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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
             
14. února oslaví 21. narozeniny
22. února své jmeniny vysokoškolák pan

a

PETR TICHÝ
z Černuce. Přeji mu ze srdce hodně štěstí v životě, stálé
zdraví, aby byl vždy takový, jaký je, laskavý k lidem, měl
vždy tak milou povahu po své mamince.
Oslavte, pane Petře, své narozeniny i jmeniny v pohodě
a s pěkným dortem od maminky. Srdečně
Jiří Krejčí
13. 2. oslaví 87.

narozeniny

pan JAROSLAV

KONVRZEK.

Hodně zdraví, spokojenosti a energie do dalších let
přejí dcery Hana a Ivana s rodinou

VZPOMÍNÁME
Dne 10. 1. 2017 zemřela ve věku 96 let paní

VLASTA NOVÁKOVÁ.
Byla dlouholetou prodavačkou potravin v Pražské ulici.
Věnceslava Pokorná (neteř) s rodinou.

1. února to budou již čtyři roky od chvíle,
kdy navždy odešel známý velvarský muzikant pan

STANISLAV HORÁČEK.
Stále vzpomíná manželka Zdeňka, rodina a přátelé
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

2

Jste-li pilní třídiči, hlídejte si výši odměny!
Již druhým rokem u nás úspěšně funguje nový systém sběru tříděného odpadu
metodou „Svoz dům od domu“, kterému přátelsky říkáme pytlování. Díky tomuto
systému se městu daří vytřídit více využitelného odpadu, za vytříděný odpad jsou
občané odměňování slevou na poplatku za odstraňování odpadů, spokojené je
i životní prostředí. Pokud i vy patříte mezi činorodé „pytlovače“, pak pro Vás máme
důležitou zprávu.
Jak již v minulosti informoval na stránkách Zpravodaje z Velvarska starosta města, je
možné si systémem „Svoz dům od domu“ snížit výrazně platbu místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v následujícím roce, případně je možné se „propytlovat“ do
nuly. Není však možné, se „propytlovat“ do mínusu. S ohledem na skutečnost, že
výše místního poplatku je 600,-- Kč za poplatníka a rok, není těžké pro občany zjistit,
při odměně 20,-- Kč za pytel plastů a 15,-- Kč za pytel papíru, jaká je výše jejich
slevy. Výši slevy je třeba si hlídat. Pokud pytluje – říkejme mu třeba „pan Pytloun“
- pilně a dostane se až k tomu, že dosáhne slevy 600,-- Kč, není to tak, že by další
pytle automaticky odečítaly výši poplatku „paní Pytlounové“ či „malých Pytlounů“. Pan
Pytloun musí na pytle začít dávat štítky s kódem paní Pytlounové či malých Pytlátek.
Jelikož se v roce 2016 několik pilných třídičů „propytlovalo“ do mínusu, neboť si výši
slevy nehlídalo, rozhodlo vedení městského úřadu, že mimořádně umožní v tomto
roce těmto poplatníkům na jejich žádost, převést část jejich slevy na jiného
poplatníka (rodinného příslušníka – dalšího Pytlíka). To už v tomto roce nebude
možné. Náš systém žel neumožňuje sledovat, jaké slevy kdo aktuálně dosáhl, proto
je důležité, abyste si množství vytříděného odpadu sledovali osobně.
Prosíme, hlídejte si výši odměny, a pokud byste se „blížili nule“, zajděte na
radnici a nechte si vytisknout štítky s kódy se jménem dalšího rodinného
příslušníka.
Samozřejmě Vám rádi kdykoli podáme informaci „jak na tom jste“. Dobré je, že náš
odpadový systém díky vaší svědomitosti „je na tom dobře“, za což Vám velmi
děkujeme!
Příjemné třídění v novém roce 2017 Vám přeje kolektiv pracovníků městského úřadu.
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           
První měsíc nového roku je za námi, načali jsme
únor, měsíc bílý, kdy pole sílí, sílí i naše představy
o tom, co se letos ve městě pokusíme udělat
a vylepšit. Starosti, spojené s přípravou projektů,
jsou vlastně radostmi, protože je potěšující vidět,
jak matné představy dostávají jasné obrysy.
O tom, které akce bychom rádi podpořili dotačními
prostředky, se dočtete na stránkách tohoto
čísla zpravodaje, čeká nás jednání o tom, které
akce podpoříme z vlastního rozpočtu. Budeme rádi,
když se do nich zapojíte, vaše nápady jsou pro
nás velmi cenné, děkujeme, že si je nenecháváte
pro sebe, a podělíte se o ně, ať již napíšete,
zavoláte, přijdete osobě na radnici či na jednání
zastupitelstva.
Děkujeme též, že přispíváte k místnímu dění,
a můžeme mít ohromnou radost, že to vypadá,
že rok 2017 bude díky vám opět bohatý na místní
dění. Některé termíny už známe, tak si pište do svých
notýsků! (ale raději se ve správci času na stránkách
vždy přesvědčte, zda se nezměnily, sledujte plakáty
a web města).
V únoru nás krom zimních radovánek o jarních
prázdninách a valentýnského objímání čeká
též zahájení nového běhu kurzů trénování paměti
(to si nemusíte zapisovat, to si přece budete
pamatovat), na 14. 2. je pro děti připravena pohádka
v ZUŠ o Fridolínovi. Uvidíme, zda ptačí chřipka
nezhatí 25. 2. konání oblíbené výstavy drobného
zvířectva.
Březen bude ve znamení společenských rejů.
Čeká nás dětský karneval Pohádková přátelství
(5. 3.) a 11. března vyrazíme na tradiční hasičský
ples. 14. března bude slavnostně otevřena nová
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Galerie Tomáše Vosolsobě v Panské hospodě, naše
město bude tak mít již čtvrtou ucelenou obrazovou
expozici. Na poslední březnovou sobotu (25. 3.)
plánujeme Jarní úklid Malvaňáku, kde se všichni
po zimě pěkně zahřejeme, po brigádě bychom
si mohli zasloužit malý koncert. 20. března
Městská knihovna slavnostně vyhlásí Krále čtenářů
za loňský rok.
Počátkem dubna (4. a 5.) proběhne nábor do nové
Fotbalové akademie Bohemians 1905 Velvary,
v následujících dnech (6. a 7.) bude velký den zápisu
pro budoucí prvňáčky. 8 dubna budeme v rámci
celorepublikové akce Ukliďme Česko! opět uklízet
Velvary, den poté (9. dubna) se chystá Vajíčkobraní,
letos bychom jej rádi spojili s velkým řemeslným
trhem a uvidíme, zda nepodnikneme zase nějakou
taškařici s vejci. Před Velikonoci opět dorazí
na náměstí pouť, pak si užijeme velikonoční
hodovačku, na sv. Vojtěcha bychom mohli
nějak hezky oslavit obnovu sloupu sv. Vojtěcha
a sv. Václava na Velké Bučině.
V květnu po pálení čarodějnic a líbání pod třešněmi
opět zaplní naše náměstí veteráni (8. 5.), budeme
opět zkrášlovat Malvaňák (zřejmě 13. a 14. 5.)
tak, aby byl hezký na letní koupačku i na nejbližší
velké akce, jako je Dědkiáda (20. 5.) a Den dětí
u Malvaňáku (27. 6.), který bude tentokrát připravovat
velvarský Človíček spolu s naší ZUŠ, bude spojen
s celorepublikovou akcí ZUŠ Open, a už nyní
se ví, že na něm vystoupí i oblíbená Ginevra. 11. 5.
můžete v městské knihovně besedovat s autorem
literatury faktu Milanem Zachem Kučerou, který
připravuje náměty k publicistickým pořadům
TV Prima.

