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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

             
Ať tohle přání potěší:
paní Alžbětu

Valerovou z Miletic,

která dne 27. srpna 2017 v kruhu přátel a rodiny
oslaví své 85. narozeniny.
K Tvému krásnému životnímu jubileu přejem:
Ať Tě zdraví provází, ať Ti štěstí neschází,
ať Ti dělá radost zahrada, ať neopouští Tě dobrá nálada,
ať je všechno, jak má být, hlavně spokojenost a klid.
To Ti ze srdce přejí: děti s rodinami.

  

       

Tentokrát bylo z čeho vybírat, odpovědí se sešla
fůra, protože mnozí z vás v tajemné budově
z minulého čísla poznali bývalou ješínskou
školu, dům číslo popisné 47, který sloužil
jako malotřídní škola pro obyvatele Ješína,
Osluchova a Bratkovic.
Kolega Valek zapátral a zjistil, že o výstavbu
školy bylo požádáno 13. srpna 1791, výstavba
byla zanedlouho schválena a ještě na podzim
téhož roku budova postavena. Co bychom za
takovou rychlost dnes dali! Slavnostní otevření
(tenkrát pojato jako posvěcení) školy se za účasti
dětí, místních obyvatel a velkého množství tehdejších celebrit z širokého okolí uskutečnilo 2. ledna 1792. Škola

1. srpna oslaví 85.
paní Dagmar

narozeniny

Vidimová.

Do dalších let chceme přát to nejlepší,
co život může dát,
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Děti a vnoučata s rodinami

fungovala až do počátku 60. let 20. století, kdy byla v souladu s tehdejší propagovanou a vyžadovanou centra
lizací všeho zrušena. Později objekt přešel do soukromých rukou a dnes funguje jako bytový dům.
Všichni, kdo správně odpověděli, byli vhozeni do
jednoho pytle a zcela necinknutou losovačkou
z něj pak byl vytažen pan Michalička, který se
stává výhercem a cenu si může vyzvednout
na radnici! Blahopřejeme.
A už tu máme další záhadu.

Inzerce

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 se

PRIVÁTNÍ VÝUKA ANGLIČTINY
DĚTÍ I DOSPĚLÝCH (JEDNA LEKCE 45 MINUT)
CENA 300,- KČ ZA LEKCI
TEL: 733516307
ING. BAZALOVÁ
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potkáme osobně).
Na vaše odpovědi se moc těší starosta Radim
Wolák a spoluautor rubriky, který už tolikrát
vyhrál, že byl diskvalifikován a za trest se musí
na přípravě této soutěže nadosmrti podílet, ctěný
pan Vít Valek.
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! POZOR ! OD SRPNA ZMĚNA DOPRAVNÍHO

Z MĚSTA

  

       

ZNAČENÍ V ULICI PETRA BEZRUČE!
Z MĚSTA

  

       
Na základě stížností řidičů i vedení základní školy
na dopravní situaci v ulici Petra Bezruče, zejména
v ranních hodinách při nástupu dětí do školy bočním
vchodem, rozhodlo vedení města o změnách
v dopravním značení v této části města a k tomu
obdrželo příslušné souhlasy.
Přibližně od začátku měsíce srpna t.r., bude spodní
část ulice Petra Bezruče pro dopravu jednosměrná
s tím, že do části ulice, která vede kolem budovy
školy, se bude vjíždět z ulice Tyršovy a Čechovy.
Nikoliv již z ulice Školní, kde bude umístěn zákaz
odbočení z obou směrů – viz schéma dopravního
značení.
Od této změny dopravního značení očekáváme
zklidnění ranního provozu. Věříme také, že
neo mezíme obyvatele ulice s jejich vozidly.
Stání vozidel bude povoleno po levé straně
jednosměrné ulice. Dopravní situaci budeme
sledovat v průběhu měsíce srpna, vyhodnotíme
ji a od září t.r. bude následovat ostrý provoz. (ls)
Mapa změny dopravního značení

Vzpomínáme

V těchto dnech nás zaskočila velmi smutná zpráva.

Zemřela paní Miluška Heřmanová.

Od doby, kdy nastoupila do zaměstnání jako zdravotní sestra na zdejší gyne
kologii, byla nesmírně vstřícná, ochotná, obětavá, spolehlivá, vždy připravena
pomoci nejen odborně, ale i dobrou radou a milým slovem, pacientky ji měly rády,
byla velmi oblíbená. Ve velvarské ordinaci pracovala až do odchodu do důchodu.
Budeme na ni vzpomínat s vděčností a úctou.
M. Rudleová s rodinou a E. Poláčková.
Připojují se Z. Ortová, J. Václavíková a další čtenářky knihovny, které se těsně
před uzávěrkou srpnového čísla Zpravodaje tuto smutnou zprávu dozvěděly
a s lítostí mnoha krásnými slovy na paní Heřmanovou zavzpomínaly.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           

		

		

TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
Radní s radostí přijali zprávu o tom, že jsme získali
dvě dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Jeden
milion na novou hasičskou cisternu a půl milionu
na opravu fotbalového hřiště.

I starosta má občas dovolenou, takže si od psaní
úvodníku beru taky jednou volno a místo starostí
a radostí velvarských si užívám samé radosti na
Šumavě!
Odpočívejte též a užívejte léta!
Vás starosta Radim
P. S.: Samozřejmě, že v místních obcích testuji
s celou rodinou pevnost laviček, předstírajíc
hravost oblézám s dětmi průlezky a nutím
je dloubat do umělých povrchů hřišť, bych zjistil
jejich strukturu, při jízdě autem diktuji manželce
zaznamenáníhodné postřehy o veřejných
prostranstvích, rodinný deník plní zápisky
o kvalitě silnic a chodníků, svačiny balím
jedině do místních zpravodajů, bych je pak mohl
hltat spolu s houskou s paštikou, rodinu fotím
na nevyšší rozlišení jen před radničními
vývěskami, bych utajil špionáž městských
vyhlášek. Při návštěvách památek navádím
robata, aby olupovala omítky a já mohl zjistit
jejich složení, pod záminkou hledání kešek
oblezu každou kapličku a ochmatám křížek,

z rozhleden prozkoumávám kvalitu prořezu
stromů, na cyklostezkách žárlivě sleduji
kilometráž a hodnotím provedení asfaltu,
v bahnitých rybnících se naparuji při vzpomínce
na Malvaňák a ostentativně ze sebe otírám
sinice. Psa vypouštíme zásadně bez známky
a vodítka a nechávám jej bez ostychu kálet
vůkol, bych prubl bdělost a zájem místních,
naberu-li nadílku pak do pytlíku, tak jen proto,
abych prozkoumal hloubku a uchycení
odpadkových košů. V pohostinstvích se před
zavíračkou poptávám štamgastů na jejich
trable začínajíc nezávazný hovor a co ten váš
starosta? Cestou domů pak po zhodnocení
intenzity veřejného osvětlení záměrně tropím
rozličné výtržnosti, bych vzbudil zájem městských
policistů a mohl prověřit jejich fyzickou, a když
mě chytí, tak i verbální zdatnost, k ránu cestou
domů pak testuji šíři komunikací, výšku seku
trávníků a rozličné další detaily. Výsledná zjištění
náročných průzkumů pak pečlivě přepisuji
a třídím, abych je co nejlépe vytěžil, až se odpočatý,
plný nových poznatků a plně zrestaurovaný vrátím
do Velvar!

TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
ČERVEN A ČERVENEC 2017

					

ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA

téměř i nemluvňatům. O otázce budeme dále jednat
a budeme se snažit najít nejlepší řešení.
Rada schválila poskytnutí příspěvku Lince
bezpečí, kterou dle statistik využívají i naše děti.

Aby fotbalistům nebylo líto, že dostali méně,

Snad budou volat méně a méně.

schválila rada nákup nového žacího stroje pro

Rada poptala cenu opravy podlahy v kuchyni

technickou četu, který bude udržovat hřištní povrchy

školní jídelny a práce s radostí zadala místní firmě

v bezvadném stavu, aby se tu všem fotbalistům

pana Rotta, která nabídla o polovinu lepší cenu.

i malým velvarským klokánkům dobře běhalo. Stroj

Na podlaze se pilně pracuje, brzy z ní půjde i jíst.

bude ve správě Slovanu a bude udržovat i prostranství
u Malovarského rybníka.

Rada odsouhlasila zapůjčení obrazů George
Karse pro ojedinělou pražskou výstavu, která se bude

Radní s potěšením vyslechli zprávu o tom, že první

od října konat ve výstavní síni Mánes, a jež jistě

ročník kempu fotbalové akademie se vydařil, neméně

významně přispěje k propagaci naší sbírky. George

potěšilo, že akademie pro tuto příležitost krásně

se tak po čase zase podívá do Prahy.

opravila šatny.
Radní
na

Radní schválili výsledky výběrových řízení

schválili

předzahrádky

pronájmy
pro

místní

prostranství

na několik důležitých akcí a odsouhlasili

pohostinství

přidělení zakázek vybraným zhotovitelům. Vitráže

a cukrárny, jen ať náměstí žije, prosíme

v oknech kostela sv. Jiří bude restaurovat

jen všechny kuřáky, vyhnané na ulici, aby bánili

pan Drábek ze Svoru, kompostéry pro občany

tiše a s láskou, pokud možno dýmku míru.

a štěpkovač pro technickou četu dodají brzy firmy

Provozovatele pak tuze prosíme o vkusný výběr

Agromark a Meva-tek, hasičskou cisternu vyrobí

slunečníků, které by tolik nerušily památkovou

společnost THT v Poličce. Vyhlášeno bylo výběrové

zónu, ano, kokakola a renesance tvoří zajímavý

řízení na obnovu vodní nádrže na Velké Bučině.

kontrast, ale proč?

