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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA STAROSTI A RADOSTI
             

VELVARSKÉHO STAROSTY           

		

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 18. března oslaví 87.

narozeniny paní

MAGDALENA SVOBODOVÁ
Přejeme hodně zdraví do dalších let a za vše Ti děkujeme.
Dcera Jaruš s rodinou

VZPOMÍNKA
19. března uplyne 35 let ode dne,
kdy navždy odešel manžel, tatínek a dědeček pan

JAROSLAV ŽOHA.
Stále vzpomínají manželka Jarmila,
syn Jarda a dcera Romana s rodinami

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
Rád bych poděkoval panu MIRKOVI PECHEKOVI
z Velvar (bývalému letci a bývalému spolužákovi mého
švagra Václava Vajgla) za jeho mimořádný dárek.
Věnoval mi hodinky. Když mi je navlékal na ruku, byl jsem
tak překvapen, že jsem ani nestačil pořádně poděkovat,
což činím touto cestou.
Taky bych rád popřál panu Pechekovi k jeho svátku
(6. března) vše dobré, hlavně zdraví a životní pohodu.
Jiří Krejčí
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Děkuji moc obyvatelům z Radoviče (p. Jirkovi, Petru
Kříčkovi, p. Skleničkové) za pomoc.
Děkuji také Janě a Jardovi Matouškovým za ochotu vždy
mi pomoci.
Moc děkuji p. Urbánkové z MěÚ, která mi vždy ochotně
poradí při řešení životních situací.
Elena Gubová

Letošní únor udělal čest svému jménu a byl v mnohých
ohledech vskutku úmorný. Ač je to měsíc nejkratší,
byl hodně dlouhý pro naši technickou četu, která se
v oslabeném počtu musela skoro každý den potýkat
s novou dávkou sněhu. Když nesněžilo, přišla ledovka.
Zároveň byl ale ten krátký měsíc úmorný i tím,
že netrvá déle, protože právě v něm mělo uzavírky
mnoho dotačních titulů a my se mořili s podklady
a přípravou žádostí často celé noci. Odměnou měly
být jarní prázdniny, ale i zde nás ten únor trochu
vypekl tím, jak úmorně již po několik let dokáže zařídit
nečekanou oblevu zrovna v době jarňáků, tyhle řádky
píšu zrovna v podkroví chaty na šumavské Kvildě,
kde už několik dní leje jak z konve. Inu, nějak to vše
již k únoru patří. Ten letošní byl hezký tím, že po
letech zas byl pěkně bílý, že se nám podařilo sepsat
a odevzdat hodně žádostí a že se ve Velvarech mnohé
semlelo a vyvedlo.
Začíná březen, měsíc, kdy zalezlí za kamny můžeme
trávit čas s knihou (nejlépe o dějinách Velvar!), měsíc,
který i z pohledu příprav městského dění můžeme
vnímat ponejvíce jako „březí“. Je připravena řada

projektů, čekáme, které z nich „se otelí“ a dočkají
se finanční podpory, plánujeme a dolaďujeme další,
abychom byli letos připraveni se do některých
z nich pustit, dle stavu jejich připravenosti a našich
možností. Pracujeme na přípravě projektů opravy
některých silnic (Bučina, Bezručova ulice, Růžová
ulice), budování chodníků (Malovarská, Ješín),
zvelebování veřejných prostranství (areál Malvaňáku,
prostranství před ZUŠ), záchrany památek (především
drobné památky, jak se dočtete v tomto zpravodaji),
akcí bezpečnostních (nový varovný systém a rozhlas,
digitální povodňový plán, nová hasičská cisterna,
asistent prevence kriminality), dopravních (snažíme
se pomáhat přípravě nového mostu, obchvatu, zapojili
jsme se do přípravy generelu cyklotras a cyklostezek),
muzejních a galerijních (rozšíření městského muzea,
nová expozice muzea technických hraček, otevření
galerie Tomáše Vosolsobě) a rozličných dalších.
Dotačním příspěvkem z rozpočtu města chceme
také podpořit klíčení akcí sportovních, společenských
a kulturních pořádaných našimi spolky.
Některé projekty jsou již hotovy, u jiných příprava
drhne, ať již z důvodů formálních
či proto, že nemáme dostatek
odborníků, kteří by nám s nimi
pomohli, někde je velká chuť,
ale chybí čas. Věříme, že mnohé
z nich začnou s příchodem jara
pučet, vykvetou a v průběhu
roku je sklidíme. Děkujeme,
že nám svými radami, náměty
a nápady pomáháte v péči
o ně. Vítáme každého zájemce
o pomoc. Těší nás, že se z jejich
výsledků budeme těšit společně!
Přeji krásné velvarské jaro,
Radim Wolák, starosta
w w w. v e l v a r y. c z |
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TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
LEDEN A ÚNOR 2017

		

ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA

Nezastavujeme, nemáte zaplaceno! – u nás tedy zatím

do katedrály sv. Víta v Praze. Příspěvek samozřejmě

neuslyšíte.

zasíláme v tvrdé měně. Až budeme vybírat na varhany

Radní opět souhlasili s tím, že se naše město připojí

Stejnou částkou (2998,- Kč) radní podpořili i činnost

v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

spolku pro záchranu ohrožených a handicapovaných

Vlajka bude viset na radnici dne 10. 3. 2017, snad

živočichů AVES, který působí na Čabárně u Kladna

ji letos nebudeme muset vyndávat i jindy!

a kam se každoročně k péči dostane několik zraněných

Radní souhlasili se zapůjčením městských prostor
Rada předala zastupitelstvu ke schválení závěrečné
rozpočtové opatření za rok 2016, kterým se sečetly

do sv. Jiří, snad si na nás Pražané také vzpomenou!

k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, která se koná

zvířat z Velvar.

na rozličné kulturní akce, například Dědkiádu, výstavu

Radní souhlasili s vyhlášením záměrů pronájmů

velmi potěšilo, nyní z nich pečlivě vybíráme. Snad

historických vozidel na náměstí či velvarské blešáky.

některých městských pozemků s tím, že oproti

nepřebereme!

Děkujeme všem, kdo akce pořádají. Aby se jich konalo

předchozím zvyklostem se nebude cena předem
určovat, ale soutěžit. Probíhá též celková inventura

a podtrhly naše příjmy a výdaje v minulém roce. Ačkoli

Rada vzala na vědomí zprávy starosty o jednání

co nejvíce, jednali radní o vhodném rozdělení dotačních

se ve městě mnohé udělalo, podařilo se významně

s rodiči, kteří by rádi pomohli naší škole řešit otázky

prostředků města pro rok 2017. Jednání nejsou

pronájmů městských pozemků a pozemečků, předem

navýšit rozpočtovou rezervu, která nyní činí 32 milionů

spojené s takzvanou inkluzí, která vede k tomu,

jednoduchá, spolky žádají dvakrát tolik, než máme

děkujeme všem nájemcům za součinnost.

korun. V průběhu jara budeme dle připravenosti

že učitelé mají stále více práce. O otázce se dlouze

k rozdělení, věříme ale, že všude aspoň trochu

Radní se průběžně zabývali přípravou investičních

projektů rozhodovat, do kterých z nich letos část

jednalo. Upřímně řečeno, mnohé se nevymyslelo.

pomůžeme (město rozděluje 600.000 Kč, požadavky

akcí pro rok 2017, v průběhu jara budou vybírat,

prostředků vložíme. Jak známo, peněz není nikdy dost!

Jednání o tom, jak pomoci naší škole být lepší,

převyšují 1.200.000 Kč). O rozdělení grantů

které podpoří! Máte-li rozumné náměty, sem s nimi!

se povedou dále, děkujeme za vaše podněty!

se rozhodne na březnovém jednání zastupitelstva.

Radní jednali o záměru využít dotační tituly
na vybudování nového domu pro seniory, zatím se

Radní souhlasili s tím, aby do Velvar opět přijela pouť

hledá vhodný pozemek, nemůžeme najít dostatečně

pana Wertheima, ale požádali, aby kolotoče dorazily

Radní vyslyšeli žádost Svazu měst a obcí a kardinála

veliký. Na projektu máme všichni zájem, děláme to přeci

až po Vajíčkobraní, na které se letos plánuje velký

Dominika Duky a rozhodli se přispět jednou korunou

pro sebe, až se naše děti rozhodnou, že je na čase nás

řemeslný trh na náměstí, aby bourací autíčka nejezdila

za každého občana Velvar na pořízení varhan

někam poslat.

mezi stánky a doboví řemeslníci nebloudili skákacím

Rada schválila zadání zpracování administrace

Rádi bychom dali všem!

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších věcech,
budeme Vás o nich průběžně dále zpravovat, děkujeme
za váš zájem!
(Z jednání městské rady vybral a sepsal Radim Wolák)

hradem za zpěvu Michala Davida.

veřejné zakázky na hasičskou cisternu, a dle referencí

Radní porovnali nabídky oslovených společností

vybrala pro tento účel osobu povolanou, která

a vybrali nejlepší nové vozidlo pro městskou policii.

v minulých letech pomohla mnohým městům cisternu

Vybrána byla Dacia Duster 4x4 s čelním rámem

Děkujeme všem, kdo pomáhají s přípravou nových propagačních
materiálů města!

zakoupit. Je dobře, že máme odborníka, stříkačku

v nabídnuté ceně 352.490 Kč. Počátkem března

Děkujeme manželům Širůčkovým za nezištné poskytnutí grafické předlohy znaku

nekupujeme každý den a je důležité připravit vše tak,

se začne blýskat v ulicích města a jistě oproti staré

města, všem místním fotografům za poskytnutí krásných fotografií, zejména pak panu

abychom dostali tu nejlepší, co řádně stříká.

Oktávce dojede i na místa, kde je třeba časté kontroly,

Bakalářovi, Konvrzkovi a Krhounkovi, grafičce a grafikům za trpělivost a nasazení.
Snad již brzy k novým letáčkům přibudou i nové pohlednice. Ó Velvary!

