například zadávat
jednorázové i trvalé platební příkazy, platit složenky,
dobít kredit mobilního telefonu, změnit PIN kód
nebo zobrazit limity karty. Přes bankomat tak klienti
mohou sami provádět platební transakce i realizovat
nejčastěji požadované servisní operace.

Děkuji Vám za pochopení a pevně věřím,
že zachováte České spořitelně přízeň.
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Ing. Radka Froňková
regionální ředitel provozu regionu Severozápad
Česká spořitelna a.s.

prostřednictvím oblastní ředitelky provozu
Severozápad se nám dostalo zprávy o Vašem
rozhodnutí ukončit provoz pobočky ve Velvarech
k 1. říjnu tohoto roku. V následném dopise nám
byly podrobněji nastíněny důvody těchto změn, paní
ředitelka se je pečlivě snažila odůvodnit a nabídnout
pomocnou ruku, rozhodnutí označila za nezvratné.
Ceníme si jejího lidského přístupu. Skutečnost
ale nechceme přijmout, aniž bychom se ji pokusili
zvrátit.
Proto Vás chceme tímto způsobem vyzvat
k důkladnému zvážení Vašeho rozhodnutí. Uzavření
pobočky bude mít mnoho významných neblahých
dopadů.
Nejvíce postižení budou lidé vyššího
věku, kteří neovládají internetové bankovnictví.
Vzhledem k nedostatečné dopravní obslužnosti
v místě je pro ně velmi náročné až nemožné dojíždět
do poboček ve větších městech. Velvary jsou
spádovou oblastí pro mnoho obcí v okolí. Tyto Vaše
klienty již nyní zprávy o chystané uzavírce velmi
znepokojují a činí jim i nám velké starosti.
Druhou významnou skupinou jsou místní
živnostníci, kteří dosud věřili ve Váš ověřený
a jistý ústav a využívali Vašich služeb. Ukládání
tržeb v jiném městě je pro ně obtížné a bude pro
ně komplikací. V dobách elektronických obchodů
a nákupních center, kdy mnozí z nich udržují
svou službu veřejnosti spíše z morálních než
z ekonomických důvodů, obávám se, přispěje
Váš krok ke ztížení jejich situace a může vést
až k zániku některých živností.
Vaše rozhodnutí pak postihne i město:
Velvary byly vždy vnímány jako významné sídlo,
které nabízí okolním obcím potřebnou vybavenost.
Pro zajištění činnosti úřadu potřebujeme
bezprostřední vztah s bankovním ústavem, který
tímto ztrácíme: budeme tedy nuceni městské
úspory svěřit jinému bankovnímu domu, což nebude
proces snadný.

Všichni zmínění dosud – i v době mnohdy
výhodnějších nabídek jiných peněžních ústavů
- věřili „tradici“, kterou má Spořitelna ve městě
vybudovanou, a dobrému jménu Vaší společnosti.
Bohužel jsem přesvědčen o tom, že Váš krok
zapříčiní, že toto pouto bude přetrženo.
Působení Vašeho ústavu v minulosti Velvar bylo
určující a významné, s Vaším odchodem mizí nejen
část dějin, ale též část historického bohatství města.
Díky úzkému propojení s obcí dnes Spořitelna vlastní
významné kulturní dědictví v podobě nejkrásnějších
obrazů města. Vždy jsme byli rádi, že zdobí stěny
„naší velvarské spořitelny“. Pokud odejdou s Vámi,
bude to ztráta nenahraditelná.
Vážení zástupci České spořitelny, vím, že v době
čísel a zisků nejsou hlasy hovořící o tradici
a dobrých vztazích příliš slyšet. Prosíme ale, abyste
jim naslouchali. Vaši předchůdci se významně
zasadili o rozvoj města, vybudovali městskou
čtvrť Spořilov, opravili kostel, každý rok přispívali
na budování silnic, chodníků a parků, podporovali
kulturu i společnost. Dějiny Velvar jsou s dějinami
Spořitelny neodmyslitelně provázány. Vaše podpora
pro nás byla důležitá i v těchto letech, když jsme
prostřednictvím Nadace VIA od Vás získali prostředky
na úpravu místní plovárny.
Hrozí, že ústav, který vždy tolik dbal o rozkvět
města a hodně pro něj učinil, nyní bohužel
přispěje k úpadku. Vím, že Vaše rozhodování
není jednoduché, děkuji za pročtení těchto řádků,
za zvážení přehodnocení Vašeho náhledu a za
odpověď. Jistě pochopíte emotivnější ráz tohoto
listu: jedná se o otázku nanejvýše citlivou.
S poděkováním, s důvěrou a s přáním všeho
dobrého, jménem města Velvary a jeho občanů
Mgr. Radim Wolák
starosta města Velvary
P. S.: Pokud byste se chtěli přijet podívat na vše,
co Spořitelna ve Velvarech vybudovala a podpořila,
rád Vás provedu, a bude to procházka dlouhá.
Věřím, že nejsme na jejím konci.