Na uskutečnění všech zmíněných akcí jsme získali

Protože musíme do roku 2020 vytvořit a schválit
nový územní plán, schválila rada a následně

dotační prostředky.
Rada

odsouhlasila

financování

opravy

i zastupitelstvo souhlas s tím, že jej začneme

přístupového chodníčku v mateřské školce,

pořizovat. Bude to dlouhý a jistě krásný příběh,

který bude opatřen umělým povrchem a stane se

po zkušenostech s úpravami toho stávajícího

tak i bezvadnou dráhou pro ježdění na odrážedlech,

se máme jistě na co těšit.

motorkách a jiných samohybech. To se to do školky

Rada se zabývala žádostmi několika okolních

pofičí!

obcí o vytvoření společného školského obvodu
pro ZŠ a MŠ. Věc se má tak, že z nařízení

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších věcech,

ministerstva musí každá obec, která nemá

budeme Vás o nich průběžně dále zpravovat,

školu či školku, mít smlouvu s obcí, které daná

děkujeme za váš zájem!

zařízení má, o tom, že tam budou moci jejich
děti chodit. Stáváme se žádanou nevěstou. Rádi

(Z jednání městské rady vybral a sepsal

Rada projednala a předložila zastupitelstvu

získat hodně dotačních prostředků, čili jsme mohli

bychom vyhověli, základka prostor má a děti

Radim Wolák)

závěrečný účet města za minulý rok. Vyplývá z něho,

šetřit zdroje vlastní, abychom měli na opravu

z okolí sem tradičně chodí, se školkou je to

že jsme zvýšili rozpočtovou rezervu na 30 milionů.

Záložny. Uvidíme, jak to půjde letos. Zatím to vypadá

a le

Je to především díky tomu, že se nám podařilo

na 15 milionů z dotačních zdrojů, což na město

tvrdovaječníčky, zvlášť když ze zákona budeme

naší velikosti není málo!

muset nově zaručit místo stále menším dětem,

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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h o r š í,

ta

n ám

stačí

tak

pro

naše
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CO SE V ČERVENCI DĚLO VE MĚSTĚ
Z MĚSTA

  

       

...A TŘEBA VÁM TO UTEKLO, PROTOŽE JSTE BYLI JINDE

Opravuje se fasáda děkanství, kulturní památky
a jedné z nejkrásnějších budov ve městě. Práce
pečlivě provádí pánové ze stavební firmy pana
Steina, která u nás ve městě již mnohé zdárně
odpracovala. I na tuto opravu jsme získali
dotační příspěvek od Ministerstva kultury. Nový
kabát památky vzniká pod pečlivým dohledem
pracovníků památkové péče, věříme, že výsledek
bude co nejlepší.
Připravuje se celková oprava vodní nádrže
na Velké Bučině. Bude to velká akce, na niž
jsme dostali dotaci z Ministerstva zemědělství.
Nádrž se kompletně vyčistí, bahno odveze,
upraví se dno i břehy a zkrášlí okolí. Nyní probíhá
výběr firmy, která práce provede, a poslední
kroky k získání stavebního povolení. V okolí nádrže
byl proveden biologický průzkum, ukázalo se,
že budeme muset přesazovat a zase vracet
vzácné lekníny. Ale toho se nezalekneme!
Začaly práce na restaurování vitráží kostela
sv. Jiří. Zakázku získal ve výběrovém řízení
restaurátor pan Drábek ze Svoru, který ve dvou
letech opraví všech 11 oken. Celková cena prací
činí 2 miliony korun. Letos se opraví polovina
oken v ceně jednoho milionu. 700 tisíc Kč jsme získali
od Ministerstva kultury z Programu záchrany
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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architektonického dědictví, ze svého přidáme
jen 300 tisíc. Uvidíme, zda se to povede i za rok.
Do kostela jsme již zatím pozvali i restaurátora
maleb, který potvrdil naši domněnku, že pod
bílým nátěrem se skrývá ojediněle zachovalá
renesanční výmalba. Je tedy zřejmé, že i po
dokončení oken budeme mít co dělat.

Ve městě přibývají nové houpačky a lavičky.
Houpačky za Panskou hospodou a na Nových
Uhách, lavičky různě rozeseté dle Vašich přání.
Děkujeme předem za další nápady, které rádi
splníme. Moc nás potěšilo, kolik lidí se vyjádřilo
k záměru rozšíření hřiště v Ješíně, za všechny

postřehy moc děkujeme a budeme se snažit,
aby hřiště na jaře bylo.
Děje se toho dosti i u fotbalistů. Nově vzniklá
Fotbalová akademie krásně opravila šatny,
k podání se připravuje žádost o dotaci na celkovou
rekonstrukci a koncem léta začne úprava povrchu
jednoho z hřišť.
Pak se ve městě dělo mnoho dalšího
potěšitelného – třeba, že znovu otevřela
prodejna Dobré Farmářky, že mnoho lidí začalo
opravovat své domy a že to probíhá citlivě
k naší památkové zóně, že Malvaňák má
stále krásně čistou vodu…. ale i nečekaného
a nemilého, třeba, že v rybníku došlo k prvnímu
zranění, a proto prosíme moc všechny, aby dbali
na bezpečnost svou i ostatních, aby se nám
to místo nepokazilo. A také jsme řešili opravy
nečekaných propadů a havárií, nehoda
ve zdravotním středisku opět ukázala, že když
praskne voda, není to vždy příznak radostných
událostí.
Věřme, že do konce léta už toho mnoho nečekaného
nevyplave a pokud, tak jen to milé a potěšující!
Krásný srpen a druhou polovinu prázdnin přeje
starosta Radim Wolák
w w w. v e l v a r y. c z |
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NATVRDEL PODESÁTÉ
ČLÁNEK

     	

Natv rd el

Desátý ročník už svým kulatým výročím vybízí
k něčemu speciálnímu. Co nám jubilejní pokračování
velvarského festiválku přinese? Konat se bude
v sobotu 16. září na Malvaňáku v prostorném šapitó.
Už odpoledne si můžete přijít zahrát s celou rodinou
dřevohry, vyzkoušet discgolf, shlédnout divadelní
představení nebo jen tak posedět, popít, vykoupat
se, poklábosit, dát si dobrý čaj či kávu v samostatném
čajovém stanu. Celý festivalový program je zdarma!
Přispět můžete pouze dobrovolným vstupným, které
do poslední koruny poputuje na účet Spolku Laura.
Přispějete tak i mimo jiné na nutné rehabilitace
velvarským dětem s dětskou mozkovou obrnou.

za podpory:

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V podvečer nám zahraje pozoruhodná písničkářka
JANA ŠTEFLÍČKOVÁ. Ten, kdo ji viděl loni
ve Velvarech (nebo letos na kralupském
Slunovratu) jistě potvrdí výjimečnost a hudební
neotřelost této sympatické mladé dámy. Svěží,
vtipné a milé vystoupení. THE ODD GIFTS je projekt
Onřeje Galušky, Kralupáka, jehož můžete znát
z kapely Eggnoise. Jeho debutové album sklízí
kladné ohlasy v rádiích a hudebních časopisech.
FRU FRU je parta ostřílených hudebníků

z Třebíčska. Na kontě mají čtyři výborná alba,
zdařilé videoklipy. Mnozí fanoušci je řadí ke špičce
alternativního rock/popu u nás. A protože jsme
o tom také přesvědčeni, zahrají i ve Velvarech!
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR - právě nahrává již
10. řadové album. Tleskají mu na vystoupeních
doslova všude napříč Evropou. Jeho nahrávky
se pravidelně umisťují na předních místech
v prestižních hudebních žebříčcích. Mimo jiné
je i autorem hudby k divadelním představením,
držitelem hudebních cen Anděl, moderátorem
přírodovědných pořadů v TV, hudebním producen
tem, muzikálovým i operním režisérem, zdravým
moravským patriotem a turistou. Jeho podání
(nejen) moravského folkloru, s rockovými až metal
ovými přesahy, pohladí uši a roztancuje každého
hudbymilce! Pověstná třešnička na dortu! Uvidíte
a uslyšíte sami! Pražští KILL THE DANDIES!
Se svou divokou pódiovou show předvedou to
nejlepší z tuzemské klubové scény, co lze u nás
vidět. Psychedelický, garážový rock ´n ´roll, kytarové
vazby, hlukové stěny. To nenechá nikoho v klidu!
Natvrdel bude letos velmi výživný! Všichni vystupu
jící vzhledem k benefičnímu charakteru akce slevili
ze svých honorářů, někteří výrazně. A to si zaslouží
ocenit, nemyslíte? Takže si pište do diářů: 16. září
na Malvaňáku!
Vaši Natvrdlí

               

Druhý
ročník
Memoriálu Jiřího
Karla se konal
v sobotu 10. 6. 2017
a musím konstatovat,
že se opět povedl
jak po stránce počasí,
které bylo ideální
pro fotbal, tak i co se
týče nálady a pohody mezi soupeři. Turnaj začínal
v 8:30 a s mírným zpožděním se dostavil tým
Stehelčevsi, což se dá pochopit, jelikož byl veden
tandemem sympatických trenérek. Soupeři
Slovanu byli Slavoj Zvoleněves, FK Žižice
a SK Stehelčeves. Systém hry byl tabulkově
každý s každým a po základní části následovala
druhá, která se hrála vyřazovacím způsobem,
První umístěný se čtvrtým a druhý se třetím. Vítězové
šli do finále o pohár a kovy nejcennější a poražení
změřili své síly v duelu o bronz.