Radní schválili nájemní smlouvu na pronájem prostor

třeba do našeho lesa, aniž by pak hned musela

v domě č. p. 110 pro znovurozšíření městského muzea.

do opravny, jako její předchůdkyně. Ta bude vyřazena

Prostory budou pronajaty za částku příznivou a tak

a odprodána, máte-li zájem, může být Vaše!

se po letech zase odezdívá, co se zazdilo, a muzeum

Rada udělila souhlas Fotbalové akademii

se vrací tam, kde po léta působilo. Smlouva je uzavřena

Bohemians Praha 1905 Velvary s tím, aby sídlo tohoto

na 15 let, takže pokud to nějaká nečekaná událost

spolku bylo na adrese budovy Slovanu Velvary.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ VELVARY – ÚNOROVÁ VÝSTAVA ZRUŠENA

nezazdí, nějaký čas bychom zdít neměli. Můžeme

Klokan má kde bydlet, jistě se mu tu bude líbit a o svůj

Omlouváme se všem čtenářům únorového Zpravodaje, kteří si přečetli oznámení o konání výstavy

se těšit, že zanedlouho budeme mít opět vystaveny

nový dolíček se bude hezky starat!

králíků, holubů a drůbeže 25. - 26. února 2017 a chtěli ji navštívit. Dle nařízení státní veterinární správy

předměty, které čekaly v depozitáři.

Radní schválili uzavření smlouvy s ČSAD Slaný

se zakazuje pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva, tj. soustředění těchto zvířat různých chovatelů

S tím souvisí výběrové řízení na nového pracovníka

o příspěvku na provozování linky Vraný – Velvary

na určeném místě a k určenému účelu. Zejména se zakazují trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy,

městského muzea, který posílí paní Kůrkovou (tímto

– Praha, která je naší jedinou autobusovou spojnicí

přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů. Jedná se o mimořádná

též vyvracíme poplašné zprávy, které se šířily jako vlna

s metropolí (jeden autobus ráno tam, jeden odpoledne

až v Černuci, že paní Kůrková odchází – naopak,

zpět). Provozovatel chtěl spoj zrušit, ale obce na trati

zůstává a získává posilu!). Na post kurátora či kurá-

se dohodly, že budou na provoz přispívat. Ročně

torky se přihlásilo několik zájemců a zájemkyň, což nás

se jedná o 17.000 Kč. Některé obce se ke smlouvě
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nepřipojily a autobus jimi jen bez zastavení projíždí.

opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy /chřipky ptáků/ na území České republiky.
Věříme, že se výstava na podzim již uskuteční. Bližší termín bude opět zveřejněn ve Zpravodaji.

w w w. v e l v a r y. c z |
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DROBNÉ PAMÁTKY A MÍSTA ODPOČINKU
INFORMACE           

		

		

												

Na konci února končila lhůta pro podání
projektů ucházejících se o podporu v programu
Ministerstva zemědělství Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků pro rok 2017,
v němž se nám nabízejí prostředky na údržbu
drobných sakrálních památek a budování míst
„pasivního odpočinku“ (oblastí podpory je více,
ale jen v těchto dvou máme možnost doufat
v případnou podporu). Loni jsme z tohoto titulu
obnovili křížek na Velké Bučině a vybudovali
vyhlídky na Radoviči, letos jsme podali pět žádostí,
a to: návrh na opravu zbývajících chátrajících
částí hřbitovní zdi na městském hřbitově u kostela
sv. Jiří, samostatnou žádost tvořil projekt na opravu
kapličky ve hřbitovní zdi, v níž byl umístěn reliéf
Panny Marie Staroboleslavské a která po opravě
již dlouho volá. Třetí sakrální památkou, které
bychom rádi pomohli, je socha svaté Kateřiny
hledící do náměstí od průčelí kostela. Projekt obnovy
chystáme ve spolupráci s farností, socha je
ve špatném stavu, snad se záchrany dočká (na svůj
čas tiše čekají i další sochy stojící u kostela).

Protože tento dotační titul bude vyhlášen i v dalších
letech, připravujeme již podklady na příště: další
zdí, která by zasloužila opravu, je zeď u kostela
Všech svatých v Malovarech, po opravě volá
též studánka Svěcenka na Radoviči. Sbíráme
též náměty na nová „místa pasivního odpočinku“,
pokud Vás napadne, kde by bylo hezké umístit
lavičku či posezení, dejte vědět, budeme rádi.
Zatím svou pozornost směřujeme k cyklostezce, kde
by odpočívadlo bylo potřeba, ale není snadné jej
umístit vzhledem k vlastnictví pozemků.

Pro účast v podprogramu na vybudování „míst
pasivního odpočinku“ (to je přímo název dotace),
jsme letos vybrali dva rozpracované projekty.
Prvním je jakási vstupní brána k Malvaňáku:
lavice v místech, kde brána bývala, když zde byla
plovárna okrašlovacího spolku. Lavice bude obepínat
válec, který bude sloužit částečně jako plakátovací
plocha a částečně jako sloup vzpomínek a plánů,
který návštěvníka seznámí s minulostí místa
a s tím, co se zde do budoucna chystá. Druhým
podaným projektem je třetí vyhlídka na Radoviči,
která by měla být mezi dvěma stávajícími, ale na
rozdíl od nich, bude nabízet pohodlnější posezení
včetně stolu. Oba projekty navrhl městský
architekt pan Červený, jejich náčrty vidíte
na přiložených fotografiích.

Je bohužel hodně drobných památek, které nesplňují
dotační podmínky na podporu oprav sakrálních
staveb, tedy nemohou být do tohoto titulu zařazeny,
u nich se snažíme hledat jinde. Čekáme na výsledky
podané žádosti na obnovu válečných hrobů
– ta byla podána již loni, letos bude znovu
hodnocena, mohla by přinést prostředky na opravy
pamětních desek na radnici a na městském
hřbitově. Usilovně pracujeme na přípravě záchrany
renesanční branky v Chržínské ulici, která je nově
v našem vlastnictví, velkou výzvou do dalších let
bude cesta k nutné opravě mariánského sloupu
na náměstí, který je dle vypracovaných odborných
posudků též na pokraji havarijního stavu.
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– ŽÁDOSTI O PODPORU PODÁNY!
Je dobře, že máme co dělat. Bude ještě lépe, když se nám to bude dařit! Děkujeme za zájem a jakoukoli
pomoc. Jistě se z výsledků budeme dlouho těšit.						
(rw)

Dík patří všem, kdo pomohli s přípravou podkladů.
Uvidíme, zda budeme úspěšní jako loni, fond
žel změnil podmínky bodování a výrazně větší
šance na podporu mají obce do 1000 obyvatel,
my máme body žel předem snížené. Ale i kdybychom neuspěli, je dobrým výsledkem to, že
díky přípravě podkladů máme projekty podrobně
připravené a můžeme se do nich pustit, kdykoli se
objeví možnost podpory jinde či se najdou vlastní
prostředky.

w w w. v e l v a r y. c z |
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MĚSTO POSÍLILO KONTEJNEROVÁ STÁNÍ O DALŠÍ KONTEJNER
INFORMACE           

		

		

Na kontejnerové stání u Zdravotního střediska
v ulici Čechova byl umístěn nový kontejner na
sběr oděvů, obuvi a textilu. Podobný už stojí v ulici
Za Roudnickou branou, u vchodu do dílny pana
Heřmana (před mostem vlevo). Pokyn k ukládání
je uveden na dveřích kontejnerů.

Inzerce

Box na malé elektrospotřebiče přemístěn
do chodby Městské knihovny...
V chodbě bývalé spořitelny na náměstí byl
umístěn malý plechový box na odkládání malých
elektrospotřebičů, baterií a dalších drobných
el. předmětů. S odstěhováním spořitelny byl box
obtížněji přístupný a nebyl tak využíván.
Nyní byl box přestěhován do chodby Městské
knihovny v čp. 10 na náměstí, kde je poměrně vysoký
pohyb osob a box je přístupný. Děkujeme občanům
za pochopení.
Libor Šulc, MěÚ Velvary

FORMULÁŘE PRO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ JSOU K VYZVEDNUTÍ
NA POKLADNĚ MÚ VELVARY
Dne 22. března 2017 od 13:00 do 17:00 budou na radnici Městského úřadu Velvary opět pracovníci
finančního úřadu ve Slaném, u nichž je možno odevzdat daňové přiznání pro rok 2016. Formuláře jsou již nyní
k vyzvednutí na pokladně Městského úřadu Velvary.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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BRANKA V CHRŽÍNSKÉ UŽ JE NAŠE – MŮŽEME SE STARAT!
ČLÁNEK

  

    

   

Věříme, že 400 let stará památka v péči města brzy opět rozkvete, a děkujeme, že kolem ní budete chodit
prozatím opatrněji. Když nebudeme v její blízkosti do její opravy mnoho kýchat a kašlat, jistě nám dlouho
vydrží! O přípravách oprav budeme průběžně zpravovat, děkujeme za zájem i za podporu.
										 (rw)

Od února tohoto roku je významná renesanční památka: branka v Chržínské ulici, ve vlastnictví města.
Zakončila se tak roční práce papírování, sluší se poděkovat všem, kdo se zasloužili o výsledek, dík patří též
bývalé majitelce, že souhlasila s převodem branky do vlastnictví Velvar. Připomeneme, že město projevilo
zájem o získání branky na počátku loňského roku ve snaze pomoci s její záchranou. Pozemek pod brankou
byl směněn s majitelkou za jiný, hromady papírů popsány a vyřízeny, dobře to dopadlo a můžeme se starat.
Branka je kulturní památkou zapsanou na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek v ČR, byla
součástí zaniklého domu z roku 1614, odborníci v ní vidí velmi cennou drobnou stavbu svědčící o hodnotné
výstavbě našeho města v daném období. I laik ale vidí, že není v dobrém stavu.
První krok, který jsme učinili, bylo pozvání odborníka na statiku historických staveb, který měl posoudit její
stav. Zpráva pana Ing. Hrdličky, statika, znalce památek a zkušeného praktika, který se ve městě podílel
na projektové přípravě i realizaci oprav všech významných památek (věž kostela sv. Kateřiny, krov radnice,
kostel sv. Jiří, střecha Pražské brány a další a další…) obavy potvrzuje:

Inzerce

Pan Hrdlička připravil návrh postupu záchrany této památky, který jsme konzultovali i s pracovníky
památkové péče. Nyní zajišťujeme restaurátorský průzkum a na jeho základě bude zpracován restaurátorský
záměr. O prostředky na opravu se budeme ucházet v Programu regenerace památkových zón či jiných
dotačních titulů, věříme, že budeme úspěšní. Zásadní otázkou k řešení zůstává stav dlážděné vozovky
v Chržínské ulici, která je v žalostném stavu, plná kaluží, cesta ulicí po dešti je zážitkem, který si nezadá
s návštěvou Islandu, nikdy nevíte, kdy na vás vychrlí gejzír. Komunikace žel není naše, ale krajská, pokusy
o opravu nebyly zrovna úspěšné, snad se bude dařit lépe, bez těchto úprav by oprava branky pozbývala
smysl. Dalším tématem je průjezd nákladních automobilů, který se po budoucí výstavbě nového mostu má
zvýšit, co brance též neprospěje, i tento argument musí zaznít při projednávání budoucího dopravního řešení.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

10

w w w. v e l v a r y. c z |

11

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ 1
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Za několik dnů začne jaro, ještě jsme za kamny,
ale už pookříváme. Sluníčko nám občas nastaví
nějaký ten teplejší paprsek a to hned zlepší náladu.
V posledních čtyřech týdnech se naši žáci rozjeli
zejména do Kladna a do Slaného, aby reprezentovali naši školu v soutěžích a olympiádách. Zúčastnili
se olympiády v matematice – pět žáků z 9. ročníků
nebo olympiády v cizích jazycích (NJ,AJ). A. Křečková
obsadila velmi pěkné 5. místo. Aniž bychom museli
někam cestovat, své znalosti jsme prověřovali přímo
ve škole v přírodovědné soutěži napříč druhým
stupněm nebo ve školním kole Pythagoriády
(5. - 8. ročníky). Olympiády z biologie se zúčastnili
vybraní žáci z druhého stupně. V soutěži ve vybíjené
„O mandarinkovou mísu“ jsme také měli své
zastoupení a ze Slaného jsme přivezli bronzové
umístění a postup do okresního kola.
Děti v mnoha třídách měly možnost zapojit
se do preventivních programů. Cílem bylo upozornit,
připomenout, varovat, seznámit a případně

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Sběr papíru se uskuteční
28. a 29. března 2017.

Velikonoční dílny pro školní děti
                                          
i veřejnost proběhnou v úterý
11. dubna 2017.

pomoci řešit problémy současných teenagerů,
se kterými se mohou kdykoli potkat. Například: práce
s internetem, rizika online připojení, poskytování
informací, dospívání, sexuální výchova, HIV/AIDS,
prevence rizik výživy (bulimie, mentální anorexie),
zdravá výživa, chování mezi lidmi a v uzavřeném
kolektivu, vzájemná komunikace, tolerance
a pochopení…
Největší akcí v minulém období byl projektový den
„Den kontinentů“, letos zaměřeným na nám nejbližší
Evropu. Pro děti z 1. - 3. tříd byl připravený výukový
pořad, který uspořádalo studio Karavana. Hravou
a vtipnou formou cestovaly po Evropě. Dotkly se
oblasti hudby, gastronomie, vědy, techniky, sportu…
Vystoupení bylo velmi zdařilé a děti šikovné,
mnoho informací už věděly. Větší děti si připravily
ve svých třídách prezentace, výstavy, představení
a soutěže pro ostatní spolužáky. Ti pak navštěvovali
jednotlivá stanoviště tematicky zaměřená a dozvídali
se informace ze všech koutů Evropy.

V soutěži „ Věnuj mobil“ jsme
za naši školu odevzdali 101
vysloužilých aparátů.

Během jarních prázdnin byl instalován do školy
„elektronický vrátný“ k hlavnímu vchodu
a ke vchodům z Bezručovy ulice. Součástí
zabezpečovacího systému je tablo s kamerou
a monitory umístěné v několika strategických bodech.
Cílem těchto úprav, spolu s nově vznikající recepcí
ve vestibulu školy, je zvýšení bezpečnosti dětí.
Pokud tedy přicházíte během dne z jakéhokoliv
důvodu do školní budovy, využijte hlavní vchod,
oznamte nám své jméno a důvody návštěvy. Boční
vchod a zejména východ je určen pro děti ze školního
klubu. Žákům po opuštění budovy po vyučování
není dovolen průchod školou do Bezručovy ulice.
Děti po obědě z jídelny odcházejí východem do ulice
ke Slovanu, popř. odcházejí s paní vychovatelkou
do školní družiny nebo do školního klubu.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána
žádost o podporu projektu „Svět v oknech“. Výzva 47
je zaměřena na modernizaci škol a školských
zařízení v oblasti bezbariérovosti, infrastruktury
IT, budování jazykových a přírodovědných učeben
a parkových úprav. Projekt, který jsme předložili,
sdružuje vybudování bezbariérové toalety ve druhém
nadzemním patře. Modernizace vnitřní internetové
sítě by se měla dotknout také kvalitního Wi-Fi připojení
pro výuku. Jazyková učebna je koncipována jako
učebna komunikativních technologií, bude možné

V březnu proběhne školní kolo
recitační soutěže.

Před námi je i lyžařský kurs.
Šťastnou cestu a dobrý návrat.

zaznamenávat zvuk i obraz a nemusí sloužit pouze
pro cizí jazyk, ale také pro rétorická cvičení dětí
s logopedickými problémy. Učebna přírodních věd
splňuje podmínky moderní laboratoře postavených
na stavebnici Pasco. Využívat se bude zejména
v hodinách chemie a fyziky, ale i přírodopisu. Díky
této technologii bude možné sledovat on-line dění
v ptačích budkách v okolí školy, ve včelím úlu,
pod vodou i pod zemí nebo v korunách stromů.
Poslední aktivitou je úprava školního dvora
v prostoru mezi pavilonem prvního stupně a školní
jídelnou. V plánu je vybudování šestibokého altánu
pro maminky čekající na své děti, bude zde místo
pro přírodní xylofon, hmyzí domečky a včelí úl.
Celý projekt vznikal téměř půl roku ve spolupráci
se zřizovatelem školy a je vyčíslen na více než
4,5 miliónu korun. V této výzvě se sešlo o pětinu
více žádostí, než je alokovaná částka. Chceme
věřit, že se na nás štěstí usměje a naše smělé plány
se budou moci uskutečnit.
Za ZŠ M.Červenková; Foto archiv školy
w w w. v e l v a r y. c z |
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ZUŠ Velvary a Spolek Natvrdlí vás srdečně zvou na pohádku

Strach a jeho/naše
hranice

4. BŘEZNA 14:00
250KČ

Plstění s Evou
Jarní víla

18. BŘEZNA 14:30
70KČ

Kreativní chvilka pro
ženskou duši

25. BŘEZNA 14:00
100KČ

Potraviny a jejich
svět

26. BŘEZNA 9:30
200KČ

Noc s Andersenem

31. BŘEZNA 17:00
50KČ

• Co je to strach? • Z čeho pramení? • Kde končí
hranice svobody? • Jak tyto hranice posunout? • Mohu
se i já stát svobodným, bez jakéhokoli omezení?
Odpovědi nejen na tyto otázky se můžete dozvědět na
našem semináři. Na všechny se těší Štrop Tomáš. Info:
www.regrese-strop.webnode.cz. Zájemci o seminář,
hlaste se předem na tel. 728 827 573 nebo na
velvarskakostka@seznam.cz

Přijďte si vyrobit jarní vílu nebo jinou postavičku z ovčí
vlny. Ovčí vlna je hebká, hřejivá a příjemná na dotek.
Budeme ji zpracovávat za sucha, pomocí plstící jehly.
Tato technika je vhodná pro všechny věkové kategorie,
předškolní děti ji zvládnou s malou dopomocí. Na
všechny jarní tvořivce se těší lektorka Eva Víšková.

….. aneb nechte projevit svojí duši a dopřejte jí trochu
prostoru. Celé odpoledne je inspirované artefiletikou,
která je velmi dobrým nástrojem pro podporu zdravého
sebevědomí, pochopení sama sebe a druhých, vnímání
svého těla. Budeme tvořit, tančit, vnímat své tělo,
necháme na nás působit vůně bylinek… Těší se na Vás
lektorka Monika Šelová

Zajímáte se o potraviny? Rádi víte, co jíte? Zajímají Vás
otázky ke značení potravin? Nerozumíte informacím na
obale? Co všechno se na obale skrývá? Seminář s
praktickou ukázkou toho, co vše na obale najdete. Těší
se na Vás Petra Kolářová. Možnost zaslání dotazů, které
budou zodpovězeny na semináři: kolpetka@seznam.cz.
Kontakt pro přihlášení: tel.: 603 365 480, facebook
Kostky.
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české
knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o
zájem dětí a dětské čtenářství. Zasoutěžíme si v
Městské knihovně Velvary, v Kostce si pak povíme pár
zajímavostí o Dánsku, něco pěkného si přečteme a
necháme si o tom zdát. Těší se na vás Edita Roberts,
Jana Chadimová, Katka Braunová.