w w w. v e l v a r y. c z |
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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

•
•

Ve Velvarech dne 21. 7. 2016

•

Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
zastoupené tajemníkem městského úřadu vyhlašuje podle ustanovení § 4, 6 a 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet,
řidičský průkaz skupiny B;
komunikativnost, umění jednat s lidmi a schopnost se domlouvat, nápaditost,
přizpůsobivost, samostatnost, svědomitost, spolehlivost, organizační schopnosti,
tvůrčí duch, stylistické dovednosti

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
•

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

•

SEKRETÁŘ/KA – ASISTENT/KA STAROSTY MĚSTA
A TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU – PRACOVN-ÍK/-ICE
VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI – REFERENT/KA ZAHRANIČNÍCH
VZTAHŮ A PROJEKTOVÝ/Á PRACOVN-ÍK/-ICE

•
•
•

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis;
životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných
znalostí a dovedností, týkajících se činností, které jsou předmětem výběrového
řízení;
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
motivační dopis (obsahující důvody pro zájem o tuto pozici a zhodnocení
současných kvalit a potřeb města)

Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
zájemci.

Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: sekretář/ka, asistent/ka starosty města a tajemníka městského
úřadu, pracovn-ík/-ice vztahů k veřejnosti, referent/ka zahraničních vztahů a
projektový/á pracovn-ík/-ice
Platové zařazení: platová třída 9 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
s tím, že platový stupeň bude stanoven podle délky započitatelné praxe (platové
rozpětí je 15 170,-- Kč až 22 810,-- Kč), možnost osobního ohodnocení a budoucího
růstu
Datum nástupu: nejdříve od 1. 9. 2016, nejpozději od 1. 11. 2016

Lhůta pro podání přihlášky: 22. 8. 2016 do 13:30 hodin, na přihlášky podané po
tomto datu nebude brán zřetel.
Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SEKRETÁŘ – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat poštou
na adresu: Městský úřad Velvary, tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava
1, 273 24 Velvary.

Charakteristika vykonávané práce: asistence při práci starosty města a tajemníka
městského úřadu (kancelářské, administrativní a koordinační práce související
s chodem města); komunikace s veřejností a s médii (obsahová náplň webu, sociální
sítě, zpravodaj, korespondence, marketing, turistický ruch); dotační management
(rešerše dotačních možností, příprava žádostí, zpracování projektů); příprava a vedení
zvláštních projektů (kulturní a společenské akce, spolupráce se spolky, zahraniční
spolupráce a partnerství měst, spolupráce s firmami a živnostníky, úzká spolupráce
s muzeem a knihovnou).

Přihlášku lze zaslat rovněž elektronickou poštou na adresu tajemnik.meu@velvary.cz.
Požadované doklady je v tomto případě nutné zaslat poštou nebo doručit osobně
včetně podepsané přihlášky do konce stanovené lhůty pro podání přihlášek k účasti
v uvedeném výběrovém řízení.
Následný postup: Vyhlašovatel nabídky prostuduje a ve dnech 24. až 26. 8. 2016
pozve vybrané uchazeče na ústní pohovor.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče.