V první části se umístily týmy v pořadí
Slovan Velvary
Slavoj Zvoleněves
SK Stehelčeves
FK Žižice
Po vyřazovacích bojích se do finále s domácími
probojoval Slavoj Zvoleněves. A bez ztráty kytičky,
jež domácí prošli celým turnajem, porazili i ve finále
borce ze Zvoleněvsi. V malém finále o bronz zvítězil
tým Žižic nad Stehelčevsí a měli z toho opravdu
velkou radost.
Moc si vážím toho, že turnaj probíhal v klidu bez
zákeřných faulů a turnaj byl, dá se říci, oslavou
hry, která ty malé kluky a holky spojuje. Nad celým
turnajem bdělo bedlivé oko tria hráčů Slovanu
v roli rozhodčích. Těm patří mé velké díky poté,
co jsem je požádal o pomoc, hned přislíbili účast.
Děkujeme vedení klubu za vytváření podmínek,
paní správcové, že se o nás stará a v neposlední
řadě sponzorovi, který nás už několik let podporuje.
David Vedral

zve vsechny na

zápis do kurzu
7. 9. 2017

www.velvarskakostka.cz Facebook: Velvarská Kostka

SLOVAN VELVARY

kontaktní telefon: +728 827 573, velvarskakostka@seznam.cz

II. ROČNÍK MEMORIÁLU JIŘÍHO KARLA

17-19 hodin
Dlouhodobé i jednorázové
kurzy pro deti i dospelé
Během zápisů bude otevřená
herna pro maminky s dětmi.

Kurzy:
jóga pro děti i dospělé
angličtina pro děti i dospělé
kavaHERna • biblická hodina
Pilates • keramika pro děti
i dospělé • Tvořílci • tanečky
pro děti a mnoho dalšího ...
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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dopravy do oblasti Kladenska. Na jednu jízdenku bude možné cestovat nejen p
MHD a vlakem, ale také všemi autobusovými linkami mezi Prahou a Kladnem,
a Slaným, celou MHD v Kladně i dalšími doplňkovými regionálními spoji. Linky
Prahou a Slaným, jakožto i další linky v této oblasti, budou integrovány v dalšíc
v průběhu roku 2018.
ČLÁNEK      						
S jízdenkami
PID bude nově možné přestupovat na kladenskou MHD be
doplácení, a to jak s jízdenkou PID pro jednotlivou
tak ikuponem
s předplatným
jízdu, takjízdu,
i s předplatným
(min. dvoupás ku
movým). Současně
s integrací
budou tyto linkyPro
(min. dvoupásmovým). Současně s integrací budou
tyto linky
přečíslovány.
přečíslovány. Pro snadnou zapamatovatelnost,
zapamatovatelnost, až na výjimky, zůstane stejná
koncová číslice.
až na výjimky, zůstane stejná koncová číslice.
Při cestách mezi Prahou a Kladnem bude platit jízdenka PID ve všech
Při cestách
mezi Prahou
a Kladnem
autobusových linkách i na železnici. Už nebude záležet
na tom,
s jakým
doprav
bude platit jízdenka PID ve všech autobusových
jedete. KladnoRegionální
bude zařazeno
do tarifního pásma
3, okolí Kladna směrem na S
linkách i na železnici. Už nebude záležet na tom,
organizátor Pražské integrované
včetně města dopravy
Slanývydal
dozpravodaj
pásma
4. že k termínu s jakým dopravcem jedete. Kladno bude zařazeno
s informací,
tarifního pásma
3, okolí
Kladna
směrem
26. 8. 621
2017 se
připravuje
významné arozšíření
Nová linka
mezi
Kladnem
Velvarydo nahradí
dnešní
linky
A48,
22006
systému Pražské integrované dopravy do oblasti
na Slaný, včetně města Slaný do pásma 4.
a 220084. Nový
jízdníNařád
a další
Kladenska.
jednu
jízdenkuinformace
bude možné pro cestující budou k dispozici v dr
cestovat
nejen pražskou
MHD a vlakem,úřadu
ale také Velvary.Nová linka 621 mezi Kladnem a Velvary
polovině srpna
v prostoru
Městského
nahradí dnešní linky A48, 220060 a 220084.
všemi autobusovými linkami mezi Prahou
Případně další podrobné informace jsou postupně
zveřejňovány a aktualizován
a Kladnem, Kladnem a Slaným, celou MHD
Nový jízdní řád a další informace pro cestující
na webové stránce
budou k dispozici v druhé polovině srpna v prostoru
v Kladně https://pid.cz/integrace-kladenska/
i dalšími doplňkovými regionálními

INTEGRACE KLADENSKA

spoji. Linky mezi Prahou a Slaným, jakožto i další
linky v této oblasti, budou integrovány v dalších
etapách v průběhu roku 2018.

Městského úřadu Velvary.

S jízdenkami PID bude nově možné
přestupovat na kladenskou MHD bez dalšího
doplácení, a to jak s jízdenkou PID pro jednotlivou

na webové stránce https://pid.cz/integrace-kladenska/

Veronika Lipavská, asistentka starosty
Případně další podrobné informace jsou postupně
Vkladenska/https://pid.cz/integrace-kladenska/https://pid./cz/integrace-klade
zveřejňovány a aktualizovány
Veronika Lipavská, asistentka starosty

Inzerce
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30. VÝROČÍ NEJVĚTŠÍHO SPORTOVNÍHO

ÚSPĚCHU VELVARSKÝCH HASIČŮ
SDH VELVARY

  

Sbor dobrovolných hasičů Velvary připomíná
veřejnosti 30. výročí od největšího sportovního
úspěchu v historii zájmového hasičského spolku.
Před 30 lety, dne 11. července 1987 získalo
dorostenecké družstvo chlapců SDH Velvary (tehdy
ZO SPO Velvary) titul přeborníka ČSR v národním
finále soutěže dorostu, které se konalo
na Všesportovním stadionu v Hradci Králové.
XIV. mistrovství ČSR a finále dorostu bylo

    

   

přehlídkou nejlepších družstev a kolektivů z krajů
a hlavního města Prahy včetně soutěží profesio
nálních hasičů i celostátního kola sportovně
branné hry Plamen v kategorii žáků. Naše
družstvo reprezentovalo Středočeský kraj, a to jak
v kategorii chlapců, tak i v kategorii dívek. Postupu
do národního kola předcházelo vítězství obou
kolektivů v krajské soutěži, která se konala
v Čelákovicích (okres Praha-východ).

Vlastní soutěž obsahovala celkem 5 disciplín,
a to běh na 100 m s překážkami, štafetu
4x100 m, požární útok, branný závod a test
znalostí. V obou kategoriích startovalo vždy
po 8 družstvech. Jako na každém národním
mistrovství, tak i zde byly součástí programu různé
doprovodné akce i společenský večer účastníků.
Závod začal v prvním dnu branným závodem
a testem, po kterém naši chlapci byli průběžně
na 4. místě stejně jako kolektiv děvčat. Druhý
soutěžní den byly na řadě požárnické disciplíny,
a to již zejména naši chlapci zvládali skvěle.
V běhu na 100 m součet šesti časů 134,86 sec,
ve štafetě 4x100 m čas 72,27 sec a konečně
v „disciplíně pravdy“ v požárním útoku nejlepší
čas ze všech účastníků 35,70 sec. Do konečného
pořadí se započítával součet umístění, který činil
u čtyř družstev 5 bodů, ale naše družstvo mělo
nejlepší požární útok, a to podle pravidel rozhodlo
o našem historickém vítězství!
V kategorii chlapců zvítězili Velvary (Středočeský
kraj) před Slatinou (Severomoravský kraj)
a Ostrovem n/Ohří (Západočeský kraj). Také děvčata
úspěšně soutěž dokončila a skončila na celkovém
6. místě v republice! Následovala samozřejmě
oslava, které se zúčastnili i fanouškové a členové

sboru, kteří na finále přijeli autobusem, který vypravil
tehdejší velvarský podnik Kovohutě.
Závěrem je nutné připomenout si jména všech
zúčastněných na tomto úspěchu. Vedoucími
obou kolektivů byli Miloslav Maršálek,
Jiří Prachař, Vladimír Krejčí a Oldřich Fajgl.
Vítězné družstvo chlapců bylo ve složení: Barsa
Radovan, Svoboda Jaroslav, Maršálek Roman,
Hájek Rudolf, Masopust Jaroslav, Plicka Luboš,
Srp Luděk, Macháček Tomáš, Zelinka Martin
a Fůra Jaroslav.
Děkujeme všem i nyní za skvělou reprezentaci
hasičského sboru i města Velvary. Tento sportovní
úspěch si sbor připomíná neustále a je trvalou
motivací do další jeho práce.
Zavzpomínal přímý účastník soutěže
Libor Šulc, SDH Velvary

P.S.
Sportovní družstva SDH Velvary se probojovala
do národních kol soutěží celkem 7x (2x žáci,
3x dorostenci a 2x ženy). Tento uvedený úspěch je
však ojedinělý!

