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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA STAROSTI A RADOSTI
             

VELVARSKÉHO STAROSTY             
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Dne 21. 10. 2016 oslaví paní

EMILIE POLÁČKOVÁ

významné životní jubileum 85. narozeniny.
Mnoho zdraví přejí
dcera Miluše a syn Pavel s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych tímto moc poděkovat panu Josefu
Kalovi z Velvar (Spořilov). Proč? Protože pan
Kala pro mě dělá pochůzky po městě, když
něco potřebuji. Přes svůj věk je velmi čilý a jezdí
ještě na kole. Dříve chodil nakupovat Rudolfu
Novotnému, ale ten již zemřel.
Naprosto odmítá spropitné a je velmi ochotný.
Proto mu tímto moc děkuji a přeji mu hodně
zdraví.

Milí Velvarští! Srdečně Vás zdravím na počátku
podzimu a přeji, ať jej zvládnete s radostí a beze
chmur. Máte před sebou říjnové číslo našeho
měsíčníku, které je tentokrát obzvláště tučné, protože
zářijové dění ve městě bylo velmi bohaté a mnoho
se toho též chystá.
Dočtete se o tom, jak se vydařily tradiční zářijové
události: Maraton a Natvrdel. Obě měly velkou
návštěvnost dešti navzdory. Maraton se letos rozrostl
o bikerský závod, Natvrdel byl velkou oslavou završení
letních úprav okolí rybníka a vyčištění vody. V září
se vůbec slavilo dosti. Přinášíme zprávu z oslav
130. výročí otevření naší školy. I ty byly povedené, dík
patří všem žákům i učitelům, že se do nich zapojily,
a škole přejeme mnoho zdárných let! Slavil i náš
nejvzácnější kostel, svatému Jiří je 400 a vypadá čím
dál tím lépe! Oslavovat by mohlo též víceúčelové
hřiště, protože se mu dostalo nového povrchu, radovat
se mohou i milovníci pohybu, protože jim v září
ve Velvarech vznikla nová venkovní posilovna.

Jsou tu i zprávy neradostné, třeba ty o uzavírce
spořitelny, ale my hlavu neklopíme a jistě se s tím
popereme! V říjnu budeme mít mnoho příležitostí, kde
se budeme moci potkat. Na většinu akcí najdete
pozvánku v tomto zpravodaji. Minout byste jistě
neměli druhý ročník Ozvěn Festivalu Oty Hofmana,
který na jeden den oživí naše kino a v jehož rámci též
kolegium architektů představí současnou verzi studie
možné budoucí podoby hotelu Záložna. Další
významnou akcí bude otevření stálé výstavy
ojedinělých válečných fotografií velvarského
stavitele Jindřicha Bišického v Pražské bráně.
Pokud nezajdete tam, určitě se potkáme na některém
z kurzů v Kostce, v muzeu či v knihovně, které toho
také mnoho chystají, na blešáku, u voleb či na fotbale.
Sloužit nám začnou nové vyhlídky na Radoviči,
posedět budeme moci u nově opraveného křížku
na Bučině. Možností je hodně. A to je dobře.
Přeji Vám krásný velvarský říjen.
Radim Wolák, starosta

Jiří Krejčí

VZPOMÍNÁME
Vzpomínáme na naši zlatou maminku a babičku
paní

MARII VAJGLOVOU Z HOSPOZÍNA.
Odešla od nás již před 35 lety.
Letos je to již 113 let, co se narodila.
Vzpomínáme s láskou na její obětavost
pro nás 5 dětí. Nikdy nezapomeneme!

Bláža a Maruš – dcery
Václav, Jaroslav a Josef – synové
Též vzpomíná a rád se připojuje Jiří Krejčí

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PRVNÍ VELVARSKÝ WORK-OUT
A NOVÉ POSILOVACÍ STROJE PRO DOSPĚLÉ
ČLÁNEK              
Víceúčelové hřiště ve Velvarech se přes léto
rozzářilo. Jeho povrch byl opraven, obě hřiště i ovál
mají nový nástřik a lajnování, opraveny jsou i drobnosti, které za několik let využívání začaly chátrat.
Velkou novinkou je ale osazení nových posilovacích
strojů pro dospělé. Na hřišti jsou tři, další dva pak
ve dvoře školy. Hned vedle hřiště pro nejmenší pak
stojí zbrusu nová venkovní posilovna pro všechny
bez rozdílu věku – takzvaný work-out. Tato hřiště

      

jsou mezi mladšími i staršími stále oblíbenější,
proto by ani ve Velvarech nemělo jedno chybět.
Na tabuli u hřiště najdete návody, jak na konstrukci
cvičit i odkazy na internetovou podporu. Počátkem
října proběhne na work-outu slavnostní exhibice
zkušených cvičenců, kteří nám předvedou, co vše
se na tom dá dělat, když to dlouho cvičíte!
Přejeme všem příjemné hýbání! 			
(rw)

PETICI ZA ZACHOVÁNÍ SPOŘITELNY PODEPSALY STOVKY LIDÍ!
ČLÁNEK

  

    

   

Děkujeme všem, kdo podepsali petiční archy
s výzvou České spořitelně pro zachování pobočky
ve Velvarech. Během krátké chvíle se sešlo
1169 podpisů lidí z Velvar i z okolí, vesměs klientů
tohoto bankovního ústavu. Petici jsme odeslali
do rukou ředitele Erste Group ve Vídni s německy
psaným průvodním dopisem vyzývajícím vlastníka
Spořitelny a nejvyšší vedení k přehodnocení svého
rozhodnutí. Čekáme na odpověď.
Upřímně řečeno, po jednáních s místním vedením
ústavu, jsme k výsledku skeptičtí, zdá se, že záměr
Spořitelny je nezvratný (v době, kdy vyjde tento
text, již bude zřejmé, zda byla pobočka opravdu
uzavřena). Vedení Spořitelny navíc nereagovalo
ani na naše prosby k umístění dvoucestného
bankomatu, který by umožnil vkládání peněz. Je to
prý nevýhodné, zachován bude pouze bankomat
stávající. Město vstoupilo do jednání s Poštovní
spořitelnou a bankou ERA, která působí v síti
Českých Pošt, bylo nám přislíbeno vytvoření nového
výhodného účtu pro seniory, který by snad pomohl
vyřešit situaci těm, kdo to nejvíce potřebují. Oslovili
jsme též jiné bankovní ústavy s nabídkou pronájmu
uvolněných prostor.
Rozhodnutí České Spořitelny nás velmi bolí a mrzí,
snažili jsme pro jeho zvrácení udělat vše, co bylo
možné. O dalším dění Vás budeme informovat.
Radim Wolák, starosta

Inzerce
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MALVAŇÁK ZKRÁSNĚL K NEPOZNÁNÍ!
ČLÁNEK              

      

na to, aby v rybníku i kolem bylo čisto. Ruch u Malvaňáku významně vzrostl, což nás velmi těší, v parních
letních dnech bylo na břehu i ve vodě doslova našlapáno, na příští sezónu se budeme snažit připravit
vše tak, aby nám to v něm, u něj i kolem něj dobře fungovalo!