Červnové dění je vždy pestré na závěrečné školní
akce, ale bude se i tančit (seznam zábav níže),
a hlavně se začneme koupat v Malvaňáku, mohli
bychom zopakovat vyvedené vinařské slavnosti
a spustit provoz velvarského letňáku! 9. června
se jako každoročně bude konat noc kostelů.
O prázdninách si odpočineme, kdo zůstane
tady, bude moci navštěvovat třeba příměstské
tábory v Kostce nebo si zasportovat na tradičním
nohejbalovém turnaji (29. 7.) kdo chce pryč, může jet
na tábor s Človíčky nebo na soustředění s Jiu-jistu!
Vidět je už i do druhé poloviny roku. Hned
na začátku září na první školní den (4. 9.) zahájí
činnost fotbalová akademie, 16. září nás čeká
nabitý hudební festival Natvrdel, den poté
(17. 9.) se zopakuje loni vyvedený Memoriál
Jásema Zabloudila, čekají nás i oblíbené
Dny evropského dědictví. V říjnu opět ožije naše
město Maratonem a kino ozvěnami Festivalu
Oty Hofmana (14. 10.), na listopad se již také
něco chystá (zaslechl jsem šuškání o poslechovém

večeru Jana Rejžka) a v prosinci (2. 12.) bude
určitě Mikulášská a o první adventní neděli 3. 12.
rozsvítíme Vánoční strom!
Když k tomu přidáme ještě zábavy na hřišti
(20. 5., 19. 8.) v Ješíně (24. 6., 29. 7., 26. 8.)
a na Velké Bučině (18. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5.,
17. 6.), cestovatelské večery, vernisáže, besedy,
koncerty, blešáky, pohádky, výstavy, přednášky,
komentované prohlídky, sportovní utkání, soutěže
i turnaje a další akce našich škol, muzeí, galerií,
knihovny, sdružení a spolků, chystá se třeba též
otevření druhé expozice Muzea technických hraček,
tak je vidět, že se ve Velvarech dějí věci nevídané
(a to jsem ještě určitě na mnohé zapomněl) a že
máme celý rok zas co dělat – a to je přeci velká
radost!
Na celoroční setkávání se těší a co nejvíc radostí
přeje váš starosta Radim Wolák

Inzerce

Velice děkujeme všem, kteří si
zakoupili svítící balonky při rozsvěcení
vánočního stromu na náměstí
v minulém roce. Díky vám může nyní
Matěj podstoupit speciální rehabilitaci
v lázních Klímkovice, která je částečně
hrazena z těchto příspěvků a pomůže
mu přiblížit se jeho cíli, pohybovat
se bez vozíku.
Děkujeme také za sběr víček od PET
lahví. Budeme velmi rádi, pokud je
budete i nadále sbírat.
Rodiče Matěje
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DOTAČNÍ AKCE ZAKONČENY, DĚKUJEME!
INFORMACE           
V minulém roce jsme získali prostředky z mnoha
dotačních titulů a i díky nim naše město zase
porozkvetlo. Díky dotaci z Ministerstva zemědělství
se obnovil křížek na Bučině a vybudovaly se nové
vyhlídky na Radoviči, díky prostředkům z Ministerstva
kultury se opravila Pražská brána a část kostela
sv. Jiří, díky podpoře Nadace Via a Nadace
Partnerství se proměňuje prostor před ZUŠ a okolí
Malovarského rybníka, kulturní projekty podpořila
Nadace Život umělce, výraznou pomocí nám přispěl
i Středočeský kraj. Z dotačních programů kraje jsme
obdrželi mimo jiné i finance na tři investiční projekty.

Z prostředků Humanitárního fondu Středočeského
kraje jsme získali 590.117 Kč, které z 95%
pokryly náklady na výrobu nových oken Domu
s pečovatelskou službou v bývalém děkanství.
Okna vyrobila firma Týř za cenu 610.650 Kč.
Obyvatelé domu tak mají nejen lepší výhled,
ale též tepleji a příjemněji. Díky novým světlým
oknům vynikla též oprýskanost fasády, tedy jsme
pro rok 2017 zažádali o prostředky na opravu
do Programu regenerace památkových zón
Ministerstva kultury.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Středočeský Fond rozvoje obcí a měst nám poskytl
podporu na úpravu křižovatky a přechodů před
pražskou bránou. Stavbu provedla firma Neumann
v celkové ceně 682.913 Kč, dotační prostředky
směly pokrýt 59% ceny, činily tedy 402.918 Kč.
Frekventované prostranství je tak nyní dopravně
bezpečnější a přehlednější pro vozidla i chodce.
Ještě bychom je rádi více nasvětlili.

Třetí Krajem podpořenou akcí byla výměna
vpustního zařízení náhonu Malovarského rybníka,
která by umožnila bezpečnou regulaci vodního
díla. Zde jsme získali částku 122.004 Kč z Fondu
životního prostředí, stavbu šachty s uzávěrem
provedla firma Kožený a od konce léta už se
nemusíme bát, že nás někdo schválně vyplaví.
Středočeskému kraji děkujeme velmi za podporu,
firmám, které akce uskutečnily, pak za spolupráci!

ČTENÁŘSKÉ OPRAVY ČLÁNKU PANÍ KŘTĚNOVÉ Z LEDNA 2017

 	

V Pražské ulici prodávala paní Štálová (ne Stahlová).
JUDr. Němec nikdy nebyl majitelem domu č.p. 111. Majiteli byli manželé Paulusovi.
Na Sladovně byli manželé Krejčíkovi (nikoli Krejčí).
Elektrikář se nejmenoval Hans ale Hanč (křestním jménem Rudolf, ne J.).
V Knize prodávala paní Marešová, manželka stavitele Mareše (ne syna stavitele).
Lékařka na zdejší gynekologii se jmenovala Marušáková, ne Černušáková.
Fotoateliér převzal Alois Masopust (ne Jaroslav).
Šímovům při autonehodě zahynuli 2 děti – syn Stanislav (22 let) a dcera Alenka (16 let).
Tato velká tragédie se stala 21. 7. 1971.
Děkujeme všem všímavým pamětníkům za spolupráci a těšíme se na další opravy, připomínky a doplnění
k článkům o historii našeho města.						
Z. Ortová

VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       

Otázka minulého kvízu byla trochu nefér, protože se dotazovala na zvon,
který není veřejně přístupný. Ano, správně jste odpovídali, že se jedná
o zvon v městské zvonici u kostela sv. Kateřiny. Do kvízu byl zařazen
proto, že Národní památkový ústav koncem roku zvonici i zvon prověřil
a zjistilo se, že je vše v bezvadném stavu a že můžeme beze všeho začít
při vhodných příležitostech zvonit. Co si o tom myslíte? Byli byste pro?
Našel by se někdo, kdo by chtěl zastávat práci zvoníka?
Nejpodrobnější odpověď zaslal opět pan Vít Valek, protože už v naší
soutěži vyhrál vícekrát a už nevíme, jakou cenu mu dát, dostává jako
výhru možnost státi se jedním z autorů a podílet se na tvorbě příštích
dílů tohoto kvízu! Blahopřejeme!!!

A už tu máme další záhadu.

Na vaše odpovědi se moc těší starosta
Radim Wolák. Příjemné pátrání!

w w w. v e l v a r y. c z |
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OČ LETOS ŽÁDÁME?
INFORMACE           
První měsíce nového roku jsou již tradičně
ve znamení plánování toho, co „se bude letos
ve městě dělat“. A s tím úzce souvisí snahy získat
na některé akce prostředky dotační, protože by byla
škoda platit něco „ze svého“, když bychom na to
mohli získat někde jinde, že.

		

		

bioodpadu. Dalším podaným projektem je žádost
na vyčištění a obnovu požární nádrže – rybníka
na Velké Bučině. U všech tří projektů čekáme na
výsledky, měli bychom je znát na jaře.

Některé dotační prostředky již „máme přiklepnuté“,
z Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů
jsme získali 2,5 milionu Kč na nákup nové hasičské
cisterny, ta ovšem bude stát 6 milionů, tedy budeme
ještě shánět dále, pokusíme se na kraji, oslovili
jsme též velké místní a okolní podniky z žádostí
o příspěvek.

Další schválenou dotační akcí je částka 3,5 milionů
korun, kterou jsme získali ze Státního fondu
životního prostředí na vybudování nového varovného
systému. Díky tomuto příspěvku vznikne v létě
tohoto roku nový bezdrátový rozhlas ve všech
částech města a dojde k vybudování varovného
systému na Bakovském potoce, který by nás měl
informovat o případném nebezpečí povodňovém.
Některé žádosti máme odevzdány: požádali jsme
o dotaci na zateplení školní jídelny, dále na získání
štěpkovače a kompostérů pro občany zdarma, což
by nám mohlo pomoci snížit náklady na odvoz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Požádali jsme i o prostředky na obnovu památek.
V Programu záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury máme podanou žádost
na další fázi oprav kostela sv. Jiří, do Programu
regenerace památkových zón, který podporuje
opravu kulturních památek, jsme připravili
žádost o prostředky na opravu fasády děkanství.
V právě vyhlášeném programu Ministerstva
zemědělství, z něhož jsme loni obnovili křížek
na Bučině a vytvořili vyhlídky na Radoviči,
bychom se rádi ucházeli o prostředky na opravu
renesanční branky v Chržínské ulici a na opravu
hřbitovní zdi včetně kapličky po palladiu. Vyhlídky
na Radoviči bychom chtěli doplnit o posezení,
dotační titul na tvorbu míst odpočinku v krajině
bychom zkusili využít i na vytvoření jakési
lavice-brány do areálu Malovarského rybníka,
nápadů je více.
Otevírají se i výzvy iROP, z nichž lze čerpat
prostřednictvím MAS Přemyslovci. Zde připravujeme
žádost do programu na podporu zaměstnanosti,
z něho bychom chtěli vytvořit nové pracovní
místo v technické četě, získat asistenta prevence
kriminality, který by pomáhal městské policii, a spolu
s Velvarskou Kostkou chceme požádat o prostředky

na podporu konání letních příměstských táborů,
které by byly k užitku rodičům v době, kdy je zavřená
školka.
Dotační výzvy vypsala i Nadace ČEZ, kde bychom
mohli získat koruny na nasvětlení přechodů,
připravujeme projekty do Státního fondu dopravní
infrastruktury na nové chodníky, objevily se i výzvy,
z nichž bychom snad mohli pomoci naší zeleni.
Důležitým projektem, kterému se věnujeme plnými
silami, je samozřejmě obnova záložny. Po dokončení
studie se zaměřujeme na projektovou přípravu, výzva
na podporu komunitních center má být vypsána
na podzim, snažíme se na ni připravit. Vyhlížíme
též středočeské výzvy, čekáme, jak se jejich podoba
promění s novým vedením kraje.