Inzerce
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4Svěřte nám k prodeji vaši nemovitost, jsme na trhu 20 let.
4Vyplatíme i případné závazky, které brání prodeji.
4Dále vyplácíme i dražby – možnost zpětného odkupu.
Svěřte nám k prodeji vaši nemovitost, jsme na trhu 20 let.
4S námi jdete pouze k podpisu.
Vyplatíme i případné závazky, které brání prodeji.
4Možnost
vyplacení
zálohy.
Dále vyplácíme
i dražby
– možnost
zpětného odkupu.
4Hledáme
spolupracovníky
S námi
jdete pouze –k zaškolíme.
podpisu.
Tel: 774vyplacení
929 104 zálohy.
Možnost
Hledáme spolupracovníky – zaškolíme.
**********************************************************************

Tel: 774 929 104

Inzerce

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

JIU JITSU VE MLÝNĚ
ČLÁNEK

  

		

Šafránkův mlýn, ležící na Českomoravské vysočině
nedaleko Tišnova, se stal opět místem letního
soustředění dětí z velvarského spolku TIGER - JIU
JITSU. Nedávno rekonstruovaný pension nabízí
výborné zázemí pro sportovní aktivity, proto jsme
toto místo díky zájmu dětí, rodičů a podpoře města
Velvary navštívili již potřetí. Venkovní stan a louka
nabídly prostor pro trénink JIU JITSU a pořádání
průpravných a pohybových her, dva venkovní
bazény zase poskytly dětem odpočinek a relaxaci
po náročném programu. V okolních kopcovitých
terénech si děti otestovaly svoji fyzickou kondici
a některé si v boji s prudkými stoupáními sáhly
na dno svých fyzických schopností. Při noční hře
děti překonávaly strach z neznámého prostředí
a všechny tyto aktivity pomáhaly dětem posouvat
své hranice fyzické a psychické odolnosti. Každá
zdolaná překážka, každý překonaný strach pomáhá
dětem vyrůst v silnější osobnosti nejen v boji
na žíněnkách, ale i v běžném životě. Věříme, že
se letní sportovní soustředění dětem líbilo a příští
rok se znovu odváží vyrazit překonávat své hranice.
Sensei Ivo Brixí
www.tiger-jiujitsu.cz
www.facebook.com/TJJVelvary
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BARVY VELVARSKÉHO ŠACHOVÉHO KLUBU
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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NA MISTROVSTVÍ ČECH BUDE HÁJIT NÁŠ ‘’BENJAMÍNEK’’
ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Jak jste se v minulém článku
zde ve zpravodaji mohli
dočíst, tak po skončené
šachové sezóně úspěšné
mladé šachisty z velvarského
oddílu čekal finálový
šachový turnaj mládeže
Středočeského kraje, z kterého se poté postupuje
na Mistrovství Čech. Dvoudenní šachový turnaj
se konal v Mladé Boleslavi, kam se sjeli nejlepší
mladí šachisté všech věkových kategorií ze všech
regionů Středočeského kraje, aby změřili své síly
a tak rozhodli, kdo ze Středočechů se zúčastní
Mistrovství Čech, které se bude konat v listopadu
v Harrachově. Z Velvar se na finálový turnaj
mládeže Středočeského kraje probojovali celkem
tři mladí šachisté. Už tato skutečnost je velký
úspěch. Ne každému se podaří na tento turnaj
dostat a zahrát si zde.
Tomáš Tutr, který v minulých letech okusil
i šachovnice na Mistrovství Čech a v rapid-šachu
dokonce na Mistrovství Republiky letos poprvé
startoval ve starší věkové kategorii H12. V jeho
věkové kategorii startovalo celkem 34 mladých
šachistů. Hráli ve dvou dnech celkem sedm partií.
Tomáš začal celkem dobře, ale ze závěrečných
čtyř partií získal ‘’pouze’’ jeden a půl bodu a to
na většině turnajů je málo. S celkovým ziskem
tři a půl bodu ze sedmi partií obsadil celkové
patnácté místo, což samozřejmě v celkové
konkurenci celého Středočeského kraje není vůbec
špatný výsledek, ale na postup to nestačilo.
V nejstarší věkové kategorii H16 nás reprezentoval
v současné době náš nejlepší mladý šachista
Matěj Beneš. Úvodem bych chtěl jen říct, že
čím starší věková kategorie, tím je konkurence
větší a silnější a samotná šachová úroveň se dá
přirovnat k úrovni dospělých hráčů této královské

  

   

hry. Matěj ve své věkové kategorii hrál také sedm
zápasů ve dvou dnech. V kategorii H16 celkem
startovalo 24 mladých šachistů. Matějovi naopak
spíš nevyšel začátek turnaje a po výhře v prvním
kole poté třikrát prohrál. Závěrečné tři partie
naopak vyhrál a s celkovým ziskem čtyř bodů
obsadil desáté místo. Dvě místa jej dělila od postupu
na Mistrovství Čech. V kategorii H16 postupovalo
prvních osm. Při závěrečném součtu se ukázalo,
že od osmé postupové příčky Matěje dělilo jen
pomocné hodnocení. Takže stačilo půl bodu navíc
a Matěj by bez problémů postoupil… No, nestalo
se. I takto mohou být šachy mnohdy napínavé,
ba i kruté :-)

Matěj Beneš
V nejmladší věkové kategorii H10 Velvary reprezen
toval náš nejmladší šachista Patrik Kohm, kterému
je osm let a šachy za Velvary hraje druhým rokem.
Dá se říct, že teprve letošní sezónu poprvé okusil
sérii regionálních turnajů a hned se mu podařilo
postoupit do finálového turnaje mládeže
Středočeského kraje, což na začátku sezóny
by málokdo čekal. Patrik je do šachů zapálený,
baví ho a to je to nejdůležitější. Musím říct,
že Patrik má dobrou paměť a velmi dobrou
koncentraci. Na tréninky pravidelně chodil,
a jelikož měl jet na takovýto turnaj poprvé, tak
w w w. v e l v a r y. c z |
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ŠACHOVÝ KLUB VELVARY

  

  												 
místo a v listopadu v Harrachově bude město
Velvary a Šachový klub Velvary reprezentovat na Mistrovství Čech. Gratulujeme!!!!!
Z tohoto turnaje se poté postupuje
na nejprestižnější turnaj, na Mistrovství
Republiky. Patrik s jeho tátou zvolili jako
přípravu individuální trénink, který také náš
šachový klub poskytuje prostřednictvím
mé osoby. Tak uvidíme v listopadu.

Šachový klub Velvary v nadcházející šachové
sezóně 2017/2018 nasadí dvě družstva
dospělých, a to jedno společné s šachisty
ze Slaného do Krajské soutěže a jedno čistě
Ve l v a r s k é d o r e g i o n á l n í h o p ř e b o r u
osmičlenných družstev. Nová sezóna pro děti
začíná taktéž v září. Opět otevřeme i šachový
kroužek pro nové zájemce této překrásné hry.
Hlásit se mohou děti již od první třídy ZŠ.

Závěrem našeho článku jen zkráceně se zmíním
o nadcházejících událostech našeho šachového
klubu. Šachový klub Velvary bude opět pořádat
každoroční šachový turnaj ‘’ Memoriál Dr. Karla
Treybala’’. Turnaj se uskuteční v neděli 1. října
v prostorách školní jídelny ve Velvarech. Detailní
pozvánku nejen pro šachisty, ale i pro diváckou
veřejnost vám určitě nabídneme v příštím vydání
zpravodaje.