MALVAŇÁK OŽIL! AŤ ŽIJE MALVAŇÁK!!!

V listopadu se sejdeme k sázení stromů – jak nových,
na něž jsme dostali prostředky z grantu Nadace
Partnerství, tak k náhradě těch, co nám chudinkové
suchem zašly. Těšíme se, že přijdete!
Všechny milovníky Malvaňáku zdraví
Radim Wolák

Kdo šel o prvním zářijovém víkendu kolem
Malovarského rybníka, mohl mít pocit, že omylem
zbloudil do filmu Ať žijí duchové! právě ve scéně,
kdy trpaslíci staví střechu a reji nezdolných pracantů
roste vše jak kouzlem pro rukama. Hemžení
kolem vody totiž vypadalo úplně stejně. Všude
dřeva, fošny a kladívka, řezalo se a pílilo, ťukalo
a vrzalo, začišťovalo a ohlazovalo, brousilo a vrtalo,
ukládalo a vyrovnávalo, měřilo a měřilo a měřilo,
ale taky kopalo, hrabalo a osívalo, vozilo, házelo,
rozhrnovalo: no dělalo a udělalo se toho opravdu
mnoho a výsledek je náramný!
Nádrž s průzračnou vodou je nyní lemována
modřínovou hrází, na níž bude radost poležet, nové
rameno náhonu je překlenuto dvěma bytelnými
mostky, jeden má i lavičku, vše z bytelného
dřeva, jistě vydrží po léta. Navíc kolem uklizeno,
rozhrabáno, oseto. No prostě krásno.
Malovarský rybník se za letošek změnil k nepoznání.
Dík patří všem, kdo se o to zasloužili.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Děkujeme též všem, kdo místo navštěvují,
že se chovají ohleduplně nejen k místu a k sobě
navzájem, ale i k lidem bydlícím v blízkosti,
děkujeme, že udržujete pořádek a že hledíte

DOPLNĚNÍ ČLÁNKU
PANÍ KŘTĚNOVÉ
Z MINULÉHO ČÍSLA
Chtěl bych upřesnit popis paní Křtěnové ohledně
domu č. p. 112, kde jsem vyrůstal, a který vlastnila paní Běla Škochová, sestřenice mé maminky.
Dům č. p. 112 ve Velvarech zakoupil pan Jan Škoch
na přelomu 19. a 20. století za 100.000,- zlatých.
Jan Škoch byl otec paní Běly Škochové, byl obchodníkem v domě č.p. 111 - tam, kde je dnes Drogerie.
Tedy byl to dar otce dceři a ne od děda. Do smrti
prezidenta Antonína Zápotockého měla dovoleno
soukromé podnikání s prodejem pečiva od místního
pekaře pana Sovy v Pražské ulici (sám jsem v káře
každé ráno chleby dovážel), dále jsem s matkou jezdil
do Prahy na Vinohrady k soukromému cukráři
pro cukrovinky, hlavně se pro děti nejvíce prodávaly

hadi za 46 haléřů (želé). Obchod byl zavřen v roce
1958 tj. po smrti prezidenta Zápotockého na příkaz
nového prezidenta Antonína Novotného.
Paní Zelenková nikdy u benzinových pump
neprodávala, byla jen kamarádkou p. Škochové,
původně vlastnila restauraci v Pražské ulici, kde je
dnes depozitář městského muzea.
Paní Laura Ulrichová byla u benzinové pumpy
zaměstnána pouze do doby znárodnění, poté
pracovala na Solárně, později Spolana Velvary.
Vedoucí benzinových pump ve Velvarech se stala
sl. Julie Ďurďovičová, která byla u paní Škochové
obchodní příručí, zemřela roku 1960. Paní Škochová
přežila slečnu Ďurďovičovou i paní Bílkovou.
Po zestátnění domu č. p. 112 v r. 1962 pracovaly
u benzinových pump p. Beznosková, p. Žebráková
a p. Pěchotová do doby, než byla postavena nová
benzinová pumpa při silnici I/16 ve směru na Slaný.
František Bílek
w w w. v e l v a r y. c z |
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SVATÝ JIŘÍ OSLAVIL 400 LET
ČLÁNEK              

      

V neděli 11. září kostel sv. Jiří po dlouhé době ožil
hlasy a hudbou: při příležitosti výročí čtyř set let
od jeho dostavby zde městské muzeum uspořádalo
v rámci Dnů evropského dědictví přednášku
a koncert. V předvečer slávy bylo třeba poklidit,
za což bych chtěl poděkovat skupince nadšenců
se smetáky a kýbly. Druhý den dorazilo hodně
gratulantů, začalo se přednáškou osoby
nejpovolanější, pana architekta Pešty, který zná
náš kostel jako své boty, protože zpracovával jeho
podrobný stavebně – historický průzkum. Následoval
překrásný koncert renesanční a barokní hudby,
zahrálo Collegium pražských trubačů a zazpíval
komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum.

...třeba i o tom, jak kostel zevnitř sešel, takto vypadal ještě v 70. letech, je hrozné, co dokázali pustošiví
vandalové. Ale my to napravíme!