nám letos zadaří. Co umíme, zkoušíme sami,
kde si netroufáme, poptáváme odborníky. Dotační
prostředky se daří získávat i našim školám
a spolkům, za což jsme velmi rádi, neboť tak
přispívají rozvoji města.
Dobré hospodaření z minulého roku, díky
němuž jsme navýšili rozpočtovou rezervu města
na 32 milionů korun, nám jistě umožní zvládnout
mnohé i za své. O plánu investic bude v únoru
jednat rada i zastupitelstvo. O tom, jak se co daří,
budeme průběžně zpravovat, děkujeme, že se
zajímáte, jsme rádi, když přispějete radou, nápadem
či postřehem.
(rw)

Svět dotačních titulů je trochu zvláštní, ne vždy
rozumem uchopitelný, ale po čase mu člověk
i přijde na chuť, obzvláště ten, kdo má rád
bojovky s nejistým koncem. Elektronické systémy,
které mají pomoci žadatelům, mnohdy připomínají
šifrovačky, kryptoanalitikové by si při luštění
pokynů pro vyplnění přišli na své, nad úředními
popisy by dadaista zaplesal. Uvidíme, jak se

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 11. 1. 2017
Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
KURÁTOR (-KA) SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ,
DOKUMENTÁTOR (-KA) A PRŮVODCE (-KYŇE)
MĚSTSKÉHO MUZEA VELVARY, organizační složky města
Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: kurátor (-ka) sbírkových a mobiliárních fondů, dokumentátor
(-ka) a průvodce (-kyně) Městského muzea Velvary, organizační složky města,
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 13 920,-- Kč až 20 960,-- Kč), možnost osobního ohodnocení a budoucího
růstu
Datum nástupu: nejdříve od 1. 3. 2017, nejpozději od 1. 5. 2017
Charakteristika vykonávané práce: správa sbírky a mobiliárního fondu,
zprostředkování sbírkových předmětů badatelům a zajišťování prezentace sbírky
veřejnosti, zajišťování tuzemských zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů a
mobiliárních fondů včetně zpracovávání výpůjčních smluv, provádění dokumentačních
a evidenčních záznamů ke sbírkovým předmětům a jejich průběžná aktualizace,
pořizování obrazové dokumentace sbírkových předmětů a samostatná evidence těchto
záznamů, katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně
digitálních, doprovázení skupin návštěvníků v muzeu s poskytnutím základních
informací a odborného výkladu pro návštěvníky v českém jazyce, dohled nad
návštěvnickým provozem ve výstavních prostorách a poskytování základních
provozních informací, výkon ostatních činností, které souvisejí s provozem muzea.
Požadované předpoklady: občan České republiky, případně cizí státní občan s
trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům,
bezúhonný, ovládající český jazyk.
Dále požadujeme:
•

vztah k dějinám, zájem o historii a o oblast muzejnictví, chuť pracovat v této
oblasti,

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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www.velvary.cz, tel. 315 617 002, 315 617 001, fax: 315 617 000

•

•
•
•
•

střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání (vysokoškolské
vzdělání v uvedeném oboru výhodou, taktéž vzdělání v oboru historie nebo
pedagogika výhodou),
znalost anglického jazyka výhodou,
znalost práce na PC,
řidičský průkaz skupiny B výhodou;
komunikativnost, umění jednat s lidmi, schopnost práce s dětmi, nápaditost,
samostatnost, svědomitost, spolehlivost, trpělivost, pečlivost, pracovní flexibilita,
psychická a fyzická odolnost.

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
•
•

•
•
•

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.
Lhůta pro podání přihlášky: 9. 2. 2017 do 15:00 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 KURÁTOR – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat poštou
na adresu: Městský úřad Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary.
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.

Mgr. Radim Wolák
starosta města
tel. 606 668 801
w w w. v e l v a r y. c z |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     

   

   

samotné není třeba již představovat
a raději bych věnoval několik řádků
významu a smyslu celé akce. Podle
mého se jedná o velmi důležitou,
pro Velvary významnou akci, a to hned
z několika úhlů pohledu.
Tím prvním je samotné konání
koncertu v krásném a jedinečném
prostoru kostela sv. Kateřiny. Na místě,
kde přímo cítíme energii, kterou nám
předává historie. Pod jeho klenbou
se setkávaly generace velvarských
obyvatel. Zde po dlouhá staletí hledaly
oporu v nesnázích. Společně prožívaly
všechny strasti i radosti, které jim
život přinesl. Dnešní generace už má
zcela odlišný životní styl. Právě proto
je důležité si občas připomenout,
kdo jsme a hlavně, kdo byli naši
předchůdci. Na základě jakých principů
a hodnot se odvíjela jejich životní pouť.
Dalším neméně důležitým faktorem
je skutečnost, že celou akci jsme
schopni provést vlastními silami. Díky
tomu, že téměř všichni účinkující
jsou místní a nebo mají k městu blízký
vztah. Velvary mají svůj pěvecký sbor,

VELVARY SOBĚ

svoji základní uměleckou školu a v neposlední řadě

Dovolte mi, abych se krátce vrátil k poslední velvarské

a DPS Tolárek ZUŠ Velvary tvoří jádro sboru,

kulturní události loňského roku a podělil se s Vámi

který doplnily mužské hlasy kladenského sboru

i výborného sbormistra a dirigenta v jedné osobě.
Základem orchestru jsou houslistky ze smyčcového
souboru při ZUŠ Velvary. Velvarský pěvecký spolek

o své dojmy. Jak jistě uhádnete, tou událostí bylo

Smetana. Mezi sólisty i v orchestru najdeme učitele

koncertní provedení České mše vánoční Jakuba

velvarské ZUŠ.

Jana Ryby v kostele sv. Kateřiny, které jsme ve spolu-

Zkrátka řečeno, mají Velvary něco takového, co bychom

práci s Velvarským pěveckým spolkem pro velvarskou

našli v širém okolí jen stěží. Rybovu Českou mši

veřejnost již podruhé připravili. Předpokládám, že dílo

vánoční lze slyšet na mnoha místech naší vlasti, ale

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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jen někde si mohou dovolit to, co my ve Velvarech.

jen nadšení a umělecká aktivita. Je třeba zajištění

Zazpívat a zahrát si ji vlastními silami. ,,Velvary sobě“

potřebných financí na provoz i pořádání podobných

to není jen prázdná fráze, ale velmi kvalitní obsah.

akcí. Ty dílem přichází z členských příspěvků

Velvarský pěvecký spolek šíří dobré jméno města

samotných členek sboru, ze vstupného a něco málo

při svých četných vystoupeních. Je nesporné, že

přichází z přidělených dotací i od sponzorů. A tak

za dobu své činnosti už dokázal, že je nezastupitelným

je radost ze zpěvu spojena s nutností dobrého

prvkem kulturního dění ve Velvarech a okolí.

hospodaření. O to víc je třeba si vážit každého tónu,

Na závěr ještě musím připomenout jednu podstatnou

který zazní pro naši radost a potěchu.

součást umělecké tvorby, která je odvrácenou stranou

Své rozjímání proto zakončím upřímným poděkováním

samotné produkce a návštěvníky většinou zajímá

Velvarskému pěveckému spolku i smyčcovému souboru

jen ve chvíli, kdy platí vstupné. Samozřejmě, že nestačí

za jejich přínosnou činnost.
Oldřich Adelt

V ÚNORU JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:
1. 2. od 17.30

Vysvědčení s hudbou

7. 2. od 17.00

TANEČNÍ GALAVEČER - tančí ZUŠ Kralupy, ZUŠ Velvary, baletní studio Z. Štarkové

12. 2. od 15.30

Fridolín se hledá – divadelní představení pro děti

15. 2. od 17.30

Koncert žáků hudebního oboru

16. 2. odpoledne

Přehlídka žákovských orchestrů ZUŠ (okresní kolo Národní soutěže ZUŠ)