Požadované předpoklady: občan České republiky, případně cizí státní občan s
trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům,
bezúhonný, ovládající jednací jazyk.
Dále požadujeme:
•
•
•

Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu

minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,
znalost anglického jazyka na komunikační úrovni,
znalost francouzského jazyka výhodou,
www.velvary.cz, tel. 315 617 009, 315 617 001, fax: 315 617 000
12
e-mail:
el.podatelna@velvary.cz, tajemnik.meu@velvary.cz
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ROZPIS UTKÁNÍ - A TÝM KRÁLOVSKÉ MĚSTO VELVARY

A tým

SLOVAN VELVARY                

Rozpis utkání a výsledky (sezona 2016/2017) - Divize B

POPRVÉ V HISTORII V DIVIZI

SLOVAN VELVARY                
Ne 14. 08. 2016 17:00

SK Úvaly

:

Velvary

So 20. 08. 2016 17:00

Velvary

:

SK Polaban Nymburk

Ne 28. 08. 2016 17:00

FK Meteor Praha VIII

:

Velvary

So 03 .09. 2016 10:15

TJ Sokol Libiš

:

Velvary

So 10. 09. 2016 17:00

Velvary

:

FK Neratovice-Byškovice

Ne 18. 09. 2016 17:00

FC Chomutov

:

Velvary

So 24. 09. 2016 16:30

Velvary

:

FK Baník Souš

So 01. 10. 2016 10:15

SK Štětí

:

Velvary

So 08. 10. 2016 16:00

Velvary

:

FK Baník Most

So 15. 10. 2016 14:00

TJ Tatran Rakovník

:

Velvary

So 22. 10. 2016 15:30

Velvary

:

TJ Sokol Hostouň

Ne 30. 10. 2016 14:30

FC Nový Bor

:

Velvary

So 05. 11. 2016 14:00

Velvary

:

SK Kladno

Ne 13. 11. 2016 14:00

SK Český Brod

:

Velvary

So 19. 11. 2016 13:30

Velvary

:

SK Sokol Brozany

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Letos se nám poprvé v historii velvarského fotbalu
podařilo postoupit do Divize. Velvary jsou město
s pouhými třemi tisíci obyvateli, ale i přesto jsme se
dostali mezi 98 nejlepších týmů v Čechách.
Jsem za to moc rád a pevně věřím, že tam
neuděláme ostudu a naopak ukážeme, že náš tým
má sílu a drží pohromadě, ať už se daří nebo ne.
To je zapříčiněno hlavně tím, že spousta našich
hráčů je domácích a nebo z blízkého okolí, což
je velmi důležité pro klub (např. Mucha, Majtaník,
Vošmera, Dvořák, Tenkl, Ludvík, Klempt a další).
Musím zmínit, že tento historický úspěch není
zásluhou jen nás funkcionářů a hráčů, ale také
ostatních, kterým chci tímto poděkovat. V první řadě
přímo městu Velvary a dalším našim sponzorům,

bez kterých by náš klub nebyl na takové úrovni,
na jaké se v současné době nachází a také
všem, kteří nám v tomto ohledu pomáhají a podílí
se tím na chodu celého klubu, počínaje naší
správcovou paní Hasalovou, konče prezidentem
Davidem Vedralem.
Samozřejmě bychom nevyhrávali bez podpory
našich skalních fanoušků. Na závěr bych chtěl
zmínit, že se moc těšíme na nadcházející sezonu
v Divizi B a pevně věříme, že náš výkon přiláká
na hřiště Slovanu co nejvíce velvarských
fanoušků, i když víme, že to bude hodně těžký boj.
Držte nám palce
Pavel Janeček

w w w. v e l v a r y. c z |
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KNIHOVNA VYLEPŠUJE PRO POHODLÍ
SVÝCH ČTENÁŘŮ INTERIÉR
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY   		
Ve velvarské knihovně probíhají v těchto
dnech práce na zlepšení interiéru. V půjčovně
pro dospělé se maluje a celou knihovnu čeká
pokládka nového lina. Když se v roce 2000
stěhovala knihovna z Chržínské ulice do „Panské
hospody“, už zde stávající lino nějaký ten rok leželo,
tak si o výměnu již dlouho říkalo.