Přihlásit se můžete na kontaktním formuláři našich
webových stránek:
http://sachovy-klub-velvary.webnode.cz/
nebo na emailu: sachyvelvary@post.cz
za: ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Předseda Výkonného Výboru
Petr Neuman

Inzerce

jsem nechtěl, aby tam jel nepřipravený a tak jsem
se mu patřičně věnoval. Při zjištění, že jakoby herně
strnul a nevyvíjel se a také opakoval stejné chyby,
jsem mu nepatrně pozměnil trénink a převedl jeho
soustředění i na jiné části partie… No a na turnaji?
V nejmladší věkové kategorii H10 mají o něco
zkrácený čas na partii, ale zase místo sedmi kol
hrají devět. V této věkové kategorii startovalo
29 šachistů a zde postupovalo na Mistrovství
Čech pouze prvních šest chlapců. Turnaj hrají
i dívky, ale ty jsou na závěr hodnoceny zvlášť.
Patrik si napoprvé vedl výborně. V prvních čtyřech
partiích uhrál dva a půl bodu. Dvě výhry, jedna
porážka a jedna remíza. To už jsem trochu
zpozorněl a sledoval jeho další výsledky s větší
vážností. Z dalších dvou partií získal výhrou další
bod a sedmou partii také vyhrál. Po sedmém kole
byl mezi osmi nejlepšími. Osmou partii po tuhém
boji bohužel prohrál a čekala nás závěrečná
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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devátá partie. Teda Patrika čekala, ale já i jeho
táta, který ho na turnaji doprovázel, jsme měli nervy
napnuté k prasknutí. Podle výsledků z předchozích
kol jsme věděli, že aby Patrik postoupil,
tak musí vyhrát. Remíza by také nestačila
a Páťu by odsunula na sedmé až desáté místo.
Vyvěsili rozlosování na deváté poslední kolo.
Patrik sice měl hrát s býlími figurami, což bývá
menší výhoda, ale jeho soupeř z ŠK Milovice měl
o hodně vyšší výkonnostní hodnocení a bylo vidět,
že má už něco odehráno. Celý průběh dlouhé partie
vám zde popisovat nemohu, ale Patrik devátou
partii jako i celý turnaj zahrál fantasticky. Soupeři
od úvodu nedal prostor, aby převzal iniciativu
v partii a doslova ho obrazně rozcupoval na kousky
a zaslouženě rozhodující devátou partii vyhrál.
Patrik v devíti kolech získal celkem pět
a půl bodu. Pětkrát svou partii vyhrál, jednou
remizoval a pouze třikrát utrpěl porážku. Tím
obsadil mezi chlapci konečné šesté postupové
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skřítek Muzejníček. Tento malý neposeda je pěkný uličník. Jakmile nastane noc
muzeum se uzavře, vylézá ze své skrýše a začíná si hrát. Všechno, co není ukry
pod vitrínou, je vydáno napospas jeho záškodnickým ručkám. Skáče z obrazu n
obraz, listuje knihami, přehazuje příbory a schovává volně ležící předměty. Často p
sobě MĚSTSKÉ
zanechává MUZEUM
pouze drobečky,
prohlédnete
   a když si podrobně
    
    vitríny, může
spatřit otisky jeho malých nožiček a ručiček. Pokud se budete v noci procházet kole
muzea, určitě zaslechnete, jak pobíhá po strunác
drobečky, a když si podrobně prohlédnete vitríny,
Jen co se poslední sluneční paprsek schová
klavíru. Muzejníček
tráví každou noc v muzeu úpln
můžete spatřit otisky jeho malých nožiček a ručiček.
večer za mraky, v muzeu se probouzí skřítek
sám.
Pokud se budete v noci procházet kolem muzea,

HLEDÁME PODOBU SKŘÍTKA MUZEJNÍČKA

určitě zaslechnete, jak pobíhá po strunách klavíru.

Pomozte nám udělat mu radost a dejme mu společn
Muzejníček tráví každou noc v muzeu úplně sám.
vědět, že
si ho
a víme,
žemutu
s námi j
Pomozte
námvážíme
udělat mu radost
a dejme
společně
Hledáme mladé umělce, kteří by namalovali
podobu.
obrázk
vědět, žeMuzejníčkovu
si ho vážíme a víme,
že tu sSvoje
námi je.
Hledáme
mladé
umělce,
kteří
by
namalovali
přinášejte do muzea a to do 30. listopadu, abychom v lednu mohli odhalit podob
Muzejníčkovu podobu. Svoje obrázky přinášejte do
našeho skřítka.

muzea a to do 30. listopadu, abychom v lednu mohli
podobu našeho
skřítka.návrhy rozdělené d
Během slavnostního odhalení budou odhalit
vyhlášeny
i vítězné
Během slavnostního odhalení budou vyhlášeny
několika kategorií podle věku umělců, a všechny Muzejníčkovy podoby budou
i vítězné návrhy rozdělené do několika kategorií
Muzejníček. Tento malý neposeda je pěkný uličník.
muzeunastane
vystaveny.
Na každém
obrázkupodle
musí
z druhé
strany
uvedeno:
věkubýt
umělců,
a všechny
Muzejníčkovy
podobyjmén
Jakmile
noc a muzeum
se uzavře, vylézá
příjmení,
a adresa
kontakt.
budou
v muzeu vystaveny. Na každém obrázku musí
ze
své skrýševěk
a začíná
si hrát.umělce
Všechno, a
cotelefonní
není
být z druhé strany uvedeno: jméno, příjmení, věk
ukryto pod vitrínou, je vydáno napospas jeho
Petra Tvarohov
a adresa umělce a telefonní kontakt.
záškodnickým ručkám. Skáče z obrazu na obraz,
Městské muzeu
listuje knihami, přehazuje příbory a schovává volně
ležící předměty. Často po sobě zanechává pouze
Petra Tvarohová
Městské muzeum

Inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu!
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej:

20. srpna 2017

Velvary - u pošty – 14.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Informace :
Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601576270, 728605840
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

24

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

25

Firma Koever CZ s.r.o.
hledá nové zaměstnance na pozice:

• OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ
• OBSLUHY CNC STROJŮ

Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika
s tradicí od roku 2006

Kronika MĚSTA VELVAR
ČÁST 5.

  				

O poště, spolcích, pojišťovnách, historických
nálezech a starých sklepích

První zmínka o poště ve Velvarech jest z r. 1628.
R. 1759 přeložena byla do Veltrus, odkudž zpět
do Velvar se dostala r. 1781, aby v r. 1784 byla
přeložena do Slaného. V století XVII. byla v domě
čp. 115, na kterémž domě jest dosud barokový
vývěsní poštovní štít, zhotovený za poštmistra
Tomáše Richtra kol. r. 1670. Do 30. září 1874
byla ve Velvarech jen poštovní expeditura, již vedl
zbankrotovaný kupec Bedřich Kolman za pomoci
jednoho listonoše.

NABÍZÍME:

Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n. Vlt.
(200 m. od vlakového nádraží)
Nástupní plat 24 600 – 37 700 Kč
Poskytujeme:
Měsíční prémie za kvalitu
Měsíční prémie za přesčasy
Měsíční prémie za pravidelnou docházku
Roční prémie za nenemoc
Příspěvky na životní pojištění
+ 5 týdnů dovolené
+ Stravenky
Po šesti odpracovaných měsících odměna 12 500 Kč
Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de
Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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CH atrným

poštovním vozem udržováno bylo
spojení jednak se železniční stanicí ve Veltrusích,
jednak se Slaným. Do Slaného přestala jezditi
pošta asi r. 1883, do Veltrus teprve po roce 1904,
když byl rozmnožen počet vlaků na místní dráze.
Poštovní úřad se skutečným poštmistrem, jímž
prvním byl Ant. Vágner, zahájil činnost 1. října
1874. Činnost úřadu tohoto dlouhá léta byla
skrovná. R. 1877 zřízeno bylo telegrafní spojení
do stanice Veltrusy; telegrafní úřad byl však zprvu
v továrně na ledek, t. zv. solárně, patřící penzi
onovanému rytmistrovi, Karlu Böhringrovi a vedl
jej úředník tovární Jahoda. Teprve když poštovní
úřad byl rozmnožen o expeditora, převedeno bylo

telegrafní spojení na poštu. R. 1892 zaveden
byl do Velvar telefon a později zřízena povozní
pošta do Hospozína. První telefon soukromý
ve Velvarech měl již. r. 1891 starosta Krohn, spojiv si
městskou kancelář se svým bytem v ulici k nádraží.

Kdo znal agendu na zdejší poště ještě kol r. 1900
žasne, jak v prvních pětadvaceti létech století
XX. vzrostla. Dokud byl vedoucím stanice poštovní
Kolman, sídlo její každé chvíle se neměnilo,
když stal se poštmistrem Vagner, byl poštovní úřad
rok u č. 221, od r. 1875 však až do dnešní doby
v č. 220, kdež r. 1927 kanceláře pro velikou zdejší
frekvenci byly, pokud to místo dovolovalo, rozšířeny
přibráním polovice průjezdu.

w w w. v e l v a r y. c z |
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Jako pošta dříve měnila své stanoviště s bytem
výpravčího, tak bylo i s kanceláří okresního
výboru; kde bydlil okresní tajemník, tam byla
kancelář okresního výboru a zastupitelstva až
v roce 1894 zbudována byla vlastní moderní
budova na rohu náměstí a ulice Chržínské,
zbořením starého přízemního domu, který kdysi
patřil primatoru Rud. Kavikovi, z Birkenthalu
a v poslední době Karlu Krohnovi.