Inzerce

Inzerce

w w w. v e l v a r y. c z |
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DOJMY Z VÝSTAVY DĚTSKÝCH PRACÍ
ČLÁNEK

  

    

   

Městská galerie ve Velvarech zahájila letošní nový rok opravdu nově - dala příležitost nejmladší generaci předvést
pozoruhodné výtvarné práce žáků Základní umělecké školy ve Velvarech.
Při zahájení výstavy prokázaly děti nejen své výtvarné schopnosti, ale také hudebním vystoupením potěšily
naplněný secesní sál. Vést tuto mládež k tak pěkným výkonům je jistě náročné a obětavé, ale nadevše krásné.
Výstava potrvá až do 24. února, takže kdo nestihl vernisáž, má možnost nejen obdivovat, co dokážou pod dobrým
vedením děti vytvořit, ale také pobýt mezi jejich pracemi, ze kterých vyzařuje průzračná radost.
E.Linksfeilerová

Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Městská knihovna Velvary
pořádá
kurz trénování paměti

Proč si to
nepamatuji aneb
Dá se s tím
něco dělat?
Kurz bude mít 4 lekce:

14. 2. 2017 – Úvodní
28. 2. 2017 – Hrátky s písmenky
14. 3. 2017 – Mnemotechniky
28. 3. 2017 – Hrátky s čísly
11. 4. 2017 – Zhodnocení
Začátek vždy od 16.00 hod.
Pro registrované čtenáře zdarma.
Ostatní zájemci se můžou registrovat
před zahájením kurzu nebo u zápisu.
Lektorka kurzu: Anna Kratochvílová
w w w. v e l v a r y. c z |
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CO CHYSTAJÍ NATVRDLÍ
SPOLEK NATVRDLÍ

    

   

Událostí a pozvánek pod hlavičkou Natvrdlí byla minulý
rok celkem dlouhá řádka. Posuďte sami: Uspořádali
jsme spolu se ZUŠ dětský karneval, pět pohádek
a jedno divadelní představení pro dospělé, spolu s velvarskými farníky čtyři Blešáky, na nichž se dvakrát
s burzou dětského oblečení podílela také Velvarská
Kostka. Pozvali jsme vás také na dva sólové koncerty
– Karla Vepřeka a Jiřího Konvrzka a vrcholem velvarské
kulturní sezóny byl zářijový festival Natvrdel, na kterém
v šapitó vystoupily čtyři kapely s hlavní hvězdou
kapelou Vltava. Nezůstalo jen u kultury, dělalo se
i rukama. Díky podpoře z Malého Přemyslovského
měšce jsme v parku u školky vybudovali hřiště
na pétanque a zbrusu nové kuličkoviště. Třešničkou
na dortu pak byla slavná výprava s natvrdlými vejci
na Karlův most!
Jsme moc rádi, že stále trvá velký zájem o zkrášlování
Malvaňáku, během čtyř loňských brigád se podařilo
nejen vyčistit vodu tak, že se v rybníce dalo na konci
léta koupat, na podzim jsme navíc zasadili dalších
čtyřiačtyřicet stromů. Finanční podporu na jejich nákup
nám poskytla Nadace Partnerství. Celkem je to tedy
již stovka nových listnáčů, kterými jsme Malvaňák
od roku 2013 osadili.
Loni také dobíhal z předchozího roku projekt
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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SouSedíme si, a tak se na plácku pod kostelní zídkou

Odd Gifts a Fru Fru, hlavním hostem bude několika

vedle ZUŠ objevila krásná, velká, dřevěná lavička.

hudebními cenami Anděl ověnčený Tomáš Kočko

Spolu s novým stromem je příslibem dalšího kultivování

a jeho orchestr, který zahraje to nejlepší z world music

okolí naší hudební školy, které město chystá letos,

inspirované moravským folklorem. A nakonec Natvrdelu

a které proběhne dle architektonické studie, jež vznikla

vystoupí ještě divoká kapela Kill the Dandies! Těšte

právě díky tomuto projektu. Úpravy by měly proměnit

se na sobotu 16. září!

okolí ZUŠky tak, aby místo sloužilo více lidem než autům.

Z nejbližších akcí vás srdečně zveme 12. února
do ZUŠky na pohádku Fridolín se hledá a 5. března

Buďte si, milí Velvarští, jisti, že toho hodně chystáme

na dětský karneval. Plakátky s dalšími informacemi

i letos a možná o trochu víc! Koncertní nabídku by měl

najdete v tomto zpravodaji.

například rozšířit poslechový večer s publicistou Janem
Rejžkem, bohatší program by měl mít i desátý ročník

Za podporu moc děkujeme Nadaci VIA, Nadaci

festivalu Natvrdel, jehož program jsme již sestavili

Partnerství, Přemyslovcům, našemu milému městu

a rádi vám jej představíme: pozvali jsme čtyři kapely

Velvary a hlavně vám všem!

a jednu písničkářku na začátek. Tou je Jana Šteflíčková,
pozoruhodná hudebnice z Prahy. Pak vystoupí kapely

Těšíme se na viděnou, vaši Natvrdlí

w w w. v e l v a r y. c z |
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INFORMUJEME O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ZA ROK 2016
MĚSTSKÁ KNIHOVNA     

   

Na konci roku 2016 čítal náš knihovní fond 14.877
svazků, z čehož 12.000 knih máme pro čtenáře
připraveno ve volném výběru a ostatní svazky jsou
uloženy v depozitáři. Za loňský rok přibylo 679
nově zakoupených knižních titulů. Časopisy,
ze kterých si u nás mohou vybírat děti jsou: ABC,
Čtyřlístek, Jirka – komiks Jirky Krále, Simpsonovi,
Tom a Jerry. Pro dospělé čtenáře odebíráme
časopisy: Burda, Čtenář, Flóra na zahradě, Chatař
a chalupář, Interwiew, Knižní novinky, Koktejl,
Ona ví, Rozmarýna, Týdeník Květy, Zahrádkář,
Zpravodaj z Velvarska.
Vloni bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem
841 čtenářů (z toho 343 dětí do 15 let), což je o 173
více než v roce 2015. Knihovnu v tomto období
navštívilo 20.097 čtenářů a návštěvníků, kteří si

vypůjčili celkem 29.736 knih a časopisů.
Zvýšený zájem byl o meziknihovní výpůjční službu.
Vloni jsme od čtenářů obdržely rekordních 1.841
požadavků na vypůjčení knih z jiných knihoven,
z toho bylo možno 1.831 žádostí vyřídit kladně.
Aby byla přání našich čtenářů uspokojena,
je pro tuto službu nutno – vypsat pro každou knihu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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zvlášť žádanku, objednat, převážnou většinu
knih dovézt ze Středočeské vědecké knihovny
v Kladně, pro každou z těchto knih zpracovat
katalogizační záznam v počítačovém výpůjčním
systému a informovat čtenáře, že je pro něj
výpůjčka již připravena k vyzvednutí. V průběhu
jednoměsíční výpůjční doby musíme každou
z těchto knih pečlivě sledovat v online kontě,
které má naše knihovna v kladenském výpůjčním
systému vytvořeno a kontrolovat, zda je možno knihu
prolongovat, nebo je potřeba ji v daném termínu
závazně vrátit, protože je již rezervována dalším
čtenářem.
V loňském roce jsme pro čtenáře připravily celkem
54 kulturních a vzdělávacích akcí. Mezi vzdělávací
patřily zejména programy pro jednotlivé třídy zdejší
základní školy, pro mateřskou školku, dále oblíbené
kurzy trénování paměti pro dospělé a literární
setkávání s knihovnicí ve zdejším domově
pro seniory. Z kulturních akcí se velkému zájmu
těšily besedy se spisovatelkami Janou Javorskou
a Marcelou Mlynářovou, ale hlavně pak především
s baletním mistrem Vlastimilem Harapesem
a s olympijským vítězem v pětiboji Davidem
Svobodou. V oddělení pro děti zaujala celoroční

průběžná soutěž s názvem Knížkovaná a oblíbené
soutěžní kvízy (mikulášský, velikonoční…).

přestavěny regály a vytvořeno nové posezení
pro čtenáře.

Svátkem pro čtenáře i knihovnice bývá každoroční
vyhlášení Krále čtenářů za uplynulý rok. Při slavnostním setkání vždy odměníme čtenáře, kteří si u nás
v daném období vypůjčili nejvíce knih. Součástí akce
je i posezení s chutným občerstvením a vyprávěním
nejen o knihách.