A tak vás srdečně zveme k návštěvě změněné knihovny, čeká vás větší přehlednost při výběru knih a pohodlí.
Pro veřejnost bude znovu otevřeno v úterý 23. srpna.
Z. Ortová

Pro návštěvníky dospělého oddělení bude jistě
milým překvapením i odpočinkový koutek
s posezením u stolečku a rozšíření půjčovny,
která částečně expanduje do dosavadních prostor
dětského oddělení. Dětští čtenáři však nebudou
o toto místo ochuzeni. V půjčovně pohádek zrušíme
dosavadní pracovní zázemí a místnost tak získá
nový čtenářský prostor.
Stěhovací manévry odstartovaly již začátkem
prázdnin. Obě půjčovny bylo potřeba vyklidit,
aby firma pana Opelky, která pokládku lina
i malování zajišťuje, mohla ve zcela prázdných
místnostech hned začít pracovat.
Inzerce

Kromě knižních regálů, pracovních stolků, výpůjčních
pultů a dětského hracího koutku, bylo potřeba
vystěhovat zhruba 9.000 knih, časopisy, odměny
do dětských soutěží, počítače…
A když už je knihovna bez nábytku, rozhodly
jsme se s kolegyní před jeho znovu nastěhováním
i pro částečnou změnu v rozmístění regálů
a pracovních míst pro uživatele internetu.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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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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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

Ve Velvarech dne 19. 7. 2016
Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
zastoupené tajemníkem městského úřadu vyhlašuje podle ustanovení § 4, 6 a 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

•
•

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

•
•
•

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/NICE – POKLADNÍ/K –
REFERENT/KA STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:

Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: Sociální pracovník – pokladník – referent státní správy a
samosprávy
Platové zařazení: platová třída 9 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
s tím, že platový stupeň bude stanoven podle délky započitatelné praxe (platové
rozpětí je 15 170,-- Kč až 22 810,-- Kč)
Datum nástupu: nejdříve od 1. 9. 2016, nejpozději od 1. 11. 2016

•
•

•
•

Lhůta pro podání přihlášky: 5. 8. 2016 do 13:30 hodin, na přihlášky podané po
tomto datu nebude brán zřetel.
Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SOC. PRACOVNÍK – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo
zaslat poštou na adresu: Městský úřad Velvary, tajemník městského úřadu, náměstí
Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary.

Požadované předpoklady: občan České republiky, případně cizí státní občan s
trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům,
bezúhonný, ovládající jednací jazyk.
Dále požadujeme:
• vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech
vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku,
sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní
a sociální činnost, nebo
• vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském
studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku
(§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů);
www.velvary.cz, tel. 315 617 009, 315 617 001, fax: 315 617 000
18
e-mail:
el.podatelna@velvary.cz, tajemnik.meu@velvary.cz

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis;
životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných
znalostí a dovedností, týkajících se správních činností a činností, které jsou
předmětem výběrového řízení;
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
zájemci.

Charakteristika vykonávané práce: zajišťování činnosti sociálního pracovníka,
výkon sociální práce a sociálního šetření, činnost zvláštního příjemce důchodu,
zajišťování agendy opatrovnictví, poskytovatele sociálních služeb, pokladny
městského úřadu, evidence pokutových bloků, evidence neuhrazených pokut
uložených v blokovém řízení městskou policií, správa místních poplatků ze psů,
zajišťování činnosti kontaktního místa veřejné správy CzechPoint.

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

znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a
existenčním minimu, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č.
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, občanského zákoníku (části druhé – rodinné právo), zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů;
znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost
práce s programem MUNIS výhodou);
řidičský průkaz skupiny B;
dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační
schopnosti;
praxe ve veřejné správě výhodou;
zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti v sociálních službách
výhodou.