Dračí pohádky

Loutkové divadlo Před branou Rakovník
Soubor Škytafka ZUŠ Stochov

19. 3. | 17
od 15:30 v sále ZUŠ

Čtyři pohádky o jednom drakovi
Příběhy čtyř princezen, z nichž je každá jiná a také každá prožije
jiný příběh, když za sedmero horama drak hrozným hlasem
zavolá, že si zítra pro princeznu přijde, aby si ji vzal za ženu.
Loutkovou pohádku zahraje divadlo Před branou z Rakovníka.

Pohádka o sani pětihlavaté
Seznámíme se s drakem, který má 5 hlav. Každá hlava má svůj
rozum nebo také nerozum a své nápady. A víte, že jedna dračí
hlava může být zapomnětlivá?

Pohádku o dráčkovi, který se vyklubal z vajíčka
Vyklubal se z opuštěného vajíčka, postupně poznával lesní
zvířátka, ale o sobě nevěděl nic. Dokud mu medvěd neprozradil,
že je drakem a měl by si pochutnávat na princeznách.
Obě představení vymysleli a nacvičili žáci LDO ZUŠ Stochov.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Vstupné:
50,děti zdarma
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     

   

   

ZPRÁVY Z TANEČNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     

   

   

V uších nám ještě doznívaly vánoční koledy, když

Celé představení zahájily naše nejmladší

jsme se v lednu vydali na taneční přehlídku Základních

děti ,,Alžbětínskou serenádou.“ Následovala první

uměleckých škol kladenského okresu. Hostem byla

polovina programu, kde se naše choreografie střídaly

i ZUŠ Rakovník.

s kralupskými. Druhá skupina našich nejmladších

Stochovská Grácie, jak se této již 3. rokem

zatančila ,,Rebelky“. Jen o ročník starší skupina využila

probíhající akci říká, začala opravdu vzpomínkou na

jediného mužského zástupce a ztvárnila píseň

Vánoce. V první třetině byly totiž zařazeny choreografie

,,Vilém peče housky“, se kterou roztleskala celý sál.

s vánoční tématikou. První velvarská choreografie se

Naši ,,dospěláci“ odtančily hned dvě vystoupení.

jmenovala ,,Tisíc andělů.“ Naše nejmladší tanečnice

V choreografii ,,Dream“ se tančilo s velkým barevným

předvedly jak umí tančit charleston na skladbu ,,Babičko,

polštářem. Druhá choreografie ,,Nehoda“ byla

nauč mě charleston.“ Bylo zajímavé shlédnout vystoupení

tak přesvědčivá, že diváci sledovali celou skladbu

jiných škol a poznat, co se tančí ,,jinde“. Choreografie

s napětím. Také v juniorské kategorii máme mladíka,

,,Podívej“ udělala taneční tečku za celou Gracií.

který svým tancem přispěl k zajímavému zpracování

Do druhého pololetí jsme vstoupili (řečeno jazykem

orchestry“. Všechny soutěžící i porotce jsme řádně

Ti tanečníci a tanečnice, kteří zde nebyli poprvé, už věděli,

choreografie ,,Na břehu.“ Kryštof Kuptík se pak ještě

sportovců) opět v oslabení. Na jedné straně přibylo

přivítali, za pomoci kolektivu školní jídelny dobře

že je na konci čeká překvapení. A bylo! Veliké a sladké.

jednou představil v posledním vystoupení. Tentokrát

nemocných žáků a na straně druhé začalo období zimních

pohostili. A nakonec také odměnili za jejich výkony.

Všechny děti dostaly dorty. A že byly moc dobré, zmizely

však zatančil své sólo s partnerkou Terezou Holubovou.

snad rychleji než bychom byli shlédli jediné taneční

Právě jim patřil taneční parket, když zaujali diváky

radovánek, což znamená opět zvýšenou absenci žáků.
A tak jsme museli v některých případech improvizovat.

Kladenský okres má v rámci republiky nezvykle velký

vystoupení. Milé setkání a žádná soutěžní rivalita, to

poutavým vystoupením s názvem ,,Iluze.“

Při tanečních vystoupeních i koncertech hudebního oboru

počet Základních uměleckých škol, což je způsobeno

jsou priority, pro které se sem rádi vracíme.

Druhá polovina programu měla jedno veliké vystoupení.

jsme konečnou sestavu jednotlivých skupin či komorních

velkým počtem obyvatel. Zušek napočítáte na Kladensku

Uběhlo pouhých čtrnáct dní a my jsme

Bylo jím výpravné baletní zpracování Louskáčku. Taneční

souborů zjistili až před koncertem na generální zkoušce.

celkem sedm a tak dochází k situaci, že ZUŠ z jiných,

vycestovali opačným směrem. Taneční galavečer,

výkony představitelů všech věkových skupin a nádherné

Pro pedagogy to někdy znamenalo vyřešit neřešitelné

méně zalidněných okresů třeba vůbec orchestr

který pořádala kralupská Základní umělecká škola,

kostýmy zaujaly malé i dospělé diváky.

a žákům přinesly tyto situace nové podněty a zkušenosti.

nemají. V lepším případě posílají své orchestry rovnou

se konal v kulturním domě v Kralupech. Kromě nás

Celý Taneční galavečer byl zakončen

Určitě jim budou ku prospěchu i v praktickém životě.

do krajského kola, my si naopak musíme v rámci okresu

se akce zúčastnilo také Taneční studio Zuzany

děkovačkou všech tanečníků a dlouhým bouřlivým
potleskem spokojených diváků. Třetí ročník této velké

svůj postup vybojovat v okresním kole. Nutno podotknout,

Štarkové. I tato akce je pořádána již třetím rokem.

Naše taneční oddělení již tradičně spolupořádá

že to vidím jako výhodu. Protože máme šanci porovnat

Na celém trojlístku vystupujících tanečních skupin

akce už je za námi. A nám nezbývá, než si přát, aby

nesoutěžní přehlídku ,,Taneční galavečer“ v kralupském

síly a poznat svoji úroveň dřív než v krajském kole.

je nejzajímavější různorodost žánrů. Na výběr bylo

to dětem tančilo takhle pěkně i nadále, a my se zase

z tance současného, lidového i baletu. Tančily ty nejmenší

měli čím napřesrok pochlubit.

KASSu, který jsme 7. února společně s kralupskými
tanečními soubory naplnili hudbou a tancem.

Abych Vás dlouho nenapínal, orchestr KMČ ZUŠ

děti až po skoro dospělé tanečníky. Všichni diváci si tak

Velvary získal ze všech zúčastněných orchestrů nejvyšší

mohli přijít na své.

V neděli 12. února patřila ZUŠ našim malým divákům.

bodové ohodnocení s postupem do krajského kola.

Divadelní scéna Pohadlo dětem pootevřela okénko

Toto ocenění je odměnou za poctivou přípravu. Všem

do života chytrým a dobře zahraným pohádkovým

malým muzikantům i jejich pedagogům přineslo radost

příběhem z vlastní tvorby.

a chuť do další práce.

Pavlína Kratochvílová

Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt

Ve středu 15. února jsme v sále ZUŠ přivítali posluchače
na pravidelném koncertě hudebního oboru.

V BŘEZNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA:
Dětský karneval

Ve čtvrtek 16. února proběhlo v ZUŠ Velvary okresní

Koncert hudebního oboru

kolo Národní soutěže ZUŠ v kategorii,,Jazzové a jiné

Pohádkové odpoledne plné draků

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

Městské muzeum Velvary
vás zve na besedu ke knize spisovatelky a publicistky

Martiny Bittnerové

Zapomenuté osudy
8. 3. 2017 od 18.00 v sále muzea

Jedná se o nové,
přepracované a rozšířené
vydání již vyprodané
publikace „Utajené životy
slavných Čechů“.
K. H. Mácha, Viktor Dyk,
S. K. Neumann, Jiří Karásek
ze Lvovic jsou osobnosti známé
ze školních učebnic. Vedle nich
vystupují i pozapomenutí muži
- Jakub Seifert, Arthur Breisky,
či J. L. Turnovský. Za jejich
učesanými životopisy se skrývají
zajímavé profesní i lidské osudy
a samozřejmě také ženy.
Ani v předchozích dvou stoletích
se totiž nevyplácelo vymykat
se průměru - a právě o tom
nejvíce hovoří jednotlivé příběhy.

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.

Hudební doprovod: žáci ZUŠ Velvary

Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.

Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24 Velvary, muzeum@velvary.cz, 315 761 419

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

Všichni velvaromilci se museli pousmát, když viděli
otázku z minulého čísla Zpravodaje, pro ně tak
snadnou: ve výřezu fotografie ihned poznali část

       

Základní škola Černuc, okr. Kladno
Černuc 95 273 23 Černuc
315 761 302, 739 035 297
zscernuc@seznam.cz, www.zscernuc.cz

reliéfu Panny Marie Staroboleslavské, který je
umístěn ve dvoraně velvarské radnice. Odpovědí se
opět sešlo více, nejrychlejší byla tentokrát paní Libuše
Ottová z Růžové ulice, čímž to blahopřeji k vítězství
a osobně rád předám cenu!
Proč jsme vybrali zrovna reliéf? Jedná se o jednu
z nejhodnotnějších památek ve městě, památku

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
pro školní rok 2017/2018

krásnou, se zajímavým příběhem, který sahá až do
současnosti. Reliéf v minulosti několikrát změnil své
místo, byl v místě dnešního hotelu Záložna: ve zdi
bývalého obecního domu, který sloužil za radní dům
po dobu stavby současné radnice, poté se přesunul
na východní průčelí kostela sv. Kateřiny, následně
shlížel na přišedší ze hřbitovní zdi kostela sv. Jiří,
teprve nedávno byl přesunut na své nynější stanoviště.
V našem starobylém městě máme podobných
vzácností mnoho, měli bychom si jich všímat a pečovat

dne 3.dubna 2017 od 13:00 do 18:00

o ně, ať jsou to mnohé sochy, křížky, pomníky, pamětní
či hřbitovní desky, výzdoba měšťanských domů nebo
staré kamenné zdi. Reliéf je nyní – na rozdíl od
mnohých ostatních – dobře zaopatřen. Jeho příběh
připomíná leták, který byl při příležitosti dokončení
oprav památky vydán. Věříme, že potřebné péče
se dostane i dalším velvarským klenotům, které to
potřebují, snažíme se na tom pracovat.
A už tu máme další záhadu.