Letos naše knihovna odstartovala kulturní dění
již 10. ledna setkáním s knihou fotografií a veršů
Miroslava Krhounka: „Úvahy cestou do nebe“
za účasti autora knihy a doprovodu hudebníka
Michala Kobersteina. Přejeme si, aby i další akce,
které pro vás v knihovně připravujeme, měly stejný
úspěch a diváckou spokojenost.

Vloni prošla knihovna i částečnou změnou interiéru.
Proběhla výměna lina v obou půjčovnách, byly

Z. Ortová

Kurz smaltování
Lektorka Eva Víšková vás zve na kurz smaltování. Smaltování
na vařiči je jednoduchá technika, s jejíž pomocí lze vytvářet
šperky či dekorace. Smaltovací prášek se sítkem napráší na
kovové výseky, které se zapékají na mřížce nad elektrickým
vařičem.
V ceně je zahrnutý materiál na výrobu náušnic,spony a přívěsku. Zájemci o kurz, hlaste se na email evycce@seznam.cz
nebo na telefonu 739 496 264.

Cena: 150Kč
Z p r a v+420
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velvarskakostka@seznam.cz

Za podpory
města

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

4. února 2017 od 14:30

Facebook: Velvarská Kostka

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT POŘÁDANÝCH ODDÍLEM
JAVORY ČERNUC

Každý poslední pátek v měsíci probíhají v oddílové klubovně tvořivé dílny.
Začátek v 16.00 hod. asi do 18.00 hod. Nečlenové platí poplatek 30,- Kč
jako příspěvek na materiál.
Každý poslední pátek v měsíci probíhají v oddílové klubovně tvořivé dílny.

Každý
pátek od 18.00 hod. je kroužek keramiky, kterého se můžete kdykoliv
Začátek v 16.00 hod. asi do 18.00 hod. Nečlenové platí poplatek 30,- Kč
zúčastnit…
i pouze
nárazově. Příspěvek 30,- Kč.
jako příspěvek
na materiál.
Každý
od 18.00
je kroužek
keramiky,
kterého se můžete kdykoliv
3. 2.
2017pátek
– Výlet
– Za hod.
Drákulou
a upíry
na Chvalský
zúčastnit…
i
pouze
nárazově.
Příspěvek
30,Kč.
zámek. Když to stihneme, tak i do Ctěnic za módou
šedesátých
let.
Cena
Kč –a cestovné
a vstupy.
3. 2. 2017 –
Výlet
– Za250,Drákulou
upíry na Chvalský
Sraz
v 8.00
hod.
ve Velvarech
naCtěnic
nádraží.
zámek.
Když
to stihneme,
tak i do
za módou

šedesátých let. Cena 250,- Kč – cestovné a vstupy.
4. 2.
2017 – Výlet – Do Tábora na kostýmovanou prohlídku muzea a do muzea
Sraz v 8.00 hod. ve Velvarech na nádraží.
čokolády a marcipánu. Cena 350,- Kč – jízdné a vstupy do muzeí.
4. 2.
2017 –
Výletna
– Do
Tábora
kostýmovanou prohlídku muzea a do muzea
Sraz
v 8.00
hod.
nádraží
venaVelvarech.
čokolády a marcipánu. Cena 350,- Kč – jízdné a vstupy do muzeí.
Sraz v 8.00 hod. na nádraží ve Velvarech.

4. 3. 2017 – Alvarez – tradiční dobrodružné závody
s4.pečením
Soutěží družstva
3. 2017 –buřtíků
Alvarez v– přírodě.
tradiční dobrodružné
závody
vszálesáckých
a
indiánských
disciplínách.
pečením buřtíků v přírodě. Soutěží družstva
v zálesáckých
a indiánských
disciplínách.
Sraz
v 10.00 hod.
před klubovnou.
Občerstvení
Sraz
v
10.00
hod.
před
klubovnou.
Občerstvení
zajištěno.
zajištěno.

10. 3. 2017 – Výroba jarního věnce – klubovna od 16.00 hod. Příspěvek 30,- Kč.
10. 3. 2017 – Výroba jarního věnce – klubovna od 16.00 hod. Příspěvek 30,- Kč.
Inzerce

ELEKTRONICKÁ
EVIDENCE
TRŽEB
ELEKTRONICKÁ
EVIDENCE
TRŽEB
Zajistím pro Vás:
Zajistím pro Vás:
• Vaše autentizační údaje
• Vaše
autentizační
údajesprávy
• Přístup
na portál daňové
• Přístup
na
portál
daňové
• Vygenerování certifikátu správy
• Vygenerování
certifikátu
• Instalaci do pokladního
systému

• Instalaci
systému
Volejte:do pokladního
733 516 307
Ing. R. Bazalová
Volejte:

733 516 307 Ing. R. Bazalová
w w w. v e l v a r y. c z |
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A přišli zas!

A PŘIŠLI ZAS!
Tak jak bych to letos napsala, aby to
bylo
jiné
než
loni…a
předloni…zkrátka a dobře – již
pátým rokem se naším promrzlým
ČLÁNEK   
městečkem od kostela až po
nejvzdálenější
dům rozléhal
Tak
jak bych to letos napsala,
aby to bylozpěv
jiné
tříkrálových
koledníků, kteří
byli letos
než
loni…a předloni…zkrátka
a dobře
– již
(ostatně
jako
rok)
velmi
pátým
rokem se
našímkaždý
promrzlým
městečkem
odstateční
kostela až apo nejvzdálenější
dům
rozléhal
obětaví a zpěvaví a
zpěv
tříkrálových koledníků,
byli letos
mrazuvzdorní
a takkteří od
vás
(ostatně
jako
každý
rok)
velmi
stateční
vykoledovali pro kralupskoua obětaví
Farní
a zpěvaví a mrazuvzdorní a tak od vás vykocharitu 11 356,- korun! Což není
ledovali pro kralupskou Farní charitu 11 356,málo a velvarským patří velký dík.
korun! Což není málo a velvarským patří velký
Z celkové částky jde 65% na
dík. Z celkové částky jde 65% na podporu místpodporu
v okolí.
ních
projektů vmístních
okolí. Tak seprojektů
budeme těšit
zase
budeme těšit zase na příští
naTak
příštíse
Tři krále!!
Třidobré
krále!!
Vše
v roce 2017 za všechny koledníky
přeje Michaela Kuptíková

Vše dobré v roce 2017 za všechny koledníky přeje Michaela Kuptíková
Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ZUŠ Velvary a Spolek Natvrdlí vás srdečně zvou na pohádku

Fridolín se hledá

aneb Když vzduchem víří trable netopýří

Divadlo Pohadlo

12. 2. | 17
od 15:30 v sále ZUŠ

Doskáče opravdu ranní ptáče dál?
Dělají šaty skutečně člověka?
Je člověk tolikráte člověkem, kolik řečí umí?
Kdo chodí rád z bláta do louže?
A co když si netopýr myslí, že je pták???

Pohádka o netopýrovi, který hledá své
místo ve světě okřídlenců.
Zahraje vám Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo
www.facebook.com/pohadlo

Vstupné:
50,děti zdarma
w w w. v e l v a r y. c z |
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ GALERIE
TOMÁŠE VOSOLSOBĚ VE VELVARECH
k příležitosti nedožitých 80. narozenin umělce
úterý 14. 3. 2017, 18:00 • Galerie Tomáše Vosolsobě,
nám. Krále Vladislava 10, Velvary
K příležitosti nedožitých 80. narozenin akademického
malíře Tomáše Vosolsobě zahajuje Nadační fond
Tomáše Vosolsobě (NFTV) ve spolupráci s městem
Velvary provoz Galerie Tomáše Vosolsobě v objektu
bývalé barokní Panské hospody ve Velvarech,
kde umělec od roku 2000 do roku 2011
žil a tvořil. První výstava v prostorách
galerie představí nejen malířské dílo tohoto
významného představitele českého výtvarného

umění 2. poloviny 20. století, ale i jeho fotografickou
tvorbu pro Poštovní muzeum v Praze.
„Jsem velice ráda, že se mi poštěstilo nejen
založit Nadační fond, aby obrazy měly zajištěnou
budoucnost, a těší mě otevření galerie, která umožní
to, aby nebyla práce mého muže zapomenuta.“,
říká Rita Vosolsobě, vdova po umělci, zakladatelka
a předsedkyně Nadačního fondu Tomáše Vosolsobě
Cílem galerie je představit
dílo Tomáše Vosolsobě
široké veřejnosti, rozšířit
kulturní nabídku ve
Velvarech a iniciovat
nová setkání, k čemuž
zve všechny současné
i budoucí zájemce o umění
z řad odborné i široké
veřejnosti. V tříměsíční
výstavní periodě galerie
představí jednotlivé etapy
tvorby Tomáše Vosolsobě,
tvorbu umělců stejné
generace a prostor
nabídne
i
mladým
začínajícím umělcům.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Výstavní plán galerie doplní doprovodný program
pro veřejnost (čtení, hudební vystoupení, přednášky
aj.).