Milý Jiří, přejeme vše nejlepší do další čtyřstovky! (rw)

****************************************************************************************************************************

Pozvánka

Co jste vy, byli jsme i my.
Co jsme my, budete i vy.
Městské muzeum Velvary vás zve na II. část komentované
prohlídky velvarského hřbitova u kostela sv. Jiří.

sobota 22. října 2016 od 17.00

Kostel sv. Jiří – památka, kterou najdete ve všech
učebnicích architektury a jejíž sláva přesahuje
hranice země – letos získal nový plášť, v příštím
roce bychom rádi pokračovali výměnou oken a začali
se chystat na úpravy vnitřků.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Věříme, že se nám tento velvarský skvost podaří
zachránit a vrátit mu jeho poničenou krásu. Ačkoli
vnitřní prostory vytrpěly v posledních desetiletích
mnohé, uděláme vše proto, abychom se kostel
nemuseli stydět ukazovat. Na obnově kostela
sv. Jiří pracujeme již několik let, v roce 2011
jej město darem převzalo od církve, aby mohlo
o krásnou stavbu lépe pečovat a zdárněji shánět
prostředky, což se nám i díky Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR
bohudík daří. V letošním roce město vložilo do oprav
kostela téměř 1 milion korun, z toho 700.000 se nám
podařilo získat z dotačních zdrojů.
Milý Jiří, přejeme vše nejlepší do další čtyřstovky!
(rw)

sraz účastníků u hlavního vchodu na starý hřbitov

Pro případ horších světelných podmínek prosíme účastníky,
aby si vzali baterku.
Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24 Velvary, muzeum@velvary.cz, tel. 315 761 416. 725 867 123

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

  

       

Na otázku z minulého čísla se sešla řada odpovědí. V prořezané tváři mnoho
z vás poznalo sochu anděla na náhrobku u kostela sv. Jiří. Jak se to stalo?
Není to řádění vandalů, jak se mnozí domnívali, ale práce přírody. Větev a vítr
zde udělaly své. Z klobouku, do nějž jsem vhodil správné odpovědi, jsem pod
bedlivým dohledem pana Talíře vytáhl lístek pana Tomáše Dörfla, který sochu
dobře zná, protože v její společnosti trávil hodně času, když nám opravoval
hřbitovní zeď, za což mu patří věčná sláva. Odměnu v podobě knihy o dějinách
města nechť si vyzvedne na radnici!
A máme tady další taj! Dnešní otázka se ani tak neptá, co to je, to všichni vidí,
že je to chodník.

Výběrem tohoto snímku chci nasměrovat vaši
ctěnou pozornost k té kráse, po níž šlapeme,
a která nám dosti často nenávratně mizí.
Velvarské chodníky jsou nádherné, již dlouho
hledáme někoho, kdo by je dokázal dobře a citlivě
opravovat. Snad brzy najdeme.
Zatím však hledejme tento obrazec. Odpovědi
nechť se hlásí všemi možnými kanály u starosty!
Vyhodnocení v příštím čísle. Příjemné pátrání přeje
starosta.

Inzerce

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

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

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

www.tutr.cz

Když jsem chodil do velvarské školy, to byla cukrárna také v Chržínské

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

VZPOMÍNKA ANEB TO
BYLY TENKRÁT ČASY!

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

Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
balení i rozlévané ze sudového balení.
Z p r a v oza
d avelmi
j V výhodné
e l v a r yceny
| v originálním
10
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy

ulici. Jako děti jsme tam chodily pro mejdlíčko a pro šumáky,
kam se hrabou dnešní šumáky. Tenkrát jsme nevěděly, jestli máme
jít k Bouškovým na náměstí, nebo do cukrárny v Chržínské.
Na náměstí zase měli dobrou zmrzlinu, tak jsme dělily svou přízeň
do obou cukráren a také podle toho, kolik jsme měly korun. To také
rozhodovalo. To bylo asi tak v padesátých letech, nebo těsně před.
Jiří Krejčí

w w w. v e l v a r y. c z |
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SÍTĚ PROTI HMYZU  MARKÝZY  SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ
SÍTĚ PROTI HMYZU  MARKÝZY  SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ

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

STAVEBNINY
STAVEBNINY
IIIII
VELVARY
IIIII
VELVARY
PŘIJMEME
PRACOVNÍKA
PŘIJMEME
PRACOVNÍKA
NA
POZICI
SKLADNÍK
NA
POZICI
SKLADNÍK
VÍCE INFORMACÍ VÁM POSKYTNEME V AREÁLU STAVEBNIN.
VÍCE INFORMACÍ VÁM POSKYTNEME V AREÁLU STAVEBNIN.
PROVOZNÍ DOBA:
PO-PÁ
7.00 - 11.45 HOD
– 17.00
PROVOZNÍ DOBA:
PO-PÁ
7.0012.15
- 11.45
HOD HOD
SOBOTA
– 12.00
12.15 –8.00
17.00
HOD HOD
SOBOTA 8.00 – 12.00 HOD
ADRESA:
CHRŽÍNSKÁ 752, VELVARY
KONTAKT:
TEL.: 733752,
120VELVARY
531
ADRESA:
CHRŽÍNSKÁ
KONTAKT:
TEL.:stavebninyvelvary@seznam.cz
733 120 531
EMAIL:
EMAIL:
stavebninyvelvary@seznam.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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FESTIVAL OTY HOFMANA OPĚT VE VELVARECH!
ČLÁNEK              

      

Protože se nám to loni líbilo, rozhodli jsme se i letos

Následovat bude prověřená klasika pro celou rodinu,

uspořádat ve Velvarech ozvěny festivalu Oty Hofmana,

Noc na Karlštejně, která je vhodným příspěvkem

což je festival, který se již 48 let koná v Ostrově nad

k oslavám výročí korunovace Karla IV. – třebas dorazí

Ohří a je přehlídkou novinek z televizní a filmové tvorby

i Karel! Od osmi pak pro starší nový český film, který

určené dětem. Velvary se opět staly jedním z partner-

sklidil úspěchy na filmových festivalech: Rodinný film

ských měst. Starosta Wolák již poněkolikáté usedne

s Karlem Rodenem. A pro otrlé máme od desíti nový

v porotě festivalu a na cestu domů pak do batohu sbalí

český horor na motivy Erbenovy balady. Kdo se bude

ty nejlepší filmy, které si pustíme v našem kině, jež díky

bát jít domů, může se zdržet v útulném kinobaru, který

tomu zase po čase na čas ožije.

bude od rána otevřen právě pro tuto příležitost, zásoben
popcornem, teplými vaflemi, svařákem a dobrou

Letos bude festival jednodenní, zato od rána až do

pohodou vůkol. Jste všichni zváni.

noci. Letošní ročník je zasvěcen filmovým muzikálům
a filmům se zpěvy – novým i prověřeným. Začneme

Vstupné na všechny filmy je symbolické – pouhých

proto v 10 ráno oblíbeným pohádkovým muzikálem

20 Kč. Teplé prádlo pro jistotu s sebou, oblíbené

Ať žijí duchové!, po obědě nás čeká nová televizní

podprdelníky se již loni staly vyhledávaným módním

pohádka Karla Janáka Korunní princ s Kryštofem

doplňkem, tak je nezapomeňte ani letos!!!

Hádkem v hlavní roli.
Významným zpestřením této filmové události bude

Kde jinde strávit sobotu 15. října než
ve velvarském kině?

vsuvka zcela nefilmová: v 16 hodin nám architekti
představí vizualizaci možné nové podoby hotelu

Za přípravný kinovýbor Radim Wolák a Pavel Kuptík

Záložna, to musíte vidět!