Zápisem mohou projít všechny děti narozené
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dále děti, které měly v roce 2016
povolený odklad povinné školní docházky.
Zákonní zástupci (rodiče) dětí vezmou s sebou občanský průkaz,
rodný list dítěte a kartičku pojištěnce.

Příjemné pátrání! Své odpovědi jako vždy můžete
směřovat do rozličných schránek: do schránky u vrat
radnice, do schránky mailové (starosta@velvary.cz),
telefonní (606 66 88 01) nebo i lebeční (to když

 TĚŠÍME SE NA VŠECHNY BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 

se potkáme osobně).
Na vaše odpovědi se moc těší starosta Radim Wolák.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

20

w w w. v e l v a r y. c z |

21

ZDVOŘILÉ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
ČLÁNEK

  

						

Tající sníh v těchto dnech odhalil hříchy pejskařů, kteří

při venčení našich psů ve městě čistotu, je zkrátka

po svých čtyřnohých miláčcích na procházce neuklízejí.

samozřejmou povinností.
Ne vždy chodí pejska venčit jeho majitel. Se psem
na procházku mohou jít i sousedé, přátelé, příbuzní
a nejčastěji děti. Upozorněte na povinnost úklidu i je.
Uklízet po svém psu není žádná ostuda, ostuda je nechat
výkaly ležet na chodníku, na travnatých plochách, které
chodníky lemují, či vedle dětského pískoviště.

Jenže odstranění psího exkrementu zkrátka patří nejen

Všem slušným majitelům psů, kteří si své povinnosti

k základní péči o psa a ke slušnému chování. Zachovávat

plní, děkujeme!

KAŽDÁ PRÁCE JE DŮLEŽITÁ
ČLÁNEK

  

						

Rád bych se zmínil o uklízečkách v domově důchodců

ne každému vyhovovalo. Pamatuji si, že na hlavním

ve Velvarech. Jsou lidi, kteří si myslí, že práce uklízečky

nádraží v Praze, kde jsem pracoval, dostaly uklízečky

je podřadná, což vůbec není pravda. Pamatuji, že i dříve

zaplaceno za jakoukoliv další práci, za přesčasy

pan ředitel uctivě zdravil uklízečku. Dokonce si myslím,

i za svátek v týdnu, i když nepracovaly, ale hlavně jim

že je to práce záslužná a potřebná.

náležely příplatky za odpracované svátky a víkendy.

V našem domově uklízečky mnohokrát pomohou

Snad jsem dost srozumitelně vysvětlil, jak je práce

i klientům, zvláště těm těžce pohyblivým, což je od

uklízeček důležitá a nám všem platná. Proto si velmi

nich hezké a ukazuje, že i uklízečka má cit pro potřeby,

vážím žen, které toto povolání vykonávají.

ať už těžce postižených, nebo i dalších obyvatel
domova důchodců. Uklízečky také pomáhají například

Jiří Krejčí (DD Velvary)

při stěhování a přiloží ruku k dílu i při dalších pracech.
Takže tyto paní musí stačit nejen uklidit pokoje a další
prostory v budově, ale i pomoci při různých okolnostech
života v domově důchodců. Proto budiž chvála našim
uklízečkám.
Je možné, že hodně lidí neví, že uklízečky se u nás musí
střídat o víkendech a o svátcích, že za to nedostanou
zaplaceno, ale musí si vybrat náhradní volno, což by
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODNOTIL ROK 2016
SDH VELVARY

  

			

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2017
MĚSTSKÁ KNIHOVNA     

   

V celostátní anketě ČTENÁŘ ROKU, kterou
každoročně pořádá Svaz knihovníků
a informačních pracovníků – vyhlásí tradičně
i velvarská knihovna svého ČTENÁŘE ROKU
v několika kategoriích a v kategorii hlavní
i nejlepší čtenářskou BABIČKU.

V sobotu 28. ledna jsme se sešli na výroční valné
hromadě, abychom zhodnotili uplynulý rok 2016.
Na jednání se omluvil starosta města Radim Wolák,
který nám poslal písemný vzkaz a poděkoval za
celoroční činnost. Jednání se dále zúčastnili zástupci
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
a další hosté.
Naši členové se nemusejí za svou loňskou činnost
vůbec stydět! Kromě hodnocení, byly předány stužky
za věrnost sboru Štěpánu Šulcovi (za 20 let), Ludvíku
Stovičkovi (za 50 let) a Oldřichu Fajglovi (za 50 let).

Tento obdržel i dárek sboru za dlouholetou činnost ve
výjezdové jednotce města. V hodnocení nechyběla
slova uznání přítomných hostů. Prioritou letošního
roku je naplnění projektu “Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky pro jednotku SDH Velvary”.
Tak ať se všichni dočkáme a nová cisterna do Velvar
letos přijede!
Termíny hlavních akcí sboru v roce 2017:
SO 11. března - hasičský ples na Uhách
SO 20. května - 22. ročník soutěže Dědkiáda 		

BABIČKA je fenomén české literatury a v roce 2017
budou české knihovny oceňovat právě své nejlepší
čtenářské babičky. Podle Boženy Němcové je
BABIČKA moudrá, laskavá, starostlivá žena, která
nám nejen pomáhá vychovávat děti, ale stává se
i rádkyní širokému okolí. V českých knihovnách si ale
děti oblíbily také třeba knižní BABIČKU DRSŇAČKU
Davida Walliamse, která ráda hraje scrabble, je
mezinárodní lupičkou šperků a má v plánu ukrást dokonce korunovační klenoty!
Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček konkrétního čtenáře/uživatele za uplynulý
rok, jak byl vykázán ve výpůjčním systému. Zároveň si každá knihovna vedle tohoto základního kritéria
zvolí podle své potřeby ještě další hlediska pro výběr své čtenářské babičky roku!

				Libor Šulc

Inzerce

VELVARSKÁ KNIHOVNA VÁS ZVE

NA SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
ČTENÁŘE ROKU,
které se uskuteční v pondělí 20. března od 16.00 hod.
ve společenské místnosti městské knihovny.
Jednotliví laureáti budou pozváni osobně. Přijďte jim popřát štěstí.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ROZPISY UTKÁNÍ
SLOVAN VELVARY                

FC Slovan Velvary
FC Slovan Velvary
Velvary A Divize – jaro 2017
Velvary A Divize – jaro 2017
Velvary
Úvaly
Nymburk
Velvary
Velvary
Úvaly
Velvary
Meteor
Nymburk
Velvary
Velvary
Libiš
Meteor
Neratovice
Velvary
Velvary
Libiš
Velvary
Chomutov
Neratovice
Velvary
Souš
Velvary
Velvary
Chomutov
Velvary
Štětí
Souš
Velvary
Most
Velvary
Velvary
Štětí
Velvary
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Most
Velvary
Hostouň
Velvary
Velvary
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Velvary
Nový
Bor
Hostouň
Velvary
SK
Kladno
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Velvary
Nový Bor
Velvary
Český
SK Kladno
VelvaryBrod
Brozany
Velvary
Velvary
Český Brod
Brozany
Velvary

11.3.
19.3.
11.3.
25.3.
19.3.
1.4.
25.3.
8.4.
1.4.
15.4.
8.4.
22.4.
15.4.
29.4.
22.4.
6.5.
29.4.
13.5.
6.5.
21.5.
13.5.
27.5.
21.5.
3.6.
27.5.
10.6.
3.6.
18.6.
10.6.
18.6.

so
ne
so
so
ne
so
so
so
so
so
so
so
ne
so
so
ne
so
so
ne
so
ne

14:30
15:00
14:30
15:00
16:30
15:00
10:15
16:30
17:00
10:15
17:00
17:00
10:15
17:00
17:00
10:15
17:00
17:00
10:15
17:00
17:00
10:15
17:00
17:00

Velvary B III. třída – jaro 2017
Velvary B III. třída – jaro 2017
Neuměřice
Velvary
25.3.
so
15:00
Otvovice
Velvary
1.4.
so
16:30
Neuměřice
25.3.
15:00
Velvary
Zvoleněves
9.4.
ne
16:30
Otvovice
Velvary
1.4.
so
Vraný
Velvary
15.4.
so
17:00
Velvary
Zvoleněves
9.4.
ne
16:30
Velvary
Zíchovec
23.4.
ne
17:00
Vraný
Velvary
15.4.
so
Tuřany
Velvary
29.4.
so
17:00
Velvary
Zíchovec
23.4.
ne
Velvary
Koleč
7.5.
ne
17:00
Tuřany
Velvary
29.4.
so
Pozdeň
Velvary
13.5.
so
17:00
Velvary
Koleč
7.5.
ne
Velvary
Zlonice
21.5.
ne
17:00
Pozdeň
Velvary
13.5.
so
Blevice
Velvary
27.5.
so
17:00
Velvary
Zlonice
21.5.
ne
Velvary
Slatina
4.6.
ne
17:00
Blevice
Velvary
27.5.
so
Žižice
Velvary
10.6.
so
17:00
Velvary
Slatina
4.6.
ne
Velvary
Uhy
18.6.
ne
17:00
Žižice
Velvary
10.6.
so
Velvary
Uhy
18.6.
ne
17:00
Vážení,
Vážení,
opět
byla
anketa
o fotbalistu
rokuroku
Kladenska.
Po 4 roky
anketu
díky Vám
vyhráli,
opět
bylazahájena
zahájena
anketa
o fotbalistu
Kladenska.
Po 4jsme
rokytuto
jsme
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díky
Vámproto Vás
Vážení,
opět
o Vás
pomoc
s vystřihováním
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zKladenska.
Kladenského
deníku.
odevzdejte
obsluze
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vyhráli,
proto
opět
žádáme
o pomoc
s vystřihováním
zjsme
Kladenského
deníku.
opětžádáme
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zahájena
anketa
o fotbalistu
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Pokuponů
4 rokyKupony
tuto
anketu
díky
Vám
Kupony
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obsluze
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nas 31.
hřišti,
odešleme
je společně.
Anketa končí
vyhráli,
Vás je
opět
žádáme
o pomoc
vystřihováním
kuponů
z Kladenského
deníku.
na
hřišti, proto
odešleme
společně.
Anketa
končí
3. 2017
31.
3. 2017
Kupony
odevzdejte obsluze restaurace na hřišti, odešleme je společně. Anketa končí
31. 3. 2017 Inzerce
Inzerce:
Inzerce:
FIRMA STAVBY – VELVARY přijme
FIRMA
STAVBYa–jiné
VELVARY
FIRMA
STAVBY
zedníky, přidavače
šikovné
lidipřijme
s možností
zaučení.