Ze

spolků místních nejstarší jest zpěvácký
spolek „Hlahol“, založený r. 1863. Spolek tento
měl často jen krátkou činnost, načež pravidelně
na řadu let upadl ve spánek. R. 1868 odepřel
Hlahol zazpívati večer dostaveníčko kardinálu
Schvarzenbergovi, když zde byl na biřmování

		

z důvodu, že odmítl kardinál posvětiti základní
kameny k Národnímu divadlu. Uvádím to jako
doklad, jak názory se časem mění. Dnes kdyby
arcibiskup chtěl takové svěcení provésti, nikdo
by na ně nereflektoval. Sbor dobrovolných
hasičů založený r. 1864, slavil v roce 1924 své
šedesátileté jubileum, při které to příležitosti
vydal obšírný památník. R. 1871 založena dnes
již zaniklá „Občanská beseda“ a r. 1872
„Řemeslnická beseda“, kteráž dosud i při velkém
dnes počtu různých spolků a tím na tak malém
městě panující roztříštěnosti, má svůj význam
a pěknou knihovnu. Spolek vojenských vysloužilců,
založených r. 1879 a dnes přeměněný v podpůrný
spolek „Karel Havlíček“, pořídil si krátce po svém
založení pohřební vůz, první toho druhu vůbec
artikl ve Velvarech. Do té doby byly mrtvoly nošeny.

Pohřeb na marách za asistence hasičů cechu
krejčovského neb pekařského, které měly nejdéle
své pohřební rekvisity uchovány. Pohřební ústavy
byly zřízeny kol r. 1888. Sdružení ochotníků
divadelních přeměnilo se r. 1887 v divadelní spolek
„Tyl“, který pořídil si r. 1899 pěkné nové jeviště
se vkusnou oponou, malovanou akademickým
malířem Králem z Rakovníku. R. 1891 uctilo
velvarské studentstvo sdružené v akadem.
spolku “Říp“ za pomoci dam z Velvar a okolí
památku zemřelé spisovatelky Berty Mühlsteinové
zasazením desky na rodném jejím domě č. 220
ve Velvarech. V domě tom r. 1841 bydlil její otec
ingenieur a silniční mistr při stavbě nové státní
silnice z Prahy do Teplic, obýval byt, z něhož dnes
jest zřízena poštovní kancelář. Krátce po narození
Berty zemřela její matka na souchotiny a pohřbena
na hřbitově u sv. Jiří, kdež dosud nachází se
u jižní zdi kostela její náhrobek. Při této příležitosti
založen byl spolek paní a dívek.

strýc a synovec. Starší Koželuh Jan Ev. Antonín
narodil se na předměstí v čp. 174 a mladší Jan
Leopold Koželuh narodil se v Slánské ulici čp. 192.
U tohoto jest též v životopisech chybně vesměs
udán rok narození. Narodil se 26. 6. 1794 z dvojčat.
Otec jeho, Antonín byl potrhlý švec, který nadělal
radě spoustu nepříjemností. Akadem. spolek
„Říp“ uspořádal ve Velvarech r. 1894 svůj sjezd,

který měl velkolepý průběh a veliký čistý výtěžek.
Poněvadž však řeči na slavnosti promluvené
zabočily někde do politiky a v roce 1884 zase
foukal ostrý vítr z Vídně do Čech, byl spolek
Říp rozpuštěn. Upomínka na tento sjezd dosud
nachází se v četných rodinách v podobě úhledné
knížečky „album pohledů z Velvar a okolí“, jež bylo
při té příležitosti vydáno.

Při
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zmínce o vynikajících rodácích velvarských
musím zde poznamenati, že jsem zjistil též rodné
domy obou slavných skladatelů Koželuhů, kteří
byli bratranci a ne, jak v jich životopisech se uvádí,
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Vznik a život ostatních četných spolků velvarských
nebudu vyličovati, zmíním se jen ještě, že r. 1884
založena byla jednota sokolská, jež domohla se
v r. 1920 koncesse ku zřízení biografu, jehož
činnost byla zahájena 1. 4. 1921 v sále domu
Rolnické záložny č. 224. V roce 1923 o Nový
rok přesídlil biograf do vlastní rozsáhlé budovy
vedle školy. Budova pro biograf jest první náběh
k zřízení samostatné Sokolovny ve Velvarech.
Biograf má ve Velvarech mnoho přátel i nepřátel,
ale ať se pohlíží na jeho činnosti jakkoliv, nemůže
ani nepřítel popříti, že pro život malého města,
jako jsou Velvary, společensky a politicky
roztříštěného má velký význam a pro „Sokol“
jest zdrojem značných příjmů, bez kterých by
se tento spolek nikdy nedomohl samostatné
budovy. Sokol cvičí nyní dosud v tělocvičně
ve škole. Před zřízením tělocvičny školní měl vlastní
tělocvičnu v sále hostince u města Paříže č. 9
v I. poschodí v zadním traktu, kde jsou dnes
soukromé byty.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V

roce 1927 bylo ve Velvarech 18 spolků
a 7 politických organizací. Činovníky ve většině
spolků jsou namnoze tytéž osoby, což má
za následek, že celá řada spolků vždy po řadu let
spí a teprve, když bývá volba funkcionářů, nějaký
nový čilejší člověk na krátký čas probudí spolek
k novému životu.

N ejstarším peněžním závodem byl „Spořitelní
spolek“, založený r. 1862, měl po řadu let skvělé
obchody, jsa jedinkou spořitelnou na celém okresu
velvarském. Akcionáři však nebyli prozíraví, o velké
čisté zisky se dělili každoročně a nepamatovali
na zřízení reservního fondu. Důsledkem toho
bylo, když r. 1894 přišla na spolek pohroma,
vzniklá tím, že obchodník židovský Gläsner
z Černuce připravil závod tento falešnými půjčkami
asi o 65.000 zl; začal hynouti a r. 1906 byl nucen
likvidovati a splynul s „Obecní spořitelnou města
Velvar“, založenou r. 1891 a slibně vzrůstající.
V roce 1884 vstoupila v život Rolnická záložna

a Hospodářská záložna. Dnes všechny tři peněžní
závody velvarské mají již pevný finanční základ
a milionové obraty. Nelze však zamlčeti, že r. 1922
a 1923 městská spořitelna a hospodářská záložna
utrpěly velké finanční ztráty přílišným chvatem
za velkým ziskem. Kdo nesl na tom větší vinu,
zda neopatrnost vedoucích úředníků neb
bezstarostnost správní rady, event. ředitelstva,
jest dnes ještě těžko rozhodnouti, poněvadž
podrobnosti o těchto ztrátách nepřišly do veřejnosti,
z důvodu, aby nevznikl na tyto ústavy run, jest
však jisto, že ztráty činily v obou ústavech
půl druhého milionu Kč, zejména přihlíží-li
se k značným výlohám v celé řadě prohraných
sporů soudních.

Podle zákona o nemocenském pojištění dělnictva
z r. 1888 byla ve Velvarech zřízena r. 1889 okresní
nemocenská pokladna pro celý okres velvar
ský. Vedle této pokladny vznikla v cukrovaru
ve Velvarech závodní pokladna v r. 1912. Pomocná
nemocenská pokladna ve Velvarech. Sídlo
okres. nem. pokladny bylo r.1905 (1907) z Velvar

přeneseno do Kralup. Po převratu dle zákona
z r. 1919 musily tyto menší pokladny likvidovati
a splynouti s okresními.

Tak vznikla mohutná, poněvadž novým zákonem

povinnost pojišťovací značně byla rozšířena,
jediná pokladna na celém okresu se sídlem
v Kralupech. R. 1921 se však rozdělila ve dvě
samostatné, z nichž jedné bylo sídlo ve Velvarech
a druhé zůstalo v Kralupech. Nově zřízená
okresní nemoc. pokladna ve Velvarech dobře
prosperovala a postavila si r. 1924-25 pěknou
vlastní budovu na rohu náměstí před školou
a ulice k nádraží. Život nové této pokladny byl
však krátký. Přišel zase nový zákon, jímž učiněny
změny, jednak v nemocenském pojištění,
jednak položeny základy k invalidnímu pojištění
a velvarská pokladna musila v r. 1926 splynouti
s kralupskou v jednu okr. nemoc. pojišťovnu,
jež podle nového zákona mohla býti pouze
v sídle okresní politické správy. Nelze popříti,
že velké ústavy pojišťovací mají snažší existenci
a více mohou činiti pro své pojištěnce, nežli malé.
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Byly doby, kdy nemocenské pokladny byly pevnou
baštou té politické strany, obyčejně socialistické,
která se domohla většiny v představenstvu.

T ento

moment byl příčinou, že kruhy agrární
vymohly si zákon o zřizování zemědělských nemoc.
pojišťoven a dne 1. února 1927 zahájila také
taková pojišťovna se sídlem ve Velvarech svoji
činnost pro celý okres samosprávy velvarský.