(v případě dotazů volejte 606 66 88 01)
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Nově pro vás otevíráme
www.PNEUSERVIS VELVARY.cz

ZPRAVODAJ BLAHOPŘEJE A DĚKUJE
ZA DOBROU REPREZENTACI VELVAR
ČLÁNEK

  

    

   

Velvarský hasič Michal Petráček na soutěži v Praze
Člen velvarského dobrovolného hasičského sboru

Navštivte nás
na adrese:
Malovarská 751,
Velvary 273 24

Michal Petráček se již potřetí zúčastnil prestižního
závodu hasičů IRON FIREMAN, který má více než
desetiletou tradici. V sobotu 17. září se soutěžilo

NABÍZÍME

v Praze pod Petřínskou rozhlednou v disciplinách TFA

Přezutí + vyvážení již od 389,- Kč
www.OCHRANA PODVOZKU.cz
kvalitní ruční nátěr vč. vystříkání dutin

(z anglického Toughest Firefighter Alive - Nejtvrdší hasič
přežije a je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které
svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu).
Co museli účastníci těžkého závodu absolvovat? Po

+420 774 501 501

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ KOROZE VAŠEHO VOZU

Závodu se zúčastnilo celkem 92 závodníků (z toho

po nejdelších schodech v Praze, 4x překulení obří

7 žen, dvě nedokončily) a Michal obsadil 59. místo

nákladní pneumatiky do kopce, zdolání dvoumetrové

časem 5,13 min. (vítěz měl čas 3,07 min., samozřejmě

bariéry a přetažení 80 kg figuríny kolem kuželů a cíl.

profesionální hasič).

A ještě maličkost, účastníci byli oblečeni v třívrstvém

VZPOMÍNKA NA ZLONICKÝ CHLÉB
ČLÁNEK              

startu roztáhnout přibližně 40 m dvou hadic B s výběhem

      

zásahovém oděvu a jako zátěž nesli na zádech dýchací

Blahopřejeme a děkujeme Ti za reprezentaci hasičského

přístroj! No, není to jednoduché?

sboru i našeho města.

Libor Šulc

Kniha Zdeňky Ortové patří mezi 3 nejlepší
humoristické knihy roku 2015

Chléb je boží dar, platilo dříve a mělo by platit i dnes.

Ono vlastně není divu, většinou dnešní chleba není

Dříve se také dodržovala tradice, že když pořádná

dobrý, ani dobře vypečený a brzo je plesnivý. To se

V pátek 16. září 2016 byly v zaplněném sále Chodovské

hospodyně načínala bochník, tak jej políbila. Tak vzdala

nikdy nemohlo stát u zlonického chleba, i když vydržel

Tvrze v Praze v průběhu slavnostního odpoledne

úctu božímu daru. Dnes není žádná úcta ke chlebu.

stále chutný, byl všude brzy zkonzumován. Snad jen

vyhlášeny výsledky literární soutěže O cenu Miloslava

Děti odhazují i namazaný chleba a dospělí hází chleba

držkovský se vyrovnal zlonickému bochníku, ale ten

Švandrlíka 2016. Jde o soutěž každoročně vyhlašovanou

do popelnice.

byl málo k dostání i ve Velvarech a v dalších obcích

Obcí spisovatelů ČR a Městskou částí Praha 11, v níž

na Velvarsku, jak si jistě pamatují starší občané. Velká

ocenění získávají nejlepší humoristické knihy vydané

škoda, že už není.

v předcházejícím roce. V předešlých letech byly

Už snad nikdo z nás si nepamatuje, že kdysi se chléb

oceněny například knihy Zdeňka Svěráka, Rudolfa

dokonce zamykal, aby jej děti hned nesnědly. Maminky

Křesťana nebo Evžena Bočka.

byly tehdy hodně nešťastné, že nemohou dát dětem

Do finále letošního ročníku se dostala mezi tři nejlepší

dost najíst, odměřovaly krajíčky, aby vydržel delší dobu.

humoristické knihy i knížka fejetonů Zdeňky Ortové

Taková doba už snad nikdy nebude, ale možná, že by

„Koukejte do výstřihů” a bylo jí uděleno Čestné uznání.

byla třeba, aby si chléb vynutil opět větší úctu a vážnost.

Předávání cen uváděl Radim Uzel, v průběhu večera
recitoval a zpíval Jan Vodňanský a ceny předal předseda
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Jiří Krejčí – domov důchodců

Obce spisovatelů režisér Tomáš Magnusek.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Čas se nezastavil, ani nezpomalil. Začal školní
rok 2016/2017.
Začali jsme slavnostně přivítáním těch nejmenších
prvňáčků. Po mnoha letech máme tři první třídy
a v nich více než 60 dětí. Seznamují se s novým
prostředím, s novými kamarády i učiteli. Přejeme jim,
aby jejich očekávání nebylo zklamáno a do školy
chodili všichni rádi a s úsměvem. Ve třídách je kromě
paní učitelek přivítal i pan ředitel a pan starosta.
Předal každému žáčkovi knížku, kterou si jistě
každý z nich zanedlouho sám přečte. KRPDŠ
zorganizovalo na školním dvoře malou oslavu
s milým pohoštěním a setkáním rodičů, dětí, učitelů
i přátel školy.

                                          

Od prvních okamžiků nového školního roku jsme
všichni napřeli síly k přípravě oslav 130. výročí
založení naší školy. Během týdne od 12. 9.
do 17. 9. se s námi veřejnost mohla zúčastnit
nejrůznějších akcí. Na začátku týdne se pestrobarevný průvod školních dětí před radnicí poskládal
do obrysů číslice 130 (video z akce na stránkách
školy) a pan starosta předal každému účastníkovi
pamětní keramickou minci. Někteří kolegové a žáci
byli přestrojeni v dobových kostýmech a dotvářeli
atmosféru předminulého století.
Hned další den jsme věnovali škole maratónský
běh, na kterém se podíleli všichni žáci - přípravkou
počínaje, deváťáky konče. Každý uběhl jeden okruh
na stadionu. Celkový čas byl více než 2 hodiny
32 minut 55 sekund. Středa byla dnem cizích
jazyků. Žáci od 4. ročníků výš měli připravené krátké
bloky s cizojazyčnými aktivitami.
Stěžejním dnem oslav byl čtvrtek. Byl dnem
otevřených dveří. Přivítali jsme bývalé kolegy,
vzpomínali jsme i na ty, kteří mezi nás už nepřijdou,
ale se školou byli v minulosti spjatí. Výstava, která
byla otevřená po celé září v jedné z učeben, zaujala
návštěvníky a rozjasnila tváře příchozích. V odpoledních hodinách za slunečného počasí se zaplnilo
improvizované hlediště rodiči, prarodiči a dalšími
vzácnými hosty a před hlavním vchodem ve stínu
vzrostlých smrků proběhl pestrý program jednotlivých tříd, prokládaný střípky z historie školy od roku
1886 až do současnosti. Během odpoledního programu se každý z návštěvníků mohl občerstvit kávou
a zákuskem (pekli rodiče našich žáků - děkujeme).
V sobotu na sportovním stadionu proběhl
11. ročník maratónu za účasti olympijského vítěze
Davida Svobody. O průběhu jednotlivých závodů