– VELVARY přijme

zedníky,
jiné šikovné lidi s možností zaučení.
zedníky,
přidavače
a jiné šikovné
lidi
s přidavače
možností azaučení.
Práce
zajištěna
celoročně,
slušné
výdělky.
Práce
zajištěna
celoročně, slušné výdělky.
Práce zajištěna
celoročně,samostatnost,
slušné
výdělky.
Požadujeme
spolehlivost,
bezúhonnost.
spolehlivost, samostatnost, bezúhonnost.
Požadujeme
spolehlivost,
bezúhonnost.
V případě zájmu
volejte nasamostatnost,
tel: Požadujeme
724 515 108
V724
případě
zájmu
volejte na tel: 724 515 108
V
případě
zájmu
volejte
na
tel:
515
108
nebo pište na: info@stavby-velvary.cz
nebo pište na: info@stavby-velvary.cz
Z p r anebo
v o d apište
j V e l na:
v a r info@stavby-velvary.cz
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FOTBALOVÁ AKADEMIE
POODKRÝVÁ SVOJI OPONU
Fotbalová akademie poodkrývá
svoji oponu
Již začátkem dubna se otevře Fotbalová akademie

SLOVAN VELVARY
    
Bohemians
Praha 1905           
– Velvary pro první zájemce.

A to nábory do akademie ve dnech 4. a 5. dubna (úterý
záběr,
než
se předpokládalo.
Nejde jen
a středa) v 17 hodin ve velvarské sokolovně. širší
Nábory
jsou
probynejmenší
děti – ročník
o sportovní
rozvoj
talentovaných
dětí, ale
i o důraz
narození 2012, 2011 a 2010, ale i starší děti mohou
přijít,
pokud
mají chuť začít
hrát
na
vzdělání
dětí
a
dobrých
výsledků
ve
škole.
fotbal. Termín je sladěný s místní školou a na nábory pak ve čtvrtek a pátek bude Stejně
je důležitá
formace
osobnosti
posilování
navazovat zápis do 1. tříd. Právě spolupráce tak
fotbalové
akademie
a místní
školya je
vlastností
sportujících
důležitá. Od příštího školního roku budou ve morálních
velvarské škole
navýšeny
hodinydětí. Heslem
akademieakademie.
je: „Vynikající
fotbalista,
tělesné výchovy, na kterých se budou podíletfotbalové
trenéři fotbalové
Vůbec
celá pilný
žák1905
a dobrý
filozofie Fotbalové akademie Bohemians Praha
ve kamarád.“
Velvarech má mnohem širší
záběr, než by se předpokládalo. Nejde jen o sportovní rozvoj talentovaných dětí, ale
Vve
létě,
druhýStejně
týden vtak
červenci,
fotbalová
akademie
i o důraz na vzdělání dětí a dobrých výsledků
škole.
důležitá
formace
Již začátkem
dubna sejeotevře
Fotbalová
akade
uspořádá nadětí.
velvarském
hřišti
letní fotbalový kemp
osobnosti a posilování morálních vlastností
sportujících
Heslem
fotbalové
Bohemians
Praha
1905
–
Velvary
pro
první
záj
‒ 14.
7. 2017) formou příměstského tábora
Již začátkem
dubna
se otevře Fotbalová
akademie
akademie
je: „Vynikající
fotbalista,
pilný žák a(10.
dobrý
kamarád.“

Fotbalová akademie poodkrý
svoji oponu

nábory
akademie
veNa
dnech
a 5. dubna
Bohemians Praha 1905 – Velvary pro první A to
pro
děti vedo
věku
5 – 10 let.
kemp4.přijedou
a
středa)
v
17
hodin
ve
velvarské
sokolovně.
Nábory
jsou
pro
nejmenší
V
létě,
druhý
týden
v
červenci,
fotbalová
akademie
uspořádá
na
velvarském
hřišti
zájemce. A to nábory do akademie ve dnech
z Prahy špičkoví trenéři mládeže a týden se budou dět
letní
fotbalový
kemp
(10.
‒
14.
7.
2017)
formou
tábora pro
dětipokud
ve věkumají chuť
narození
2012,
2011
a
2010,
alepříměstského
i starší
děti
mohou
přijít,
věnovat
našim
dětem.
4. a 5. dubna (úterý a středa) v 17 hodin ve velvarské
5
–
10
let.
Na
kemp
přijedou
z
Prahy
špičkoví
trenéři
mládeže
a
týden
se
budou
sokolovně. Nábory
jsou pro
nejmenší
– ročník
fotbal.
Termín
jeděti
sladěný
s místní školou a na nábory pak ve čtvrtek a páte
věnovat
narození
2012,našim
2011
adětem.
2010, alezápis
i staršído
děti1.
mohou
No aspolupráce
pak v pondělí
4. září společně
přivítáme
navazovat
tříd. Právě
fotbalové
akademie
a místní š
přijít, pokud majídůležitá.
chuť začítOd
hrát
fotbal.
Termín
prvňáčky
–
akademiky
ve
velvarské
škole hod
budou
ve velvarské
škole navýšeny
No a pak v pondělí 4. září příštího
společněškolního
přivítámeroku
prvňáčky
– akademiky
ve velvarské
a
slavnostně
otevřeme
akademii
v
areálu
fotje sladěný s místní školou a na nábory pak
tělesnéotevřeme
výchovy,
na kterých
se budou
podílet
trenéři
fotbalové
akademie. V
škole a slavnostně
akademii
v areálu
fotbalového
hřiště.
Společně
s panem
ve čtvrtek a pátek bude navazovat zápis do 1. tříd.
balového hřiště. Společně s panem starostou
filozofieaFotbalové
akademie
Bohemians
Praha
1905
veministryni
Velvarech má mno
starostou Wolákem
panem ředitelem
Doškem
na tuto slávu
zveme
paní
Právě spolupráce fotbalové akademie a místní
Wolákem a panem ředitelem Doškem na tuto
školství,
paní
hejtmanku
a
našeho
pana
senátora.
To
už
bude
ostrý
fotbalový
start
záběr,
nežškolního
by se roku
předpokládalo.
Nejde
jenpaní
o sportovní
rozvoj
talentovaných
slávu
zveme
ministryni školství,
paní hejtškoly je důležitá. Od
příštího
budou
pro
naše
začínající
sportovce.
i
o
důraz
na
vzdělání
dětí
a
dobrých
výsledků
ve
škole.
Stejně
tak je
důležit
ve velvarské škole navýšeny hodiny tělesné výchovy,
manku a našeho pana senátora. To už bude
ostrý
osobnosti
posilování
morálních
vlastností
sportujících
dětí.
Heslem
fotbal
na kterých se budou
podíleta trenéři
fotbalové
fotbalový
start
pro
naše
začínající
sportovce.
Mgr. Josef Dobeš – manažer fotbalové akademie
akademie. Vůbec celá
filozofie Fotbalové
akademie
akademie
je: „Vynikající
fotbalista, pilný žák a dobrý kamarád.“
Bohemians Praha 1905 ve Velvarech má mnohem
Mgr. Josef Dobeš – manažer fotbalové akademie
Inzerce:

V létě, druhý týden v červenci,. fotbalová akademie uspořádá na velvarském
letní fotbalový kemp (10. ‒ 14. 7. 2017) formou příměstského tábora pro dě
5 – 10 let. Na kemp přijedou z Prahy špičkoví trenéři mládeže a týden se b
věnovat našim dětem.

Inzerce

jaroslavmichl@email.cz
*kontroly
No a pak v pondělí 4. záříspalinových
společněcest
přivítáme prvňáčky – akademiky ve vel
*revize komínů, *vložkování, *frézování,
škole a slavnostně otevřeme akademii v areálu fotbalového hřiště. Společn
*čištění komínů, opravy komínů a poradenství
starostou*kontroly
Wolákem
panem
ředitelem
kotlůana
tuhá paliva
(výrobceDoškem
OPOP) na tuto slávu zveme paní m
školství, paní
hejtmanku
našeho*čalounictví,
pana senátora. To už bude ostrý fotbalo
*výroba
a prodejanábytku,
*ubytování
a pronájem bytů
pro naše začínající
sportovce.
w w w. v e l v a r y. c z |

27

Mgr. Josef Dobeš – manažer fotbalové

Městské muzeum Velvary
vás zve

23. 3. 2017 od 18.00
na přednášku

PaedDr. Jana
Racka

TAJEMNÝ ZÁMEK MIKOVICE
V Mikovicích stávala od počátků 14. století tvrz. V 16. století byla přestavěna na
zámek, ale už za třicetileté války byl zámek poničen, chátral a počátkem 19. století
zanikla i jeho zřícenina. Do nedávné doby nebyla známa ani jeho podoba…….