Nálezy historické a předhistorické ve Velvarech
a okolí.
O starožitnosti jevil jsem od dětství svého veliký
zájem. Starší pamětníci, tedy lidé, kteří by
dnes byli až 130 let staří, často mi vyprávěli, že
na polích u Všech Svatých bezprostředně
za předměstím slanským ležících po obou
stranách nynější silnice, či ulice Malovarské
nacházely se četné popelnice celé i jich střepy.
Když v roce 1925 pan Josef Kraus, majitel školek,
překopával svoji zahradu u čp. 289 nalezl takové
spousty střepů, že je odnášel do cesty k vyplnění
výmolů. Dověděl jsem se o tomto nálezu již tak
pozdě, že nic nebylo k zachránění. Nález tento
svědčí, že v místech těch byla předhistorická
stará osada.
Též při vysušení Malovarského rybníka a vyvážení

bahna r. 1888 při čemž tenkráte místy přišlo se
do značné hloubky, nalezeny byly četné střepy,
jež tehdy sebral synovec mlynáře p. Čeňka Šturma
studující Rud. Ballasko a jež jsou nyní uloženy
v městském museu. Myslím, že staré, v XVI.
století zaniklé Malovary stávaly severně a západně
od kostela Všech Svatých, zvláště v místech
Malovarského rybníka a jeho okolí. Rybník tento
zřízen byl kol roku 1526 a poněvadž byla nutná
změna důkladná celého terrainu nenacházíme
po Malovarech ani sebepatrnější zbytky. Jest jisto
též, že jednotlivé statky malovarské nacházely
se i na místech od rybníka vzdálenějších, zejména
tam, kde jsou nyní stodoly u Všech Svatých.
Nasvědčuje tomu zřejmě poloha jednotlivých
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stodol. R. 1876 kopána byla stoka na náměstí
a tenkráte před číslem 112 nalezena byla
v ulehlé půdě dutina, v níž byla dosti zachovalá
nádoba červeně pruhovaná, jež jest v městském
museu. Nejvýznamnější nález učiněn byl r. 1887
na poli tehdejšího purkmistra Viléma Tomsy
v severovýchodním rohu tohoto rozsáhlého
pozemku, ležícího mezi silnicí státní a do Miletic,
u pole tohoto stojí pomník rychtáře miletického
Secktera. Při orání hlubším často bylo pluhem
zasaženo o velký kámen. Tomsa dal v těchto
místech kopati a nelezen byl velký předhistorický
hrob vyložený mohutnými deskami z permského
pískovce, v jehož středu stál obelisk z téhož kamene,
u něhož ležela kostra silného muže, při kteréž
byl veliký jantarový náhrdelník a bronzové ozdoby.
Kol byly četné nádoby se zbytky ptačích kostí
a několik koster osob zřejmě mladších obojího
pohlaví, otroků, kteří při smrti svého pána byly
usmrceni, aby mu i v záhrobí sloužili. Nález
tento jest uložen v zemském museu v Praze jako
hrob bohatého cizince. Při stavbě splavů
řepních u cukrovaru r. 1911 nalezena celá řada
hrobů tak zvaných skrčenců, z nichž jeden
jest v celku uložen v městském museu. V okolí
zdejším nalezeny byly častěji mince různých
římských císařů, jež podávají důkaz, že v době
impéria římského vedla Velvarskem obchodní
neb vojenská cesta. R. 1894 nalezeno u Černuce
„na skalkách“ žárové pohřebiště z doby římské
a v něm třírohý bronzový býček a úplně
neporušená nádoba, velmi vzácná tvaru lahve
(v zemském museu). R. 1911 objeven mezi
Černucí a Hospozínem při silnici hromadný
bronzový nález, který jest uložen v městském
museu. Úhrnná váha činí přes 7 kg a pochází
z doby kultury knovízské. Nález koster četných
zřejmě hřbitůvky z morových dob učiněn byl
před válkou na Velké Bučině u křížku a r. 1929 při
kopání písku na poli blíže pískovny za Pražskou
branou, kdež jest nyní Spořilov. Při kopání
hrobu Josefa Studničky na obecním hřbitově r.
1919 nalezena byla odpadková jáma se střepy

a pěkným kachlem s podobou Husovou asi
ze století XVI. (městské museum.)

spisovatele Spicsse, ale ve skutečnosti neexistovaly.
Jak město rostlo, měnil se i jeho půdorys.

P odnět

Sklepy starých zrušených domů neb jich trativody
byly zasypávány. Vždyť dosud vidíme u některých
starých domů, že jich sklepy jsou v uličním
pozemku jako u čp. 2 a 204. Archiv městský řádně
uspořádaný ve fasciklu z konce stol. XVIII. byl
do r. 1850 v radnici č. 1. při předávání této
budovy státním úřadům byl přestěhován do Pražské
brány, při čemž byl přeházen. R. 1925 byl zpět
odstěhován do radnice, kdež dosud se nachází,
škoda jen, že stísněn jest v malé místnosti, že
nelze jej vůbec uspořádati. Století XVII. až XVIII. jest
v něm pečlivě uchováno.

k založení městského musea dala
národopisná výstavka, pořádané akad. spolkem.
„Říp“ při sjezdu r. 1894 a založeno hned
v roce následujícím. Do musea tohoto uloženy
starožitnosti, jež se nacházely v městské kanceláři
a které byly různými dárci hned neb později
věnovány. Významný dar učinil městskému museu
okresní výbor r. 1913, který věnoval celý hromadný
bronzový nález od Černuce a všechny předměty,
jež zůstaly u okresního výboru po národopisné
výstavě v Praze r. 1895. Ve Velvarech se vypra
vuje, že na náměstí jsou tajné chodby před domem
č. 8, 224 a 57. Před tímto domem se skutečně
nacházejí. Již za mého dětství jsem je viděl
propadlé rovněž kol r. 1890. Když v r. 1927 stavěl
kupec Řehák nádržku benzinovou před rohem
domu tohoto v náměstí nalezena byla šachtice
o rozměru asi 4. čtverečních metrů důkladně
pískovcovým kamenem zaklenutá ze kteréž
vybíhaly chodby sklenuté asi 1 ½ m vysoké
směrem západním, východním severním. Škoda,
že stavitel, jenž měl stavbu nádržky svěřenu, nedal
chodby tyto blíže prozkoumati, ale pokud bylo viděti,
nebyla patrna žádná spojovací chodba s domem
č. 57 a jakž mi vyprávěl majitel tohoto domu
pan Ant. Jelen, ani při důkladné opravě svých
sklepů nenalezl žádného zazděného východu.
Podle mého úsudku jedná se buď o staré
trativody, jimiž v starších dobách okolí domů
bylo odvodňováno, nebo pozůstatky sklepních
šíjí nějakého starého domu, který stál asi
do XV. století v náměstí proti nynější ulici
Chržínské. Před domem č. 224 byly skutečně
též, jak mi staří pamětníci vyprávěli, také takové
chodby v r. 1850 při novostavbě nalezeny.
Ze sklepa domu č. 8 vede též chodba, jež byla
asi r. 1890 Josefem Hartmanem, kupcem v témž
domě zazděna. Pověsti o tajných chodbách
vznikly ve století XVIII. podle vypravování
v strašidelných a tajuplných románech německého

Písemnosti a knihy století XIX. byly většinou odevz

dány státním úřadům. Při jich zřízení r. 1850, knihy
pozemkové zařazeny byly do soudní knihovny.
Listiny důležitější po zrušení okresního úřadu
byly r. 1869 odvezeny do Slaného k hejtmanství,
kdež asi z větší části přišly na zmar. Ze soudní
knihovny musily býti r. 1898 starší knihy odevzdány
do zemského archivu, kdež dosud jsou uloženy.
Byly mi však ochotně veškeré v r. 1912-1914
zapůjčeny k historickému prozkoumání. Nejstarší
kniha jest z r. 1456, tedy z doby, kdy Velvary
byly ještě městečkem. Má cenné záznamy též
ze zaniklých Malovar.
Milí Velvarští! Ručně psanou Kroniku města Velvar,
již od roku 1921 vedl velvarský lékař, bývalý
starosta a milovník historie pan Rudolf Čermák,
publikujeme v přepisu na stránkách zpravodaje,
abychom podpořili zájem o bohatou minulost
našeho krásného města. Přejeme příjemné počtení
a předem děkujeme za všechny doplňující zprávy,
které budeme s ochotou přijímat! Rádi bychom,
aby kronika v budoucnu vyšla tiskem, Vaše doplnění
a třebas i dobové materiály pro nás budou důležitým
pramenem!
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OBRAZY Z DEPOZITÁŘŮ
Městské muzeum Velvary představuje
v muzejní galerii část výtvarné sbírky.