a výsledcích se dozvíte na stránkách školy nebo
v samostatném příspěvku na dalších stránkách zpravodaje. Počasí nám tentokrát nepřálo, ale s mnoha
improvizacemi jsme dovedli celou akci za tradičně
vysoké účasti veřejnosti ke zdárnému konci.
Začátek školního roku byl opravdu rušný, a to jsem
nevyjmenovala, co všechno se opravilo a vylepšilo
o prázdninách! Zkrátka, škola žije i po stotřiceti letech
rušným a pestrým životem. Je centrem vzdělání,
setkávání a poznání. A o to našim předkům snad
šlo. Můžeme věřit a doufat, že jsme nezklamali
a do dalších let přejeme škole pevné základy,
suchou střechu, klid a radost všem, kteří vejdou mezi
její stěny…otevíráme dveře do dalšího desetiletí…
Za ZŠ M. Červenková
Foto: Kateřina Šourková, Tereza Červenková
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HLEDÁME NÁPADY PRO DŘÍVE NAROZENÉ
NAŠE MĚSTO

             

V našem městě se toho sice děje mnoho, ale mohlo
by se dít více. Zejména pro starší a pokročilé.
Skvělé akce sice pořádá městská knihovna: besedy
se zajímavými osobnostmi jsou vždy předem
obsazené a kurzy trénování paměti mají své stálé
příznivce. Činí se i městské muzeum: pravidelné
koncerty vážné hudby a vernisáže zajímavých
umělců nabízejí setkání se skvělými umělci,
navštěvované jsou i přednášky na rozličná témata,
stejně jako cestovatelské večery pořádané
Natvrdlými. Nabídku také oživila Velvarská
Kostka: každý bez ohledu na věk sem může chodit
na keramiku, jógu, angličtinu či příležitostné
rukodělné kurzy, nově vznikl Klub seniorů, který
je každé pondělí otevřen pro dámy i pány. Letní
období se snažíme zpestřit letním kinem, kde
mohou dříve narození zavzpomínat na filmové trháky
svého mládí, město pořádá i další drobné akce,
posledním pokusem byly slavnosti vína
s cimbálovkou. Snažíme se co nejvíce podporovat
všechny velvarské spolky, tedy nejenom ty,
které jsou zaměřeny na práci s dětmi, ale všechny,
které nabízejí náplň i akce pro osoby bez rozdílu
věku.

      

Moc rádi je podpoříme! Své nápady nám přijďte
kdykoli říci, napište na papírek a vhoďte do schránky
před radnicí, mailujte, telefonujte, facebookujte,
nebo nám je po někom vzkažte – možností
je mnoho. Předem Vám za ně velmi děkujeme,
bude-li to v našich silách a možnostech, pokusíme
se je uskutečnit !!!
S díky a s pozdravem, Radim Wolák,
starosta 606 66 88 01
Město také hledá činorodé seniory, kteří by měli
chuť pomoci s přípravou městských akcí a s podporou městského dění, hledáme osoby, které by nám
chtěly pomoci v oblasti bezpečnosti, dopravy, péče
o zeleň, péče o kulturní dědictví. Patříte-li mezi ty, co
nemají mít ruce v klíně, ale nevědí, kam s nimi, máte
hlavu otevřenou či plnou utajených plánů, určitě se
zastavte na radnici na kus řeči, něco vymyslíme!!!

Co nám však citelně chybí, je kulturní sál, kde by
se mohly dít zábavy, tancovačky a větší
koncerty. Chybí nám též místo, kde by
se neorganizování občané mohli potkat, nezávazně
popovídat, posedět. To vše nám snad jednou přinese
obnovená Záložna, ale na tu si ještě budeme
muset pár let počkat.
Měli byste ale nápad, jak nabídku dění pro dospělé
a starší oživit již nyní? Chcete zřídit ve Velvarech
univerzitu třetího věku, kurzy na počítači či ligu
v pétanque? Netajte své vize a přijďte nám je sdělit.

Foto z akce britského sdružení Parkur Dance,
které v Londýně provozuje pouliční cvičení pro osoby
nad 60 let
zdroj: www.parkourdance.co.uk
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PĚVECKÝ SBOR VELVARY
ČLÁNEK

  

Milí Velvaráci!
oznamuje se, že Velvarský
pěvecký spolek vstoupil do třetího
roku své existence. Nejprve nám
dovolte touto cestou poděkovat za přízeň všem, kteří
před prázdninami navštívili v tom velmi horkém dni
náš letní koncert v kostele sv. Kateřiny. Při prvním
setkání ve třetí sezóně jsme si rychle zopakovali již
nacvičené písně z uplynulých let. Nebojte se, nic
moc jsme nezapomněli a doufáme, že Vás o tom
brzy přesvědčíme. Teď se však již zaměříme
na nácvik písní nových a to proto, abyste se měli
na co těšit.
Velké úsilí, budeme věnovat nácvikům
“Rybovy mše vánoční”, kterou plánujeme
na 27. 12. 2016. Všechny občany Velvar i okolí, kteří
by měli zájem si s námi o letošních vánocích tuto
krásnou skladbu zazpívat, upřímně zveme, aby se

    

   

k nám připojili. První nácvik bude v neděli 16. října
v 17:00 hod v sále ZUŠ Velvary. Zde se dohodneme
na plánu dalších zkoušek. Nebojte, pod vedením
sbormistra Vratislava Řezáče to zvládne každý, kdo
má chuť do zpěvu.
Členky Velvarského pěveckého spolku (Foto: Kateřina Šourková)
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Základní škola Velvary Vás srdečně zve na schůzku

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

klempířské práce
instalatérské
a topenářské práce
klempířské
práce
zednické
práce
instalatérské a topenářské práce
zámečnické
práce
zednické
práce
terénní
úpravy
a údržba pozemků
zámečnické práce
pokládka
zámkové
dlažby
terénní úpravy a údržba
pozemků
pokládka zámkové dlažby

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

Inzerce

Dne 5. října 2015 (středa) – čas 15.00 hod.
Hosté: Eva Štanclová, Renata Frančíková – autorky Šimonových pracovních listů
(nakladatelství Portál)

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

  

    

   

SLÉZ LESNÍ
Malva sylvestris

na rumištích, na pastvinách a u plotů. Je ukazatelem
vysokého obsahu dusíku v půdě.