Vstupné: 30 Kč

Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24 Velvary, muzeum@velvary.cz, 315 761 419

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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BAREVNÝ SVĚT ČERNOBÍLÝCH POLÍ

JIU JITSU DUO KATA
			

Každoroční soutěž DUO KATA Jiu Jitsu se v letošním
roce konala v Kralupech nad Vltavou. Soutěže se
zúčastnili bojovníci Jiu Jitsu z kralupského a velvarského oddílu TIGER JIU JITSU. Celkem se sešlo 48
dětí ve věku od 6 do 15 let. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích rozdělených podle věku a technických
stupňů. V nejvyšší kategorii se tradičně bojovalo
o putovní pohár, který od loňské soutěže měli v držení
velvarští bojovníci Radim Imbr a Josef Jelínek. Ti už
se bohužel letos nemohli zúčastnit, protože překročili
maximální věkovou hranici pro účast v této soutěži.
Soutěž provázela výborná atmosféra podpořená
hojnou účastí rodičů, příbuzných a fanoušků.
Napínavé souboje bylo velmi těžké rozsoudit a díky
výborným a vyrovnaným výkonům všech účastníků
měla porota velmi těžkou práci při určování vítěze.
Letošní ročník patřil mezi nejvyrovnanější a soutěž
až do konce neměla jasného favorita. Muselo se
několikrát prodlužovat a soutěžící „potili krev“, aby
předvedli svoje nejlepší výkony. Porota nakonec
rozhodla a vybrala nejlepší. Z velvarských bojovníků
se v nejmladší kategorii na druhém místě umístili
Matyáš Brixí a Anna Valešová, na třetím místě
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ŠACHOVÝ KLUB VELVARY

  			

Ač se to mnohdy nezdá, tak šachový svět je velmi barevný,

sezóny po součtu výsledků postupuje přes krajský turnaj

různorodý a pestrý nejen v samotné šachové partii,

na Mistrovství Čech a Mistrovství České republiky a poté

ale i v možnostech hraní šachu a způsobů jak se této

pak dále, si Velvarské děti vedou velmi dobře a konku-

jedinečné a úžasné hře věnovat.

rují tak již zmíněným velkoklubům. V průběžných výsled-

Šachový klub ve Velvarech letošní šachovou sezónu

cích regionálních turnajů je ve své věkové kategorii

2016/2017 zahájil již každoročním šachovým turnajem

Tomáš Tutr na druhém místě. Patrik Kohm na šestém

ve Velvarech pod názvem: ‘’Comax chess 2016 – Memoriál

místě a Matěj Beneš ve své kategorii také na šestém

Dr. Karla Treybala’’. Tento šachový turnaj získává stále větší

místě. Do konce sezóny zbývají odehrát ještě dva turnaje

věhlas nejen mezi šachisty, ale i mezi širokou veřejností.

a všichni tři jmenovaní mají velmi reálnou šanci postoupit

Tentokrát se do Velvar sjelo 44 hráčů, kteří si v pěti

na finálový turnaj Středočeského kraje. Matěj Beneš

kategoriích rozdělili cenový fond 6 000,- Kč.

po splnění podmínek Šachového klubu Velvary se

Naše družstva dospělých, která hrají ve třech soutěžích

v dubnu zúčastní jednoho z největších a nejprestižnějších

našeho regionu a kraje, si vedou se střídavými úspěchy.

dětských šachových turnajů v České republice. ‘’Turnaj

Společné družstvo Velvar a Slaného, které hraje v krajské

šachových nadějí’’, jak se tento věhlasný dětský turnaj

soutěži osmičlenných družstev, je průběžně na sedmém

jmenuje, se každoročně koná ve Frýdku-Místku a bez nad-

místě z dvanácti týmů jejich skupiny. Na svém kontě

sázky se dá označit jako vlajková loď dětských šachových

mají zatím tři porážky, dvě remízy a tři výhry. Družstvo

turnajů v ČR. Turnaj potrvá pět dní, ve kterých změří své

ŠK Velvary A, které hraje regionální přebor osmičlenných

síly nejen děti z ČR, ale i evropských a mnoha dalších

družstev, je zatím na osmém místě z devíti družstev jejich

zemí. Tohoto turnaje se každoročně účastní cca. 200

skupiny se čtyřmi porážkami a dvěma výhrami. Družstvo

dětí. Tak držme Matějovi Benešovi palce, ať hájí naše

ŠK Velvary B, které hraje regionální soutěž pětičlenných

barvy klubu a jméno našeho města se ctí. Informace

družstev, je zatím na devátém místě z jedenácti týmů jejich

o dění a výsledcích tohoto turnaje vám určitě přineseme

skupiny, na svém kontě mají pět porážek, jednu remízu

v květnovém, nebo červnovém vydání zpravodaje.

a dvě výhry. Doufám a věřím, že průběžné výsledky našich

za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY

družstev nejsou konečné a do konce soutěží letošní sezóny

Předseda Výkonného Výboru Petr Neuman

se umístění našich družstev zlepší.
Děti z dětského šachového oddílu jsou na tom o poznání

Markéta Krúpová a Helena Vernerová. Mezi mladšími
pokročilými dětmi se umístili na třetím místě Martin
Brixí a Filip Odvody. Ve starší kategorii se mezi
začátečníky umístili na prvním místě Matěj Krupka
a Petra Mazochová, na druhém místě Tadeáš Bečvář
a Daniel Zimmermann. V nejvyšší kategorii letos
zvítězili kralupští bojovníci, pohár tedy letos zůstane
v Kralupech. Nicméně druhé místo Josefa Jelínka
a Tomáše Mitlöhnera zaslouží pochvalu a poděkování
za výborný výkon.

lépe. Hrdě a dravě hájí barvy Šachového klubu Velvary
a samotného města Velvary, kterému tímto chceme
poděkovat za podporu prostřednictvím každoročních
grantů na naši činnost. Díky těmto finančním prostředkům
se mohou děti z šachového klubu například zúčastnit
soustředění talentů Středočeského kraje, anebo ti
úspěšnější se mohou zúčastnit velkých dětských
šachových turnajů i s mezinárodní účastí, které jsou mimo
jiné i finančně dost náročné.
I přesto, že členská základna dětského oddílu není
velká oproti konkurenčním dětským šachovým oddílům,

Sensei
Ivo Brixí

www.tiger-jiujitsu.cz
www.facebook.com/TJJVelvary/

které mají třeba 40 až 50 dětí, tak děti z Velvarského
šachového oddílu sbírají na šachových polích nemalé
úspěchy. V seriálu regionálních turnajů, kde se na konci

w w w. v e l v a r y. c z |
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Nadační fond Tomáše Vosolsobě si Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření
Nadační fond Tomáše Vosolsobě si Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření

u příležitosti nedožitých 80. narozenin umělce
u příležitosti nedožitých 80. narozenin umělce

14. března 2017 v 18.00 hod.
14. března 2017 v 18.00 hod.

nám. Krále Vladislava 10 (Panská hospoda), Velvary
nám. Krále Vladislava 10 (Panská hospoda), Velvary
Úvodní slovo:
Úvodní slovo:
Mgr. Veronika Kotoučová
Mgr.
Veronika
kurátorka
sbírkyKotoučová
a členka správní rady
kurátorka sbírky a členka správní rady
Andreas Ueltzhöffer
Andreas
právník a Ueltzhöffer
člen správní rady
právník a člen správní rady
Mgr. Radim Wolák
Mgr.
Radim
Wolák
starosta
města
Velvary
starosta města Velvary
Hudební doprovod:
Hudební doprovod:
Tom Braun, kytara
Tom
Braun,saxofon
kytara
Jan Grunt,
Jan Grunt, saxofon
Pozvánka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY VE SPOLUPRÁCI
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY VE SPOLUPRÁCI
S DOMOVEM VELVARY, poskytovatelem sociálních služeb
S DOMOVEM VELVARY, poskytovatelem sociálních služeb
organizuje TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
organizuje TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kde: ve společenské místnosti domova v 1. patře.
Kde: ve společenské místnosti domova v 1. patře.
Kdy: úterý 7. 3. 2017 od 10.00
Kdy: úterý 7. 3. 2017 od 10.00
úterý 21. 3. 2017 od 10.00
úterý 21. 3. 2017 od 10.00
úterý 11. 4. 2017 od 10.00
úterý 11. 4. 2017 od 10.00
úterý 18. 4. 2017 od 10.00
úterý 18. 4. 2017 od 10.00
Cvičení jsou zaměřena na posilování paměti formou zajímavých úloh, při kterých se účastníci pobaví,
Cvičení jsou zaměřena na posilování paměti formou zajímavých úloh, při kterých se účastníci pobaví,
poučí, zasmějí a získají sebevědomí.
poučí, zasmějí a získají sebevědomí.
Přijďte mezi nás. Jste vítáni.
Přijďte mezi nás. Jste vítáni.
Zdeňka Ortová, vedoucí knihovny
Zdeňka Ortová, vedoucí knihovny
Pavla Turková, DiS., sociální pracovnice
Pavla Turková, DiS., sociální pracovnice
Ing. Helena Černíková, lektorka
Ing. Helena Černíková, lektorka
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A VÝLETŮ
NABÍDKA
AKTIVIT
A
NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH
VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT
A VÝLETŮ
VÝLETŮ
POŘÁDANÝCH
ODDÍLEM
JAVORY
ČERNUC
NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT A VÝLETŮ
POŘÁDANÝCH ODDÍLEM

POŘÁDANÝCH
ODDÍLEM
POŘÁDANÝCH
ODDÍLEM
JAVORY
JAVORY ČERNUC
JAVORY ČERNUC
ČERNUC

Každý poslední pátek v měsíci probíhají v oddílové klubovně tvořivé dílny. Začátek

Každý
poslední
pátek
vv měsíci
probíhají
vv oddílové
klubovně
tvořivé
Každý
poslední
pátek
měsíciplatí
probíhají
oddílové
klubovně
tvořivé dílny.
dílny. Začátek
Začátek
v 16.00 hod.
asi do 18.00
hod. Nečlenové
poplatek 30,Kč jako příspěvek
na materiál.
vvKaždý
16.00
hod.
asi
do
18.00
hod.
Nečlenové
platí
poplatek
30,Kč
jako
příspěvek
16.00
hod.
18.00
hod.keramiky,
Nečlenové
poplatek
30,Kč jako příspěvek na
na materiál.
materiál.
pátek
od asi
18.00do
hod.
je kroužek
kteréhoplatí
se můžete
kdykoliv
zúčastnit…
i pouze nárazově. Příspěvek 30,- Kč.
Každý
Každý pátek
pátek od
od 18.00
18.00 hod.
hod. je
je kroužek
kroužek keramiky,
keramiky, kterého
kterého se
se můžete
můžete kdykoliv
kdykoliv zúčastnit…
zúčastnit…
3. 2017
– Výroba jarního
věnce – klubovna
od 16.00 hod. Příspěvek 30,- Kč.
ii10.
pouze
nárazově.
Příspěvek
30,Kč.
pouze nárazově. Příspěvek 30,- Kč.