Přihlášku lze zaslat rovněž elektronickou poštou na adresu tajemnik.meu@velvary.cz.
Požadované doklady je v tomto případě nutné zaslat poštou nebo doručit osobně
včetně podepsané přihlášky do konce stanovené lhůty pro podání přihlášek k účasti
v uvedeném výběrovém řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče.

1

Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu
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VELROS
MEMORIÁL JIŘÍHO KARLA
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

-TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
SLOVAN VELVARY                
Za příjemného počasí byl 12. 6. 2016 pod záštitou
města Velvary pořádán memoriál věnovaný památce
pana Jiřího Karla. Mimo domácího Slovanu Velvary
pozvání na turnaj přijaly týmy SK Zlonice, Slavoj
Zvoleněves a SK Stehelčeves. Turnaj probíhal
od 9:00 na dvou hřištích systémem každý s každým
a poté systémem play off. Naši prošli základní
skupinou hladce bez ztráty kytičky a celkově
se umístili na prvním místě. Druhou příčku obsadili
SK Zlonice, třetí Slavoj Zvoleněves a čtvrtí byli borci
z SK Stehelčeves.

Hrálo se v duchu fair play. Trofeje, které si za skvělé
výkony zasloužili všichni, nám přišel předat kapitán
domácího A týmu Marek Mucha, na což byli kluci
patřičně pyšní. Touto vyvedenou sportovní akcí naši
hoši zakončili úspěšnou sezónu. V neposlední řadě
patří také dík rodičům, hráčům velvarského dorostu
a členům klubu, kteří se starají o naše zázemí. Tyto
úspěchy by nebyly možné bez podmínek, které
vytváří město Velvary a fotbalový klub Slovan.

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.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Naše firma Vám nabízí:

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

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

  

    

   

ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ
Agrimonia eupatoria
Řepík lékařský patří mezi nejvýznamnější byliny.
Už v dávné historii byl znám jako léčivá rostlina. Historické
prameny uvádějí, že zachránil život pontskému králi
Mithridatu Eupatorovi, když mu byl podán jako protijed

ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce provádíme mini bagrem

(a zdědil i část jména po něm). Proto také zřejmě byl
jeden z jeho historických názvů královská bylina, jinak
se mu říkalo řepíček, konopěnec, útrobník, eupatoria,
boží bič a tak dále. Název Agrimonia rovněž pochází
ze starého Řecka. Řekové tak označovali jakousi
makovitou rostlinu, jejíž jméno bylo řecky argemone

Cena 550 Kč / hod bez DPH

či latinsky argimonia (argema byla možná určitá oční
choroba, k jejíž léčbě se bylina používala).
V dobách, kdy ještě lidé věřili na čarodějnice, zlé duchy

STAVEBNÍ PRÁCE


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

a skřítky, měl je před kouzly a kletbami chránit právě řepík.
Vždyť jeho latinský název zní jako zaklínadlo z Harryho
Pottera :).
Je to vytrvalá bylina z čeledi růžovitých (Rosaceae),

i skorbutu (kurdějích). Lidé, kteří při svém povolání

až 100 cm vysoká, s krátkým dřevnatým oddenkem,

hodně mluví nebo zpívají a mají přetížené hlasivky,

přímou, někdy větvenou lodyhou a žlutými květy

by měli denně preventivně kloktat řepíkem. Dobře

uspořádanými v klasovitá květenství. Celá rostlina

účinkuje na chudokrevnost, revmatismus, bolesti v kříži,

je tmavě zelená s četnými měkkými chlupy. Těmito

těžkosti při trávení, tvrdnutí jater, choroby sleziny. Každý

chloupky se plody přichytávají na jakékoliv zvíře

by si měl udělat jednou či dvakrát v roce bylinkovou

nebo osobu, která přichází do styku s rostlinou. Celá

koupel z řepíkového nálevu.