Dvouletá

až

vytrvalá

Rostlina obsahuje mnoho slizových látek a to ji předurčuje

léčivá bylina s dužnatým

k léčení dýchacích orgánů.

kořenem a obvykle srst-

Slézový čaj se užívá k léčbě angíny, zánětu průdušek

natou vzpřímenou lodyhou

a tiší kašel. Čajem lze redukovat bolest v krku a chrapot.

je lidově nazývána také

Pomáhá též při léčbě zánětlivých onemocnění. Osvědčil

homolky, slíz, syrečky,

se i při průjmech, při některých cévních chorobách a při

k o l á č k y,

chlebíček…

onemocnění močových cest. Slézové obklady přikládáme

Dorůstá do výšky až 1,5 m.

také na zdeformovaná a bolavá místa při dně. Pomáhá

Květy bývají fialově růžové,

i při léčení kožních chorob. Sléz nemá žádné nepříznivé

nachové až černofialové, vzácně bílé s tmavými žilkami.

účinky ani při dlouhodobém užívání a často tvoří přísadu

Kvete od června do října.

do různých bylinkových směsí.

V ČR je rozšířený nerovnoměrně, častěji v teplých polo-

ZAJÍMAVOSTI:

hách, v horských oblastech chybí. Rozšířil se k nám

Modrofialových až černomodrých barviv z květů (glukosid

ze Středomoří v mladší době kamenné. V současnosti

malvin a diglukosid malvidin) se dříve užívalo k barvení

roste téměř v celé Evropě a byl zavlečen prakticky i na

vlny, octa, vín či jiných nápojů. M.Červenková, foto archiv autora

všechny ostatní kontinenty. U nás roste hojně podél cest,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ZPRAVODAJ CHVÁLÍ

velvarský
sousedský
Děkanský dvůr u kostela

8.10. 2016, 9-12h

Přijďte prodat, co vám doma, v garáži či na
zahrádce přebývá Přijďte si dobře nakoupit…
Prodejci: přijďte v 8:30h zabrat si místo a rozložit zboží

ČLÁNEK

  

    

   

REKONSTRUKCE SE POVEDLA!
Předposlední zářijový týden byla otevřena krásně zrekonstruovaná prodejna Masa a uzenin Václava Holého.
Inovace interiéru se povedla. Prodejna má nyní k dispozici větší prostory, znásobila se délka zbrusu nových
prodejních pultů a zákazníci jistě ocení i občerstvovací koutek s vkusnými stolečky. Velvarským i přespolním
se tu jistě bude příjemně nakupovat a konzumovat.

(rezervace možná, ale není nutná)

poplatek ve výši 10% z ceny prodaného zboží
půjde na podporu projektu Naše děti v Kongu
zboží můžete i darovat do charitativního prodeje
Pořádají velvarští farníci
velvarsky.blesak@seznam.cz, 605 804 620, 730 183 968

Burza dětského oblečení

8. 10. 2016, 9-12h Děkanský dvůr u kostela
Pořádá Velvarská Kostka
velvarskakostka@seznam.cz
730 183 968

KNIHOVNA PRO DĚTI ROZŠÍŘILA „POHÁDKOVOU“ MÍSTNOST!
Změny interiéru se ve velvarské knihovně nedotkly jen půjčovny pro dospělé, jak jste se mohli dočíst
v minulém vydání Zpravodaje, ale i půjčovny dětské. Místnost, která byla dosud určena jen nejmenším
čtenářům a většinu knižní nabídky tvořily pohádkové knížky, byla rozšířena až do zadní části, jež dříve byla
užívána jako služební zázemí. Nyní je oddělení pro děti uspořádáno tak, že první místnost slouží výběru
naučné literatury a druhá místnost beletrii pro malé i větší čtenáře. Kromě toho jsou zde pro děti i dva
počítače připojené na internet.

Prodej zboží majitelem
za poplatek 10% z prodaného zboží.
Prodej zajištěný organizátory
za poplatek 25% z prodaného zboží.
Odevzdání zboží si domluvte telefonicky nebo emailem.

Do prodeje přijímáme i hračky,
knížky, sportovní a jiné vybavení.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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NATVRDEL NEUTONUL, NESL SE NA VLNÁCH VLTAVY
ČLÁNEK

  

Hezky v suchu, jako v Noemově arše uprostřed
dešťů, si připadali návštěvníci letošního festivalu
Natvrdel. Bílé šapitó na mokré louce Malvaňáku
dalo v sobotu 19. září přístřeší hudebnímu programu,
jenž pěkně doplnil dopolední Velvarský maraton.
Čtyři kapely, které se do půlnoci vystřídaly,
měly neobvyklého předskokana: Dřevohrátky.
Pukec a další stolní hry ze dřeva, zapůjčené
od sdružení Človíček zabavily na dlouho děti
i dospělé.
V podvečer se pak na rampě nad pódiem
rozsvítila baterie světel a membrány reproduktorů
se rozechvěly. Velvarsko-pražské trio Ploy ukázalo,
že i na soudobý jazz bez zpěvačky se dá dobře
tancovat.
Biorchestr, ladně spojující kytaru, elektroniku
i violoncello, posluchače rozněžnil důvtipnými
písničkami o lásce i komplikovanosti světa.
Třetí vystoupil Jiří Konvrzek a jeho band. Na rozdíl
od tradičních komorních koncertů v restauraci Paris
zněl svérázný velvarský písničkář ve stanu chvílemi
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jako punker, drsně valící rify ze svých obskurních
kytar, mocně doprovázený nářezem bicích a také
basistou, který navíc vládne macošsky hlubokým
hlasem. A ve chvíli, kdy se zdálo, že se nadobro
utrhne ze řetězu, stáhnul se Konvrzek do své typické
naivně absurdní pózy a zazpíval Strouhače brambor.
Nejočekávanější a hlavní bylo vystoupení kapely
Vltava. Když na závěr po precizním a poněkud
zdlouhavém zvučení konečně zahrála, netančily snad
jen kůly, pevně držící šapitó ve vzpřímené poloze.
Pod jeho plachtou se vystřídalo sto dvacet
návštěvníků, což při tom psím počasí není málo.
Výtěžek z festivalu půjde na konto dobročinného
Spolku Laura.
Festival Natvrdel ukázal, že patří k nejvýraznějším
kulturním akcím Velvar. Děkujeme městu a také všem
podporovatelům, především firmě Comax, kralupskému divadlu Scéna a také všem lidem, kteří nás
v přípravách podporovali a také přišli. Už pomalu
sbíráme síly a nápady na příští, již desátý ročník.
Za Natvrdlé Magdalena Čechlovská (Foto: Lenka Bernášková)

w w w. v e l v a r y. c z |
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AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