Akademický malíř Tomáš Vosolsobě (7. 3. 1937
Praha – 10. 1. 2011 Slaný) se svým svébytným
malířským dílem řadí k předním představitelům české
poválečné moderny a informelu. Již během studií
na pražské Akademii výtvarných umění v Praze
(1956–1962) se vydal cestou svobodomyslného
samotáře, nestavěl se však do výrazové opozice
vůči aktuálním uměleckým proudům. Jeho tvorba
se vyrovnávala s impulsy ze zahraničí, reflektovala
nastupující modernu a nepředmětné umění, zejména
abstraktní expresi, informální umění a tašismus.
70. léta představovala pro Tomáše Vosolsobě
vynucenou tvůrčí přestávku, danou pro něho
zničujícími poměry v normalizačním Československu.
Živil se zejména fotografováním poštovního provozu
a fotodokumentací sbírkových předmětů Poštovního
muzea v Praze, ke kterému měl jako filatelista
velmi blízko. Neúnosná situace vyústila k odchodu
do Švýcarska v roce 1982, kde se naplno vrátil
zpět k malbě. Tvorba ze švýcarského období je
spojena s barvou a jejími výrazovými možnostmi,

které se dostaly do popředí umělcova zájmu
– tvary stále více sumarizoval a stupňoval
barevnou intenzitu, až dospěl k zářivým
nelomeným tónům, které v jeho tvorbě přetrvaly
až do posledního obrazu. Namaloval ho v roce
2005 ve středočeských Velvarech, kam se
ze Švýcarska vrátil roku 2000 natrvalo.

Úvodní slovo:

- Veronika Kotoučová, kurátorka sbírky Tomáše
Vosolsobě a členka NFTV
- Andreas Ueltzhöffer, právník a člen správní
rady NFTV
- Radim Wolák, starosta města Velvary

Hudební doprovod:

- Tom Braun a Jan Grunt			

Otevírací doba Galerie:

každou sobotu od 9:00 do 17:00 a po domluvě.

Komentovaná prohlídka
s kurátorkou výstavy:
18. 3. 2017 v 16 hodin.

Více informací a termíny akcí:

www.tomas-vosolsobe.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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NAŠI HASIČI NACVIČOVALI ZÁCHRANU
OSOB Z VODNÍ HLADINY
Naši hasiči nacvičovali záchranu osob z vodní hladiny

Několik členů jednotky SDH Velvary
se zúčastnilo v neděli 8. ledna 2017
výcviku
záchraně osob
SDH vVELVARY
  z vodní
hladiny na Červeném rybníku ve
Mšeci na Rakovnicku. Výcvik
sestával z teoretické a praktické
části, kde si naši členové vyzkoušeli
ochranné prostředky pro práci na
vodě
i
potřebné
materiální
vybavení. Kromě naší jednotky se
výcviku zúčastnili i hasiči z HZS
Středočeského kraje ze stanic
Slaný a Stochov a hasiči z dalších
14 sborů dobrovolných hasičů.

			

Několik členů jednotky SDH Velvary se zúčastnilo v neděli 8. ledna 2017 výcviku v záchraně osob z vodní
hladiny
naŠulc
Červeném rybníku ve Mšeci na Rakovnicku. Výcvik sestával z teoretické a praktické části,
Libor
kde si naši členové vyzkoušeli ochranné prostředky pro práci na vodě i potřebné materiální vybavení.
Kromě naší jednotky se výcviku zúčastnili i hasiči z HZS Středočeského kraje ze stanic Slaný a Stochov
a hasiči z dalších 14 sborů dobrovolných hasičů.
Libor Šulc

Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY            

Čas v naší mateřské škole plyne velmi rychle. Každý už

neměli úplně čisté svědomí, raději poposedávali vzadu,

si ve školce našel své místo, má své kamarády, leccos

ale vše dobře dopadlo, zůstali jsme všichni a dokonce

už jsme se o sobě dozvěděli. Víme, kde co máme za

i ponožky s dobrůtkami jsme si odnesli všichni. Ještě

hezké hračky a díky vycházkám jsme také poznali místa,

před vánoční nadílkou jsme se společně sešli, abychom

o kterých jsme možná ani nevěděli. Spoustu jsme toho

si pověděli o vánočních tradicích, holky házely dokonce

zažili a tak se s vámi také chceme o svoje dojmy podělit.

i pantoflem, tak si svoje holčičky raději střežte, některá už

V listopadu jsme do školky pozvali svoje rodiče, babičky,

měla nakročeno k vdavkám… A protože jsme byli opravdu

dědečky, sourozence a vůbec všechny, kteří chtěli vidět,

hodní, dostali jsme pod stromeček spoustu úžasných

jak takové hraní ve školce vypadá. Zpívalo se a tančilo,

nových hraček.

přednášelo a cvičilo, vyrábělo se a v Medvídkách se

Krásný nový rok nám přišli popřát tři králové. Prošli

dokonce i počítalo. Tak už nám věříte, že ve školce na

poctivě každou třídu a nevynechali ani paní kuchařky

slzy a zlobení není čas? Některé babičky a dědečkové

a uklízečky. Dobrý nový rok přejeme za mateřskou školu

už bohužel přijít nemohli, tak jsme se rozhodli je navštívit

i vám. A že bude dobrý, jsme přesvědčeni, vždyť už teď

my. Snad jsme svým vystoupením pomohli k dobré náladě

toho máme hodně před sebou. V únoru nás čeká spor-

a příjemně vánočně naladili.

tovní den, který pro nás připravujeme Velvarské kolečko.

Ano, Vánoce byly velkým tématem, které nás všechny

1. 2. k nám přijede mobilní kino s projekcí Krtek Platon

moc baví. V každé třídě jsme vyráběli vánoční dárečky

Objevitel – fascinující svět astronomie. 15. 2. se budeme

a přáníčka, zdobili si třídu a naučili se spoustu koled

veselit na karnevalu. Radujte se s námi.

a básniček. Ty se hodily, protože každý z nás měl pak
alespoň jednu připravenou na příchod Mikuláše, čertů

Za všechny děti a zaměstnance MŠ

a andělů. Svatá trojice k nám skutečně přišla. Ti, co

Kateřina Braunová

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
AUTOELEKTRIKA
- AUTODÍLY
Provozní doba:

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

Za Zdeněk
Roudnickou
branou 622
Tutr
273 24 branou
Velvary622
Za Roudnickou
tel./fax:
315 761 412
273 24+420
Velvary
mobil: +420 723 360 838
tel./fax: +420 315 761 412
mail: autoelektrika@tutr.cz
mobil: +420 723 360 838
www.tutr.cz
mail: autoelektrika@tutr.cz

www.tutr.cz
Doplňkové služby:

Nabízíme:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Nabízíme:
Standardní
a MONTÁŽE:
- Startérů služby: OPRAVY, PRODEJ
- Nezávislých
topení

- Alternátorů
- Startérů
- Hands free sad
- Alternátorů
- Autoalarmů
- Hands free sad
- Výfuků
- Autoalarmů
- Výfuků

El. Příslušenství
- -Nezávislých
topení
- Tažných zařízení
- El. Příslušenství
- Autorádií
- Tažných zařízení
- Autobaterií
- 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.
- Výměna
motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola,
event. ošetření
akumulátoru
a kontrola pro:
stavu dobíjecí soustavy
Trvale rozšiřujeme
sortiment
ND a příslušenství
- Osobní
i nákladní
vozidlaND
tuzemských
i zahraničních
Trvale
rozšiřujeme
sortiment
a příslušenství
pro: značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Osobní
i nákladní
tuzemských
- Pro další
prodejvozidla
poskytujeme
slevy.i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
Pozvánka