rostlina příjemně voní, někomu po jablíčkách, jinému

M. Červenková

po meruňkách. Roste na suchých loukách, pastvinách,

(foto archiv autora)

stráních, na mezích, v křovinách a u cest. Je rozšířená
po celé Evropě. Jako léčivá droga chutná nahořkle.
Tato bylinka vám pomůže při všech zánětech v krku
a ústech. Měli bychom na ni myslet při angínách

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V
V našem
našem městě
městě můžete
můžete ukládat
ukládat vysloužilé
vysloužilé elektrospotřebiče
elektrospotřebiče do
do určených
určených
kontejnerů nebo
nebo každý
každý první
první čtvrtek
čtvrtek v
v měsíci
měsíci od
od 17-19
17-19 h
ha
a první
první sobotu
kontejnerů
sobotu
v
měsíci
od
8
10
h
na
hasičské
zbrojnici
v měsíci od 8 - 10 h na hasičské zbrojnici

VELVARŠTÍ HASIČI NA NÁVŠTĚVĚ
V OPAVĚ – PALHANCI
SDH VELVARY                
Velvarský hasičský sbor udržuje od povodní v roce 2002 přátelské vzájemné styky s dobrovolnými hasiči z Opavy
- Palhance (moravskoslezský kraj).
Tamní hasiči slavili v sobotu 16. července 95. výročí založení svého hasičského sboru. Na severní Moravu vyrazila
8 členná delegace velvarských hasičů, která se zúčastnila oslav. Nechyběl pochod praporů, nástup, slavnostní mše,
předávání dárků a kulturní a společenský program. Ubytování jsme měli perfektní, celá návštěva se jako tradičně
vydařila. Hasičům z Palhance jsme tak oplatili návštěvu na našich oslavách 150. výročí založení v roce 2014.
Na severní Moravu jsme vyráželi již celkově po čtvrté.
Libor Šulc

Inzerce

..
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NATVRDEL

„V. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA HÁJKA“
SLOVAN VELVARY                

Stalo je již tradicí, že končící fotbalová sezóna
ve Velvarech patří fotbalovému turnaji mládeže –
Memoriál Františka Hájka. Ani letos tomu nebylo
jinak. V sobotu 18. června proběhl za účasti osmi
celků již pátý ročník. Turnaje se mimo našich
mladších žáků zúčastnily i týmy z Kralup, Unhoště,
Kostelce Nad Labem, Černuce, Švermova a Mělníka.
Slunečné počasí přálo pohlednému fotbalu, který
se díky vstřícnému postoji vedení klubu mohl
odehrát na hlavním hřišti a to na vzdor vytrvalému
dešti v předchozím dni. Na skvěle připraveném hřišti
to však ani v nejmenším nebylo znát, za což
se všichni hráči odměnili pohledným fotbalem.
Celý turnaj probíhal v přátelském a sportovním
duchu a opět po roce byl báječným setkáním

mladých sportovců a důstojnou vzpomínkou
na velvarského fotbalistu Františka Hájka,
a v neposlední řadě i oslavou velvarského fotbalu.
Vrcholem celého dne bylo závěrečné vyhlášení
nejlepších hráčů a celkové pořadí mužstev. Předání
cen se jako již tradičně ujala paní Bohumila Hájková
a jako VIP hvězda hokejový útočník extraligového
hokejového mistra HC Bílých Tygrů Liberec Jakub
Valský. V tradičně dobře obsazeném turnaji naši
hráči obhájili třetí místo z loňského roku a jistě udělali
skvělý základ k dalším úspěchům.
Na přelomu měsíce července a srpna se celek
mladších žáku FC Slovan Velvary zúčastní
mezinárodního turnaje v dánské Kodani. Pevně
věříme, že celek pod vedení trenéra Marka
Bejšáka a vedoucího mužstva Jiřího Veselého
naváže na skvělé výsledky, jak z turnaje
ve Velvarech, tak i z celé letošní soutěže.
V závěru bych chtěl tímto poděkovat všem,
bez kterých by se tato skvělá akce nemohla
uskutečnit. Vedení FC Slovan Velvary, Město
Velvary, sponzoři, a v neposlední řadě všichni rodiče,
kteří pomáhali s přípravou a průběhem turnaje a také
rozhodčím za nadstandardní výkon.
David Vedral