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

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

www.tutr.cz

ČLÁNEK

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

VELVARSKÝ MARATON

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

  

    

   

Dne 17. září se konala již tradiční sportovní akce
Velvarský maraton. Letošní 11. ročník měl svá
specifika – byl vyvrcholením „narozeninového“ týdne
oslav školy, nově byl zařazen závod pro bikery a po
deseti letech věčné přízně počasí bohužel pršelo.

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.
Předpověď počasí, kterou jsme s napětím sledovali celý týden, nás nenechala v klidu spát. Mnoho
organizačních příprav, shánění cen, pozvaní hosté,
občerstvení a zajištěné aktivity pro děti – to vše přesně
načasované podle harmonogramu čelilo děsivé
prognóze vytrvalého deště. Převážily hlasy jít do akce
za každého počasí a doufat… Den „D“ nás nepřivítal
zrovna vlídně. Organizační tým však napnul síly
a veškeré zázemí jsme přesunuli do prostor školy.
A jak se říká, že odvážným štěstí přeje, na start
prvních závodníků v 11 hodin už zbyly po dešti jen
louže. To, co tam nahoře řídí počasí, nám přálo…

Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Jen bikeři, kteří startovali jako první již v 10.00,
si užili dešťových kapek dosytosti. Ale při rychlosti,
kterou jeli tři okruhy přes Bučinu a Radovič, jim
při posledním kole už dresy uschly. Ukázalo se,
že přidružený závod pro milovníky kol bude vhodnou
variantou pro „neběžce“. Prakticky bez větší propagace stálo na startu hned 11 závodníků (dokonce
i z Cyklotýmu Rakovník). Takže „Bikerská třicítka“
má budoucnost v podobě dobře zorganizovaného
oficiálního 1. ročníku v příštím roce.
Největší odměnou pro nás všechny byla v tomto
„deštivém“ ročníku účast téměř dvou stovek
soutěžících, například rodinného běhu se zúčastnilo
18 rodin, což je pro nás takové pohlazení po duši.
Nevím, jaká slova zvolit, snad i trochu dojetí, že tentokrát žízní vyprahlí a hladoví závodníci i fanoušci
vydrželi až do posledních minut…Rozloučili jsme se
tradičním losováním startovních čísel a to už odbyla
asi půl pátá… Děkujeme a těšíme se za rok.
Org. tým KRPDŠ a učitelů ZŠ

w w w. v e l v a r y. c z |
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MATĚJ VYPRÁVÍ...
FOTOREPORTÁŽ

  

    

MŮJ PŘÍBĚH
Narodil jsem se 8. 8. 2003 císařským řezem, protože
při kontrole v porodnici se lékaři nelíbily ozvy mého srdce.
Po narození jsem byl kříšený a první dny svého života
jsem strávil v inkubátoru.
I když jsem u toho byl, tak si to ale vůbec nepamatuju.
Po 18 dnech jsem konečně mohl jet domů.
Protože můj motorický vývoj byl pomalejší než u ostatních dětí, začal jsem navštěvovat rehabilitace a také
maminka se mnou 5 krát denně, už od dvou měsíců,
cvičila Vojtovou metodou. Cvičení, jak sami vidíte, nebylo
moc příjemné.
Kromě cvičení, jsem i dvakrát v týdnu chodil na zdravotní
„plavání“ do bazénu, což už se mi líbilo více.
Když mi byl 1 rok, byla mi diagnostikována dětská
mozková obrna spastická triparéza – tzn. postižení obou
dolních končetin a jedné horní končetiny.
V 18 měsících jsem byl poprvé v lázních a než jsem
nastoupil do první třídy, jezdili jsme každý rok 2x a to
na šest týdnů. Od první třídy jezdím už jen jednou ročně.
Lázně mi dávají vždycky pořádně zabrat, denně mám
cca 5 procedur a k tomu 3 hodiny školy.
Díky rehabilitacím, lázním i dalším aktivitám, které musím
podnikat, i když se mi vůbec nechce, jsem začal v 5 letech
dělat první kroky. Bohužel, pak se mnou nešťastnou
náhodou upadl ve školce asistent a já jsem měl z toho
na dvakrát zlomenou nohu, 6 týdnů sádru a on velké
výčitky.
Jak jsem rostl, začala být moje chůze horší, stále
více jsem se ohýbal a kolena nešla dobře propnout. Paní
doktorka nám doporučila operaci šlach, po této operaci
bych měl obě nohy v sádře cca 6 týdnů a jizvy přes
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MATĚJ VYPRÁVÍ...
FOTOREPORTÁŽ    

se díky všem těmto činnostem brzy opět na nohy

A tady v Uherském Brodě, kde jsem si vyzkoušel

postavím i bez jistících gum.

lehokolo vlastně lehotříkolu.
Úplně mě nadchla . . . . .

I když jsem na vozíku, jsem ale úplně normální kluk, jako
všichni ostatní. Škola mě moc nebere, mám rád počítače,
pokouším se natáčet videa, a proto také jezdím na bezva
tábory GEEK CAMP, kde se nám věnují slavní yutubeři

skoro celá lýtka, což se mně ani rodičům moc nelíbilo,

(MAD BROS, STEJK, HOGY a další), mám tu taky bezva

a když nám paní doktorka sdělila, že je možné, že mi

kamarády, kteří mě berou jako rovnocenného partnera

šlachy povolí více a budu kolena ohýbat na druhou stranu,

a já je porážím při hraní FIFY.

bylo rozhodnuto, že na tuto operaci nepůjdu.
Nemyslete si ale, že sedím jenom u počítače, taky rád
Díky jiné lékařce, jsme se dozvěděli o možnosti operace

čtu, pravidelně jezdím plavat a mám rád výlety.

v zahraničí, tato operace sice není hrazena zdravotní
pojišťovnou, ale je šetrná, trvá cca 15 minut, nenásleduje

Tady jsem na Lipně, kde jsem se podíval na Stezku

po ní sádra a ani žádné viditelné jizvy, navíc už

v korunách stromů.

následující den po operaci se může z nemocnice domů.