Velvaráci sobě!

18. 3. 2017 – Sčítání káňat – vycházka do přírody spojená s vařením na kotlíku a sčítáním

10.
3.
2017
–– Výroba
jarního
–– klubovna
káňat
ornitologickou
instituci.
Srazvěnce
v 10.00 před
klubovnou od
10.
3.pro
2017
Výroba
jarního
věnce
klubovna
od 16.00
16.00 hod.
hod. Příspěvek
Příspěvek 30,30,- Kč.
Kč.
24. 3.
2017
– Velikonoční
dílny
– klubovna
od 16.00 do
hod.přírody
Příspěvekspojená
30,- Kč. s vařením na kotlíku a sčítáním
18.
3.
2017
–
Sčítání
káňat
–
vycházka
18. 3. 2017 – Sčítání káňat – vycházka do přírody spojená s vařením na kotlíku a sčítáním
25. 3. 2017 –ornitologickou
Archeopark v Ledčicích. Když Sraz
to zvládneme, pojedeme
na kolech. Cena 150,káňat
káňat pro
pro ornitologickou instituci.
instituci. Sraz vv 10.00
10.00 před
před klubovnou
klubovnou

Jarní ÚKLID

Kč.

24.
3.
2017
–– Velikonoční
dílny
–– klubovna
od
hod.
Příspěvek
30,31. 3.
– Výroba
kraslic v duchu
českých
tradic – klubovna
od 16.00
hod.
Příspěvek 30,24.
3.2017
2017
Velikonoční
dílny
klubovna
od 16.00
16.00
hod.
Příspěvek
30,- Kč.
Kč.
Kč.
25.
3.
2017
–
Archeopark
v
Ledčicích.
Když
to
zvládneme,
pojedeme
na
kolech.
25.
3.2017
2017
– Archeopark
v Ledčicích.
Když
zvládneme,
na kolech. Cena
Cena 150,150,14. 4.
– Jarní
výšlap kolem Holanských
rybníků.
Délkatotrasy
10 km. Cenapojedeme
200,- Kč
Kč.
Kč.

u Malvaňáku

22. 4. 2017 – Koupáníčko v maďarských termálech. Cena 550,- Kč – jízdné. Přihlásit a

zaplatit
do 25. 3.
31.
3.
31.
3. 2017
2017 –– Výroba
Výroba kraslic
kraslic vv duchu
duchu českých
českých tradic
tradic –– klubovna
klubovna od
od 16.00
16.00 hod.
hod. Příspěvek
Příspěvek 30,30,Rádi přivítáme všechny děti, rodiče i prarodiče, zkrátka každého, kdo projeví zájem.
Kč.
Kč.
Podrobné informace –tel.: Marcela Jirásková 605940416 nebo 315762156

14.
4.
14.
4. 2017
2017 –– Jarní
Jarní výšlap
výšlap kolem
kolem Holanských
Holanských rybníků.
rybníků. Délka
Délka trasy
trasy 10
10 km.
km. Cena
Cena 200,200,- Kč
Kč
Inzerce:
22.
4.
2017
–
Koupáníčko
v
maďarských
termálech.
Cena
550,Kč
–
jízdné.
Přihlásit
a
22. 4. 2017 – Koupáníčko v maďarských termálech. Cena 550,- Kč – jízdné. Přihlásit a
zaplatit
zaplatit do
do 25.
25. 3.
3.
Rádi
Rádi přivítáme
přivítáme všechny
všechny děti,
děti, rodiče
rodiče ii prarodiče,
prarodiče, zkrátka
zkrátka každého,
každého, kdo
kdo projeví
projeví zájem.
zájem.
Podrobné
Podrobné informace
informace –tel.:
–tel.: Marcela
Marcela Jirásková
Jirásková 605940416
605940416 nebo
nebo 315762156
315762156
Inzerce:
Inzerce:
Inzerce

Sobota 25. března

Malvaňák mají rádi:

od 9 do 15 hodin
Pojďme společně připravit Malvaňák na novou sezónu! Uklidíme,
pohrabeme, nakypříme, ostříháme, zalijeme, vykopeme, posbíráme,
zasadíme, opravíme.... zkrátka uděláme vše, co bude třeba, aby byl
Malvaňák krásný i letos. A u toho se zas po čase všichni uvidíme
a povíme si, co se u rybníka a v okolí chystá dále!
Budeme moc rádi, že přijdete
s pomocnou rukou, lopatou
nebo motykou, nápadem
nebo radou. Tím pomůžete
Malvaňák udělat zase o něco
krásnější pro sebe i všechny
Velvaráky. A jestli zrovna nemůžete nebo nechcete pracovat,
přijďte i na kus řeči a přineste
třeba něco k snědku!!!
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/Máte – li možnost/
Vezměte si opět s sebou:
Pevné rýče krumpáče hrábě
lopaty konve kýble kolečka
rukavice.

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

VÍCE NA:
www.malvanak.cz
facebook.com/malvanak
velvarsky@malvanak.cz
+420 737 132 180
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Květiny
na Náměstí krále Vladislava 2

Přinášíme několik novinek
-

Nově u nás můžete využít platby přes platební terminál

-

Nové telefonní číslo 731 430 656

Nabízíme:
-

Řezané květiny

-

Pokojové a jarní hrnkové květiny

-

Cibuloviny a hlízy

Inzerce

Široký dárkový sortiment:
•

Šperky Swarovski

•

Moravská vína
► Vinařství Hanuš;
► Vinařství Beneš
► Vinařství Krist NOVĚ

Provozní doba:
Po – Pá

8.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Sobota

8.30 – 11.00
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UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME VELVARY!
ČLÁNEK

                     
Na osmý duben letošního roku připadá další ročník celorepublikové
akce Ukliďme Česko, do níž jsme se loni a předloni směle zapojili
a odstranili pořádné hromady černého odpadu. Do práce se pustíme
jistě i letos, proto se, prosím, rozhlédněte kolem sebe a dejte nám vědět,
které místo dle Vašeho mínění by zasloužilo uklidit.
Letos máme záměr rozvinout akci o další rozměr a nesbírat jen odpad,
ale „uklidit“ též počmárané zdi. Není jich mnoho, ale přeci jen se u nás
najdou počmáraná místa, jejich zamalování nám jistě nebude trvat
dlouho.
Prosíme, posílejte fotografie či popisy míst drobných černých skládek
a vandalských výtvorů na adresu starosta@velvary.cz či na telefonní
číslo 606 66 88 01. Máte-li i další nápady, jak přispět k uklizení Velvar,
děkujeme za ně!
(rw)
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KŘÍŽOVKA
BŘEZEN

 	

		

Březnová pranostika: Kolik březnových mlh, tolik… (viz tajenka).

BÁSEŇ

B

SMĚROVKA

B

RUSKÉ JEZERO

B

BÁJNÁ HORA

B

DŘÍVĚJŠÍ

B

SVAL

B

HALENKA

B

TEXTILNÍ ROSTLINA

B

UMĚLECKÝ SLOH

B

PŘÍRODOVĚDEC

B

KOLO

B

PLAKAT

B

VYLUŠTĚNÍ Z ÚNOROVÉHO ČÍSLA:
William Somerset Maugham: „Čas je dobrý lékař, ale… ŠPATNÝ KOSMETIK
Křížovku na březen připravila: L. Štýbrová
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Příměstské tábory
léto 2017
17.–21. 7.
vždy 8–16 h

Řemesla a povolání
Pro děti od 4 let
Lektorky: Kateřina Braunová, Eva Víšková / tel.: 777 129 299

Cena: 1900,-

24.–28. 7.
vždy 8–16 h

Tajuplný mořský svět
s angličtinou a keramikou

Pro děti mladšího školního věku a děti předškolní
Lektorky: Edita Roberts a Eliška Turková / tel.: 607 058 875

Cena: 1900,-

7.–11. 8. •
vždy 8–16 h

+ jedno přespání
v Kostce

14.–18. 8.
vždy 8–16 h

Pevnost Boyard
Pro starší školní věk (3-5 roč.)
Lektorka: Soňa Votavová / tel.: 721 338 327

Cena: 1900,-

Keramický týden

Za podpory
města

Pro děti od 6 let
Lektorka: Eliška Turková / tel.:731 418 294

21.–25. 8.
vždy 8–16 h

Tvořivé ruce
Pro děti od 8 let
Lektorky: Eliška Turková a Helena Stránská / tel.: 731 418 294

Cena: 1900,-

Další informace o příměstských táberech sledujte na našich webových stránkách a plakátech.

+420 728 827 573

velvarskakostka@seznam.cz

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

Cena: 2300,-

Facebook: Velvarská Kostka