Zveme vás do Klubu šikovných rukou = Kostka = pro starší
a pokročilé – přijďte mezi nás
Zveme vás do Klubu šikovných rukou = Kostka = pro starší
a pokročilé – přijďte mezi nás
Scházíme se každé pondělí v 9 hod. dopoledne. Vloni jsme probrali horoskopy, seznámili se
s lidovými podzimními, adventními i vánočními zvyky a obyčeji. Prakticky jsme se zabývali
výrobousedušičkových
i adventních
věnců a ostatní
vánoční
výzdobou.
Oprášili jsme
své se
Scházíme
každé pondělí
v 9 hod. dopoledne.
Vloni
jsme probrali
horoskopy,
seznámili
poznatkypodzimními,
o háčkováníadventními
a vykouzlilii jsme
si barevné
i bílé
sněhovéPrakticky
vločky. Pak
jsme
věnovali
s lidovými
vánočními
zvyky
a obyčeji.
jsme
se se
zabývali
sestavování
obrázkůi adventních
ze semínek,věnců
kořeníaaostatní
luštěnin.
Vyrobili
jsme si drobné
dárky
k Mikuláši
výrobou
dušičkových
vánoční
výzdobou.
Oprášili
jsme
své
pro sebe
navzájem iapro
své blízké.
Podrobně
jsmei bílé
se seznámili
výrobou
svíček
včelího
poznatky
o háčkování
vykouzlili
jsme
si barevné
sněhové svločky.
Pak
jsmezse
věnovali
vosku. Celá učebna voněla jako medová chýše. Navzájem jsme se pochlubili vánočním
sestavování obrázků ze semínek, koření a luštěnin. Vyrobili jsme si drobné dárky k Mikuláši
pečivem, nechyběl čaj nebo káva.
pro sebe navzájem i pro své blízké. Podrobně jsme se seznámili s výrobou svíček z včelího
Letos jsme se již opět sešli, připravujeme se na pletení dekorací z papírových ruliček. Další
vosku. Celá učebna voněla jako medová chýše. Navzájem jsme se pochlubili vánočním
zajímavé rukodělné techniky budou následovat.
pečivem, nechyběl čaj nebo káva.
Z. Horáčková
Letos jsme se již opět sešli, připravujeme se na pletení dekorací z papírových ruliček. Další
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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zajímavé rukodělné techniky budou následovat.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016
MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY     		
BĚHEM ROKU 2016 NAVŠTÍVILO MUZEUM A AKCE JÍM POŘÁDANÉ 2049 LIDÍ.
VÝSTAVY

- druhá část večerní komentované prohlídky hřbitova
u kostela sv. Jiří

Jiří Štrunc, Petr Zmrzlík: Taiwan - Formosa - výstava

Cestovatelské večery - povídání cestovatelů

fotografií

spojené s promítáním fotografií a filmů, organizátorem

Výstava výtvarné skupiny „J“

je OS Natvrdlí spolu s muzeem. Během roku proběhly

Výstava velikonočních pohlednic

tři večery.

Kateřina Bolechová: Jiná optika - výstava koláží

Muzejní noc na Malovarské tvrzi aneb Jak Kuba

Eva Pilarová: Fotoobrázky

z Malovar k rytířským ostruhám přišel - tradiční akce

Kdo byl kdo na Velvarsku - osobnosti Velvar a okolí,

zařazená do celostátního Festivalu muzejních nocí,

výstava z muzejních sbírek

spolupráce s Tom Javory Černuc

Říkali si Vladykové z Lužce - výstava grafik a kreseb
Jiřího Corvina a Ladislava Čepeláka spojená s křtem
stejnojmenné publikace
Jindřich Bišický: Pět let války - dlouhodobá výstava
fotografií z 1. světové války v Pražské bráně
Markéta Váradiová, Michal Slejška: Obrazy uvnitř
malých věcí - výstava kaleidoskopů a „kouzelných“
zrcadel

Dny evropského dědictví- 400 let kostela sv. Jiří
- prohlídka kostela sv. Jiří s odborným výkladem
ing. arch. Jana Pešty, koncert renesanční a barokní
hudby v podání Collegia pražských trubačů a komorního
smíšeného sboru Gaudium Cantorum.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“ - muzeum
se podílí na organizaci koncertů pořádaných městem
Velvary. V roce 2016 se uskutečnily dva koncerty
KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE A DOPROVODNÉ

v secesním sále muzea a vánoční koncert v kostele

PROGRAMY K VÝSTAVÁM A EXPOZICÍM

sv.

Kateřiny,

jehož

spolupořadatelem

byla

Římskokatolická farnost v Kralupech nad Vltavou.
Barevný svět - program na rozvoj osobnosti, spolupráce

Od masopustu do Velikonoc - spolupráce s TOM

s TOM Javory Černuc

Javory Černuc, výukový program pro školy, seznámení

Pravěké cesty ve světle archeologických nálezů

s masopustními a jarními lidovými zvyky a tradicemi,

- přednáška Václava Fencla

hry, soutěže, a dílničky. Devadesátiminutového programu

Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy

se zúčastnilo postupně 7 tříd.
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MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY      												 
(divadlo, vstoupení žáků ZUŠ, dílničky). Akci pořádal
spolek Laura a finanční výtěžek akce byl věnován
na rehabilitaci holčičky postižené mozkovou obrnou.
Slánské rozhovory - spolu s městem Velvary se muzeum
podílelo na realizaci programu XIII. ročníku tradiční
konference pořádané městem Slaný a klášterem bosých
karmelitánů ve Slaném.
Vajíčkobraní - muzeum se zúčastnilo akce, kterou
tradičně pořádá před Velikonocemi organizace Človíček
RaD o.s.- výstava v „Galerii Na špýcharu“.
Noc s Andersenem - spolupráce se ZŠ Velvary, večerní
program v muzeu.
Noc kostelů - muzeum se podílelo na akci pořádané
Římskokatolickou farností v Kralupech nad Vltavou
a městem Velvary, komentovaná prohlídka kostela
sv. Kateřiny.
Vlastivědné vycházky po Velvarech
AKCE, NA KTERÉ MUZEUM PROPŮJČILO PROSTORY
Veřejná zasedání zastupitelstva
Putování za varhanami- Velvarsko, Mělnicko- šestému
ročníku festivalu „Varhany znějící“ předcházelo tradiční
putování za historickými varhanami. Mezinárodní varhanní
festival pořádá Královské město Slaný a Přemyslovské
střední Čechy o.p.s. Pořadatelé zahájili program putování
v secesním sále muzea, kde se účastníci akce seznámili
s barokním varhanním pozitivem ze sbírek Městského
muzea Velvary.
SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
V roce 2016 bylo zapsáno do přírůstkové knihy
7 sbírkových předmětů.
To je zlaté posvícení - spolupráce s TOM Javory Černuc,

Ve druhém stupni evidence bylo zpracováno

výukový program pro školy zaměřený na podzimní lidové

33 sbírkových předmětů.

zvyky a tradice, tradiční řemesla, lidovou stravu a odívání,

Řádnou roční inventurou dle § 12, zákona 122/2000

dílničky. Devadesátiminutového programu se zúčastnilo

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých

postupně 6 tříd.

dalších zákonů prošlo 797 sbírkových předmětů.
V tomto roce bylo započato s revizí archeologické sbírky

Vánoční benefiční akce - muzeum bylo spolupořadatelem

a jejím odborným zpracováním včetně elektronické

4. ročníku vánočního odpoledne s programem pro děti

evidence.
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BADATELSKÉ NÁVŠTĚVY A ÚKONY, VÝPŮJČKY
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování 9 badatelům zajímajícím se o sbírky muzea a historii města
Velvary a okolí.
Muzeum zapůjčilo Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou předměty na výstavu Řemesla našich předků a pět obrazů
kralupského rodáka malíře Jiřího Karse do stálé expozice. Západočeské galerii v Plzni jsme zapůjčili obraz Narcis
a Chloe od Hugo Boettingera na výstavu obrazů a kreseb výše zmíněného malíře a ZŠ Velvary fotografie a školní
lavice na výstavu spojenou s oslavami 130. výročí otevření nové školní budovy ve Velvarech.
Ing. Jitka Kůrková – vedoucí muzea

Pozvánka

Základní škola Černuc vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
aneb

Školákem nanečisto
v úterý 14.2. 2017 od 11:00 do 17:00
PROGRAM:
 11:00 – 11:45 náhled do výuky (ukázka práce
s dětmi)

 12:00 prohlídka školy + výtvarné dílničky
pro vaše dětičky, herna
 beseda s ředitelkou školy
 možnost diskuze s rodiči našich žáků
 průzkum zájmu o zajištění dopravy dětí
z okolních vesnic (váš hlas je důležitý)
 občerstvení zajištěno

Jestliže vám program časově nevyhovuje, nesmutněte,
budeme ve škole pro vás do 17:00.
V případě doplňujících informací volejte tel.: 739 035 297
Přijďte v hojném počtu – těšíme se na vás

!
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MY VŠICHNI ŠKOLOU
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

                                          

Začátek nového roku nás nenechal na pochybách,

Zápisu bude předcházet nábor do Fotbalové

že zima dokáže být, i přes obavy z globálního

akademie Bohemians Praha 1905 - Velvary, který se

oteplování, mrazivá, ledová, klouzavá a zasněžená.

uskuteční 4. a 5. dubna v Sokolovně. Přítomen by měl být
A. Panenka nebo J. Koller.

V hodinách tělesné výchovy jsme proto k všeobecné
radosti mohli s dětmi sáňkovat, bobovat a větší žáci

Také nový školní rok 2017/2018 bude zahájen

vyjížděli do okolí i na běžkách nebo využili brusle.

za přítomnosti hostů z politického i sportovního života.
Pozvání již přijala paní hejtmanka Středočeského kraje.