Svoji první operaci jsem podstoupil v Srbsku, cesta byla
sice úmorná, ale vše jsem zvládl a po dvou týdnech klidu
na lůžku jsem začal s rehabilitací, svaly se mi krásně
uvolnily, kolena propnula a já jsem opět začal chodit,
hrát ping-pong a dokonce florbal, sice jako brankář,
tzn., že jsem celý zápas klečel, ale i to pro mě hodně
znamenalo, protože jsem patřil do týmu.
Bohužel, tato operace je sice šetrná, ale není trvalá,
dokud rostu, musí se cca každé dva roky opakovat.
Ve třetí třídě jsem tedy podstoupil operaci druhou.
Tentokrát jsme už naštěstí nemuseli cestovat daleko,
protože se podařilo pro lékaře a jeho tým, který
je z Ruska, zajistit operační sál na Kladně.
Na konci páté třídy jsem podstoupil třetí operaci. Operace

Městská knihovna Velvary se ráda zapojuje do akce
pro svého čtenáře:

proběhla bez komplikací, ale v době, kdy jsem opět
začínal chodit, jsem dvakrát upadl a nohu si pohmoždil,
už je to přes rok a já se od té doby pohybuji pouze
na vozíku. Sám nevím proč. Možná, že jsem se
ze začátku bál, že zase upadnu, ale i když teď chci,
nejde to. Nohy mě bolí a zdá se mi, že mě vůbec
neposlouchají. Samozřejmě stále cvičím, plavu a v zimě
jsem byl i v lázních, kde jsem podstoupil intenzivní

Plastová víčka k nám můžete nosit v půjčovní době:
pondělí 8-11; 12-16, úterý a čtvrtek 8-11; 12-17, pátek 8-11; 12-14 hod.

rehabilitaci v tzv. kosmickém oblečku. Doufám, že
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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tradiční cukroví na vánoční svátky 2016
OBJEDNÁVAT
MŮŽETEvýrobna
JIŽ NYNÍ,
NEJPOZDĚJI
DO 30.11.2016 !
Cukrářská
v Neuměřicích
nabízí
tradiční cukroví na vánoční svátky 2016

EČEME JEN z másla
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
M30.11.2016
I N I Z Á K U !S K Y
OBJEDNÁVAT MŮŽETE
JIŽ NYNÍ, NEJPOZDĚJI
DO
tradičních surovin,
K VYZVEDNUTÍ
OD 16.12.
K VYZVEDNUTÍ 22.12.
ez margarínů a jiných
CENA MIX 320,- Kč / kg
PEČEME JEN z másla
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
áhražek
!!!
M I N I Z Á KVěnečky
USKY
CENA
Nugátové lanýžky
a tradičních surovin,
bez margarínů a jiných
náhražek !!!

K VYZVEDNUTÍ OD 16.12.
CENA MIX 320,- Kč / kg

K VYZVEDNUTÍ 22.12.

Kč / ks

Nugátové lanýžky

Věnečky

7,-

Mašličky

7,-

Išelské cukroví

Čokoládové dortíčky
Išelské cukroví

Vanilkové
Čokoládovérohlíčky
dortíčky
Bountyrohlíčky
řezy
Vanilkové

Bountykytičky
řezy
Linecké

Lenka
Lenka
PALUKOVÁ
PALUKOVÁ
N e u mNěe řu imcěeř i c
3 e1 3 1

Linecké kytičky

Linecké oválky polomáč.
Linecké oválkyKokosky
polomáč.

Pracny

Šlehačkové
cukroví
Šlehačkové cukroví
Kokosky
Kokosky

Třenékakaové
kakaové kytičky
Třené
kytičky

email: email:
lenca.palukova@seznam.cz
enca.palukova@seznam.cz
www.dortikyodlenky.cz

dkgod
od každého
  1010dkg
každého
druhu do 1 kg
druhu do 1 kg

7,-

Laskonky

7,-

Větrníky
Větrníky

7,-

7,7,-

Punčové řezy
Punčové řezy

7,7,-

Kremrole

Laskonky

7,-

7,-

Punčové hrudky 7,Kokosky

Punčové Kremrole
hrudky

Pracny

723407
723 423
407 423

www.dortikyodlenky.cz

Mašličky

CENA
Kč / ks

7,-

KŘÍŽOVKA
ŘÍJEN  	

Anne Tyler: „Přemýšleli jste někdy o tom, co si o nás psi myslí? Mám na mysli, když přijdeme
z obchodu s nákupem kuřat, vepřového, půlkou krávy… Musí si myslet, že jsme nejlepší…!“
(viz tajenka)

7,-

VÉST VÁLKU

V

KULATÉ PEČIVO

V

7,7,-

8,-

8,-

Ovocné
košíčkykošíčky 8,Ovocné

8,-

MASOVÉ BUJONY

V

Griliáš.
trubičky
se
Griliáš.
trubičky
se 8,šlehačkou

8,-

NĚKOLIKERO

V

HUMORNÝ

V

DÍTĚ MÉHO DÍTĚTE

V

CIGARETOVÉ NEDOPALKY

V

ÚPLNĚ DOLE

V

ZÍSKAT SŇATKEM

V

BÝT VDĚČNÝ

V

PŘÍTOK LABE

V

ZEVNÍ

V

DIA CUKROVÍ - MIX 6 druhů
DIA CUKROVÍ
- MIX
400,- Kč
/ kg 6 druhů

šlehačkou

400,- Kč / kg

    

Inzerce

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

*čištění komínů, opravy komínů a poradenství
*výroba a prodej nábytku, *čalounictví,
*ubytování a pronájem bytů
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VYLUŠTĚNÍ ZE ZÁŘIJOVÉHO ČÍSLA:
Zářijová pranostika: „Ozve-li se v září hrom, bude v zimě… ZAVÁT KAŽDÝ STROM”
Křížovku připravila: Z. Ortová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY

besedu v rámci cyklu „Aby řeč nestála“
Tentokrát bude hostem sympatická autorka napínavých
a romantických knih s erotickým nádechem

Lounská rodačka Jana Javorská vás určitě nudit nebude. Prošla dosud několika
zaměstnáními. Pracovala jako sekretářka, policistka dopravní policie, moderátorka
regionálního rádia, DJ-ka, tlumočnice, překladatelka a lektorka anglického jazyka.
Mluví anglicky, italsky, španělsky… a psaní bere jako únik z každodenního stresu.

Rezervujte si včas místo k sezení osobně, telefonicky (315 761 312)
nebo emailem (knihovna@velvary.cz)