7. 7. - 31. 8. 2017

NABÍZÍ PRO SVÁ PRACOVIŠTĚ VE VELVARECH VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
S MOŽNOSTÍ OKAMŽITÉHO NÁSTUPU:

PROVOZ LAKOVACÍ LINKY:
 Technická podpora pro obchod a nákup nátěrových hmot
 Obchodní zástupce pro lakované plechy – junior
 Asistentka obchodu pro německý trh
 Asistentka obchodu s AJ
 Kontrolor kvality
 Laborantka v mechanické laboratoři
SERVISNÍ CENTRUM LAKOVACÍ LINKY:
 Dělník servisního centra
 Technolog servisního centra
HUTNÍ PROVOZ:
 Tavič – střídač provozu hutní výroby
 Dělník – rovnač
 Logistik/skladník

Autoři vystavených děl:

Petr Bareš
Jindřich Bláha
Jiří Corvin
Dagmar Dost-Nolden
Eva Linksfeilerová
Jan Pömerl
Ludvika Smrčková
Pavla Vicenová-Rousová

ÚDRŽBA:
 Provozní zámečník
PERSONÁLNÍ ÚSEK:
 Pracovník ostrahy (vrátný)
V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: bvaigeltova@mtcomax.cz,
či kontaktujte firmu na telefonních číslech.: 315 730 201, či 724 146 998

Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24 Velvary, tel. 315 761 419, e-mail: muzeum@velvary.cz
Dopis

************************************************************************
správně ukáznit zlobivé kluky – já jsem se jí
Velmi
srdečně bych chtěla pozdravit
nebála, měla jsem ji moc ráda, i když jsem občas
paní učitelku Bouškovou, na kterou moc
taky dělala pěkné hlouposti. Přeji paní učitelce
ráda vzpomínám. Učila mě na I. stupni
hlavně hodně zdravíčka po celý rok.
základní školy. Už dlouho jsem ji nepot
Velmi
srdečně
bych
chtěla
pozdravit
paní učitelku Bouškovou, na
kterou
kala. Dokázala nás hodně naučit a vždy
Elena
Gubová
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moc ráda vzpomínám. Učila mě na I. stupni základní školy. Už dlouho
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Inzerce

AUTOELEKTRIKA
- AUTODÍLY
AUTOELEKTRIKA
- AUTODÍLY

Provozní
doba: doba:
Provozní

PondělíPondělí
– Pátek–……….
7 – 17 hod
Pátek ……….
7 – 17 hod
SobotaSobota
………………...
8 – 12 hod
………………...
8 – 12 hod
NeděleNeděle
………………...
zavřeno zavřeno
………………...
Nabízíme:

Zdeněk Tutr

Nabízíme:

Zdeněk
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Za Roudnickou
branouTutr
622
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Za Roudnickou
273
24 Velvary branou 622
273
24761
Velvary
- Startérů
- Nezávislých topení
tel./fax: +420
315
412
- Startérů
- Nezávislých topení
- El. Příslušenství
tel./fax:
+420
mobil:
+420 723
360315
838761 412 - Alternátorů
- free
Alternátorů
- zařízení
El. Příslušenství
Hands
sad
Tažných
mobil:
+420
723
360
838
mail: autoelektrika@tutr.cz
- Hands free sad
- Tažných zařízení
- Autoalarmů
- Autorádií
mail:
autoelektrika@tutr.cz
www.tutr.cz
- Autoalarmů
- Autorádií
- Výfuků
- Autobaterií
www.tutr.cz
- Výfuků

Doplňkové služby:

- Autobaterií

Doplňkové služby:

- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
za velmi
výhodné
ceny v originálním
balenífiltrů:
i rozlévané
ze sudového
- Výměna
motorových
olejů včetně
nabízíme
všechnybalení.
typy olejů SHELL
- Kontrola,
event.výhodné
ošetření akumulátoru
a kontrola
stavu
dobíjecí soustavy
za velmi
ceny v originálním
balení
i rozlévané
ze sudového balení.

- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy

Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:

Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:

- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme
na objednávku
do vozidla
24 hod. tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
- Osobní
i nákladní
- Pro další
prodej
poskytujeme
dodáme na objednávku doslevy.
24 hod.

- Pro další prodej poskytujeme slevy.
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KŘÍŽOVKA

LETNÍ FOTBALOVÝ KEMP BOHEMKY

Fotbalová akademie poodkrývá
svoji oponu

VE VELVARECH SE VYDAŘIL

FOTBALOVÁ AKADEMIE BOHEMIANS PRAHA 1905 VELVARY

V pátek 14. 7. skončil letní fotbalový kemp
pod hlavičkou Fotbalové akademie Bohemians
Praha 1905 – Velvary. Víc než 40 dětí
se na místním hřišti pět dní zdokonalovalo
ve svých fotbalových dovednostech. A to pod
vedením kvalitních trenérů z vršovického
Ďolíčku. Na závěr děti navštívily bohemácké
legendy, mistři Evropy z roku 1976 Antonín

SRPEN  		

Již začátkem dubna se otevře Fotbalová akademie
Bohemians Praha 1905 – Velvary pro první zájemce.
A to nábory do akademie ve dnech 4. a 5. dubna (úterý
a středa) v 17 hodin ve velvarské sokolovně. Nábory jsou pro nejmenší děti – ročník
mi bylo
pět,začít
maminka
mi
narození 2012, 2011 a 2010, aleJohn
i staršíLennon
děti mohou„Když
přijít, pokud
mají chuť
hrát
fotbal. Termín je sladěný s místní
školou a
nábory
ve čtvrtek
a pátek
bude Napsal
zeptali
senamě,
copak
chci
být, až
vyrostu.
navazovat zápis do 1. tříd. Právě spolupráce fotbalové akademie a místní školy je
že budou
oni …
(viz tajenka)”.
Panenka a Karol Dobiáš. S dětmi si českoslovenští
důležitá. Od příštího školního roku
ve velvarské
škole navýšeny hodiny
tělesné výchovy,
internacionálové zatrénovali a na závěr
všem na kterých se budou podílet trenéři fotbalové akademie. Vůbec celá
filozofie Fotbalové akademie Bohemians Praha 1905 ve Velvarech má mnohem širší
dětem předali certifikáty o absolvovaném
záběr, než by se předpokládalo. Nejde jen o sportovní rozvoj talentovaných dětí, ale
VNITŘNÍ
i o důraz
na vzdělání dětí a dobrých
výsledků veČÁST
škole. Stejně tak je důležitá formace
kempu. Třebaže malí fotbalisté byli
po týdnu
osobnosti a posilování morálních vlastností sportujících dětí. Heslem fotbalové
fotbalu unavení, nechtělo se jim končitakademie
a jít s rodiči
je: „Vynikající fotbalista, pilný žák a dobrý kamarád.“

   

OTEVŘENÝ PŘÍSTAVEK DOMU
domů. Kemp se vydařil, laťka je nastavena vysoko,
V létě, druhý týden v červenci, fotbalová akademie uspořádá na velvarském hřišti
příští prázdniny v nastaveném trendu
budeme
letní fotbalový
kemp (10. ‒ 14. 7. 2017) formou příměstského tábora pro děti ve věku
5 – 10 let. Na kemp přijedou z Prahy
špičkovíKONĚ
trenéři mládeže a týden se budou
ČERNÍ
pokračovat.
věnovat našim dětem.

		

řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy,
jsem “šťastný”. Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl,

V
V
V

Mgr. Josef Dobeš, manažer akademie

No a pak v pondělí 4. září společně přivítáme prvňáčky – akademiky ve velvarské
VÝBAVA
PSA hřiště. Společně s panem
škole a slavnostně otevřeme akademii
v areálu fotbalového
starostou Wolákem a panem ředitelem Doškem na tuto slávu zveme paní ministryni
školství, paní hejtmanku a našeho pana senátora. To už bude ostrý fotbalový start
pro naše začínající sportovce. ZLOSTNĚ

V
V

Mgr. Josef Dobeš – manažer fotbalové akademie

SOPKY

V

VPLÉSTI

V

Inzerce:

jaroslavmichl@email.cz
*kontroly spalinových cest
*revize komínů, *vložkování, *frézování,
*čištění komínů, opravy komínů a poradenství
*kontroly kotlů na tuhá paliva (výrobce OPOP)
*výroba a prodej nábytku, *čalounictví,
*ubytování a pronájem bytů
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VYHRÁVAT

V

DŮSTOJNOST

V

MIZEROVÉ

V

LESNÍ ZVÍŘÁTKO

V

SOUBOR VZORKŮ

V

PAPEŽSKÝ STÁT

V

VLOŽIT

V

VYLUŠTĚNÍ Z ČERVENCOVÉHO ČÍSLA:

Ernest Hemingway: „Člověk radši poznává vesmír než SEBE SAMÉHO.“
Křížovku na srpen připravila: Z. Ortová
w w w. v e l v a r y. c z |
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
VÁS ZVE

NA BESEDU, PŘEDNÁŠKU A PRAKTICKOU UKÁZKU

Přijďte si popovídat s certifikovanou lektorkou Školy pánevního dna
Kamilou Jiříkovou
Dozvíte se například JAK NA BOLESTI ZAD.
Jak si pomoci při bolesti spodní části zad a SI skloubení.
Máte potíže s únikem moči, s prostatou či s otěhotněním?
Jste před/po urologické nebo gynekologické operaci?
I pro vás se najde řešení.
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