Chystáme, jako každý rok, lyžařský a snowboardový

Chystáme se na projektový den „Den kontinentů“.

výcvikový kurz. V letošním roce se několik desítek dětí

Proběhne napříč školou tento měsíc. Zaměříme

z naší školy vypraví do Vysokého nad Jizerou. Přes

se na nám nejbližší světadíl - Evropu. Témata si

den bude probíhat výcvik na sjezdovkách a v okolním

jednotlivé třídy již zvolily a zpracovávají prezentace,

běžeckém terénu, večer se děti zúčastní besed a budou

ukázky, výstavky a snímky, kterými jistě překvapí své

mít zajištěn kulturní program. Lyžařský kurz proběhne

spolužáky, učitele i možné návštěvníky a zájemce

od 11. do 17. 3. 2017. LVVZ pro školu zajišťuje

z řad veřejnosti. Menší děti budou mít zajištěn program,

agentura pana Boubala.

kde se formou hry dozvědí o Evropě nejednu zajímavost.
Osmé ročníky pokračují ve „výukových návštěvách“
v Linetu Želevčice. Chlapce z nižších i vyšších ročníků
čekají další zápasy ve florbale.
Požádala jsem pana ředitele Doška, aby prozradil,
co se ve škole připravuje v novém roce. „Odstartoval
od léta připravovaný projekt v rámci OP VVV
- tzv. Šablony. Škole byla schválena žádost o podporu
1 167 000 korun na personální podporu školního
speciálního pedagoga, asistenta školy, výuku pomocí
metody Clil, podporu čtenářské gramotnosti a podporu
spolupráce s rodiči. Protože evropské peníze z MŠMT

Každý rok v tomto období se konal zápis do prvních

dorazí do Velvar se zpožděním, které není možné ovlivnit,

ročníků. Letos se po změnách školské legislativy

projekt je nutné předfinancovat z rozpočtu zřizovatele.

z rozhodnutí MŠMT termín zápisu do základních

Pokud by k tomuto předfinancování nedošlo, hrozí

škol posouvá až na měsíc duben. ZŠ Velvary pořádá

nesplnění sledovaných indikátorů a škola by část peněz

zápis ve dnech 6. a 7. dubna 2017. Bližší informace

nestihla vyčerpat. Projekt bude ukončen 31. 10. 2018.“

budou zveřejněny postupně na stránkách školy
www.zsvelvary.cz, na informačních panelech Městského

„V posledních dnech probíhají velmi intenzívní

úřadu a ve Zpravodaji.

práce na projektové žádosti v rámci Integrovaného
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regionálního operačního programu. Zde se škola

POVINNÍ 1

Odevzdali jsme opět několik
desítek kilogramů vysloužilých
baterií. Pomohla nám Jednota Velvary.
Děkujeme.

                                          

2
3

Nově můžete ve škole
odevzdat použité náplně
do tiskáren a kopírek.

Čeká nás karnevalové období,
do kterého se zapojí i školní
družina. Určitě přijedou i hosté z menších
škol v okolí.

zaměřuje na další etapu bezbariérovosti, zlepšení a zmodernizování internetové sítě, vybudování specializované
učebny přírodních věd a učebny pro výuku komunikace. Součástí projektu je také další úprava školního dvora.
Protože se jedná o několikamilionový investiční projekt, bylo rozhodnuto o tom, že o finální zpracování žádosti
a administrativní vedení projektu bude požádána firma Grand Help. Žádost musí být podána do 14. 2. 2017.“
Za ZŠ Velvary M.Červenková; foto M. Červenková
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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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Inzerce

Český
svazchovatelů
chovatelůzákladní
základníorganizace
organizaceVELVARY
VELVARY
Český
svaz
POŘÁDÁ ZA PODPORY Královského města VELVARY
POŘÁDÁ ZA PODPORY Královského města VELVARY
ve svém chovatelském areálu v ulici V topolech
ve svém chovatelském areálu v ulici V topolech

králíků, holubů a drůbeže
králíků, holubů a drůbeže
k vidění bude i exotické ptactvo
k vidění bude i exotické ptactvo

sobota 25. února 2017
sobota 25. února 2017
neděle 26. února 2017
neděle 26. února 2017

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

informace a přihlášky na tel. 604 200 891
informace a přihlášky na tel. 604 200 891
email: jandapavelholubi@seznam.cz
email: jandapavelholubi@seznam.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY

MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY

srdečně zve milovníky umění na

srdečně zve milovníky umění na

výstavu obrazů velvarské výtvarnice

výstavu obrazů velvarské výtvarnice

KAROLÍNY
BORECKÉ
,
KAROLÍNY
BORECKÉ
,
která bude zahájena vernisáží

která bude zahájena vernisáží

v pátek
3.3.3.3.
v 18:00
hodin.
v pátek
v 18:00
hodin.
Těšit seTěšit
můžete
nejennejen
na díla
na na
se můžete
na navazující
díla navazující
francouzský
impresionismus,
ale nově
takétaké
francouzský
impresionismus,
ale nově
na detailně
propracované
portréty
na detailně
propracované
portréty
papoušků.
papoušků.
Těšíme
na účast.
vaši účast.
Těšíme
se na se
vaši

Výstava
do konce
dubna.
Výstava
potrvápotrvá
do konce
dubna.
Inzerce

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

Realizujeme vaše sny…
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
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NEJLEPŠÍ PREVENCÍ CHŘIPKY JE KYSANÉ ZELÍ!
ČLÁNEK

                     

O tom, že kysané zelí našemu tělu svědčí, věděli
již staří Římané. V 16. století se mu dokonce říkalo
Všelék. Obsahuje hodně vitaminů, minerálních látek
i stopových prvků. Protože přispívá ke zvýšení imunity,
vyplatí se jeho každodenní konzumace zvláště
v sezóně chřipek.

Věděli jste, že 200 g kysaného zelí pokryje denní
spotřebu vitaminu C? Díky činnosti bakterií mléčného
kvašení je obsah vitaminu C v kysaném zelí dokonce
vyšší než v čerstvém. Vědecké studie prokazují, že
kysané zelí udělá našemu organismu lepší službu než
třeba kiwi nebo mandarinky.
Za to, že si můžeme pochutnat na kysaném zelí,
vděčíme bakteriím mléčného kvašení. Díky nim působí
kysané zelí příznivě i na náš zažívací trakt a na složení

střevní mikroflóry. Kysané zelí mimo jiné příznivě
ovlivňuje činnost jater, prospívá i diabetikům, neboť se
podílí na optimalizaci krevních cukrů a snižuje hladinu
cholesterolu. Má i celou řadu pozitivních efektů na
zažívací systém. Lékařsky ověřené je, že působí také
proti depresím, protože obsah vitaminů skupiny B (B9
a B12) je potřebný pro správné fungování nervového
systému.
Víte, že už tři porce zelí za měsíc dokáží snížit riziko
nádoru v močovém měchýři téměř o 40 %? Kysané
zelí chrání i před vznikem rakoviny jater, plic, tlustého
střeva a prsu. Kysané zelí napomáhá tvorbě červených
krvinek a účinkuje proti revmatoidní artritidě.

POZOR! Sterilizací, vařením, dušením či pečením
se vzácné látky ničí. Konzumujme proto kysané
zelí v syrovém stavu.

A KDE JE MOŽNO KOUPIT KYSANÉ ZELÍ VE VELVARECH?
Kysané zelí v plastovém sáčku – bílé i červené - prodávají v samoobsluze Coop.
A opravdu vynikající kysané zelí si můžete nechat navážit v nové prodejně Kuchyňka Dobré farmářky.
Z. Ortová (zdroj informací: www.novinky.cz, www.zena.cz)
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KŘÍŽOVKA
ÚNOR

 	

		

   

William Somerset Maugham: „Čas je dobrý lékař, ale… (viz tajenka).

PRACOVNÍ NÁSTROJ

K

ZAVAŘENÉ OVOCE

K

JAPONSKÝ BOJOVÝ SPORT

K

UČITEL

K

DRAHOKAM

K

ČLENOVCI

K

PAPOUŠEK

K

PRODEJNÍ STÁNEK

K

KYSELÉ KVAŠENÍ

K

KRESLENÝ NOVINOVÝ SERIÁL

K

STŘECHA KLOBOUKU

K

ZÁPORNÁ ELEKTRODA

K

STAROINDICKÝ BŮH

K

FLIRTUJÍCÍ ŽENA

K

VYLUŠTĚNÍ Z LEDNOVÉHO ČÍSLA:
Lednová pranostika: Mnoho sněhu v lednu, mnoho HŘIBŮ V SRPNU
Křížovku na leden připravila: Z. Ortová
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