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
konVRZek - svéráz s kapelou ve své domovině

VLTAVA - Čaroděj - turné k 30. výročí založení kapely
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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SÍTĚ PROTI HMYZU  MARKÝZY  SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ
SÍTĚ PROTI HMYZU  MARKÝZY  SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ

NABÍZÍ
NABÍZÍ FIRMA
FIRMA
Velvary, Lísa 744
Velvary, Lísa 744
tel/fax: 315 766 051, mob.: 606 851 277, e-mail: zaluzie.svoboda@seznam.cz
tel/fax: 315 766 051, mob.: 606 851 277, e-mail: zaluzie.svoboda@seznam.cz
Inzerce

AUTOELEKTRIKA
AUTOELEKTRIKA -- AUTODÍLY
AUTODÍLY

Provozní doba:
Provozní doba:

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

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

www.tutr.cz
www.tutr.cz

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

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

Doplňkové služby:
Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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HRADOZÁMECKÁ NOC

S OLGOU LOUNOVOU
Sobota 27. 8. 2016 / 18:00—24:00

Koncerty Olgy Lounové v zámecké zahradě (19:00, 22:00)
Divadélko pro děti (20:30)
Dobové hry na nádvoří
Prohlídky expozice se zábavným kvízem
Občerstvení v restauraci a na nádvoří
Posezení na nádvoří při svíčkách s lobkowiczkými víny
Fotokoutek s pohádkovými kostýmy
Vstupné: 290 Kč/dospělí, 200 Kč/děti, studenti, senioři
(Cena zahrnuje koncert, divadelní představení a prohlídku zámku)
Vstupenky na Hradozámeckou noc doporučujeme rezervovat
předem na t.: 315 709 111 nebo na info@zameknelahozeves.cz

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

BARVY – LAKY VELVARY

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

KŘÍŽOVKA
SRPEN

    

Gabriel Laub: „Televize byla vynalezena, aby i analfabeti měli …“ viz tajenka

MÍCHÁNÍ BAREV

KRÁŠLIT

INTERIEROVÝCH, FASÁDNÍCH A SYNTETICKÝCH

PŘÍČINY

INTERIEROVÝCH, FASÁDNÍCH A SYNTETICKÝCH

JARNÍ MĚSÍC
AMER. DOPR. LETADLO
BYDLIŠTĚ
HLAVNÍ MĚSTO FILIPÍN

DROGERIE J. a Š. SCHUBERTOVI, NÁM. KRÁLE VLADISLAVA 111, VELVARY

DROGERIE J. a Š. SCHUBERTOVI, NÁM. KRÁLE VLADISLAVA 111, VELVARY

NEDALEKO

tel.: 315762680, mail: schuberts@seznam.cz

tel.: 315762680, mail: schuberts@seznam.cz

ELEKTRICKÝ VÝBOJ

Inzerce

P r o de j

PLŽ

s l e pi č e k

KLOUB NOHY

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks.

P r o de j

s l e pi č e k

SLOV. ZPĚVÁK MIRO

Prode j se uskuteční: 27. srpna 2016 Velvary – u pošty - 14.30 hod.
růbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
táří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ prodej
ks. slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky

BIBLICKÁ HORA

Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 606550204, 728605840

Prode j se uskuteční: 27. srpna 2016

Velvary – u pošty - 14.30 hod. VÝKLADNÍ SKŘÍŇ

prodej slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky
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Uzávěrka: 20. den každého měsíce
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Uzávěrka pro přijímání příspěvků: do 20. dne každého měsíce

NÁDOBA NA PARFÉM
KOSITI

VYLUŠTĚNÍ Z ČERVENCOVÉHO ČÍSLA:
Česká spisovatelka knih pro děti Hana DOSKOČILOVÁ
Křížovku připravila: Z. Ortová
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