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12. listopadu oslaví 85. narozeniny
naše milá maminka, babička a prababička
paní Naděžda Stýblová,
kterou máme moc rádi.
Přejeme ji hodně zdraví, štěstí a ještě dlouhá léta
mezi námi.

Rodina

Dne 5. 11. se dožívá

75. narozenin

bývalý dlouholetý “nádražák” pan Jiří Krejčí.
Vše nejlepší, hodně zdraví a stále chuť ke psaní
přejí:
sestra Dáša, bratr Zdeněk,
sestra Milada s manželem Václavem ze Slaného,
neteř Jitka s manželem Josefem z Hospozína,
synovec Venda s manželkou Irenou z Velvar,
dále Honza, Petr, Radek, Verunka, Andrejka,
Péťa, Eliška, Pája a Anežka.

Srdečně blahopřejeme dlouholetému čtenáři
velvarské knihovny a pilnému dopisovateli
Zpravodaje z Velvarska panu Jiřímu Krejčímu
k jeho půlkulatinám.
Ať Vám, pane Krejčí, slouží hlavně zdravíčko,
mějte stále radost ze života a zvídavý pohled
na svět, abyste i nadále svými drobnými postřehy
a vzpomínkami těšil čtenáře zpravodaje.

Dne 7. 11. se dožívá pan Zdeněk Krejčí z Velvar 77 let.
Pan Krejčí pracoval v Dřevařských závodech (Delta) ve Velvarech.
Tož, Zdeňku, jen to nejlepší, hodně pohody a lepší zdraví
do dalších let
Ti přejí: sestra Milada s manželem, sestra Dáša.
Též blahopřeje neteř Jitka s rodinou a synovec Václav s rodinou.
Za příbuzné vyřizuje a k přání se připojuje bratr Jiří Krejčí.
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           
Velvarský říjen byl pestrý jak podzimní listí a donesl
mnoho barevného dění, no považte, třeba ty víkendy.
Každý byl jiný:
První víkend byl ve znamení sportu, velvarský
maraton se opět vydařil, zdárně se rozšiřuje o cyklistickou část a láká stále více lidí. Návštěvnost byla
chladnému počasí navzdory vysoká, přijeli i mnozí
přespolní návštěvníci a všichni si to užili.

Oblíbená kategorie, kterou jinde nenajdete, je rodinný běh
(foto M. Rylková)

Druhý víkend byl událostmi doslova nabit: sobota
začala sousedským blešákem na dvoře děkanství,
který přilákal nezvyklé množství nakupujících
i prodávajících a daly se na něm sehnat opravdu
pěkné kousky.
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V poledne pak byly v podloubí radnice slavnostně
velvarským předány první veřejné pouliční šachy
a při této příležitosti byla odhalena pamětní
deska připomínající památku Dr. Karla Treybala,
šachového velmistra, který působil coby přednosta
velvarského soudu a byl zabit nacisty. Akce se též
těšila velkému zájmu, dorazila velvarská šachová
i nešachová veřejnost a též velmistrova rodina.
Šachy byly hned „zajety“ první partií, v níž se utkal
předseda šachového klubu pan Neuman s vnukem
pana Treybala Jindřichem Trejbalem. Věříme, že
šachový stolek přispěje k oživení veřejného prostoru na náměstí a že nebude sloužit jen mládeži
ke skotačení. Šachové figurky jsou bezplatně
k zapůjčení v přízemí radnice, po zimě je umístíme
k šachovnici natrvalo, aby bylo možné hrát i večer
a mimo otevírací dobu pokladny.

RADOSTI A STAROSTI

						

Sobota pokračovala ve velvarském kině, kde
probíhal třetí ročník Ozvěn festivalu Oty Hofmana.
Kino vonělo praženou kukuřicí, svařákem a teplými
vaflemi, od pěti se promítal film Anděl Páně 2 a diváků
přišlo tolik, že nebylo ani znát, že se netopí. Protože
byl letošní ostrovský festival tematicky zaměřen na
roboty, promítali jsme večer film o robotech na přání
a v neděli ráno byl vzpomínkově zařazen Robot Emil.
Festival zakončila pohádka pro nejmenší Pravý Rytíř.

Velvarské kino bylo po roce opět plné

Po promítání pohádky se v kině objevil muž v drážní
uniformě, byl to pan Smaha, který všechny pozval
do nově otevřené dopravní expozice Muzea technických hraček a odvedl si s sebou houf diváků.
V muzeu probíhala po celý den velká sláva, protože
zde při příležitosti 135 let fungování lokálky z Velvar
do Kralup vrcholily dny otevření nové expozice.
Děti si mohly vyzkoušet řízení dopravy, pohrát si ve
výpravně, orazit jízdenky, a mnohé jiné věci, hlavně
si prohlédnout nádherné historické vláčky.

Při příležitosti výročí trati byl vydán pamětní list a nová
turistická vizitka

V přízemí Spořitelny se podávalo stylové nádražní
občerstvení a dokonce přijela natáčet i Česká
televize! Kdo měl ještě sílu a chuť zakončil neděli
pohádkou v ZUŠ.
Třetí víkend byl zas zcela jiný. Především volební.
V pátek a v sobotu byly otevřeny volební místnosti,
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nálada byla příjemná, komise milé a vstřícné,
kolem se linula vůně bábovky a dovnitř proudili
velvarští s obálkami, účast byla veliká, za což patří
všem dík, je vidět, že věci veřejné nám nejsou
lhostejné, uvidíme, co nám ten volební výsledek
vlastně přinese.

Volební místnost v ZŠ - obraz na zdi připomíná pestrost
volební nabídky

Vidíte, pestré to bylo a to jsem tu zdaleka nezmínil
všechno, samozřejmě fungovala naše muzea
a galerie, řada akcí se konala v Kostce, nezahálela
ani knihovna… A to nemluvíme o dění mimo soboty
a neděle. I ve všedních dnech tu bylo pestro, nejen
společenským děním, třeba besedou v knihovně či
vernisáží v galerii Tomáše Vosolsobě, ale i pracovně,
na radnici byl předvolební ruch, a sotva se vše
dochystalo a sklidilo, už abychom chystali volby
další, dosti jsme se věnovali i stavebním akcím,
dokončujeme opravy děkanství, kde se firma, jinak
velmi šikovná, trochu pere s barvou, která jim dělá
nepěkné kocoury, pokračujeme v restaurování vitráží

									

v kostele sv. Jiří, tvář získávají i nové chodníky
v Ješíně, dokončen je chodníček ve školce, vrcholí
přípravy na opravu nádrže na Bučině, zajíždíme
nový štěpkovač, pereme se s porouchanou čistírnou
odpadních vod, hledáme vhodný vánoční strom, a do
toho jsou věci provozní i nečekané, které nám vždy
hezky naplní den. V průběhu měsíce jsme také začali
jednat s církví o společném přístupu k opravě našich
kostelů, sešli jsme se s novým vedením Velvany
a jednali o její budoucnosti, měli řadu jednání s projektanty, kteří chystají projekty pro plánované úpravy
a akce, připravujeme se též na převzetí sálu hotelu
Záložna a připravujeme projekčně práce, které
následně povedou k její rekonstrukci, do toho se plně
roztočil vír příprav rozpočtu města pro příští rok…
O některých zmíněných událostech a mnohých
dalších se můžete dočíst na stránkách tohoto

zpravodaje. Najdete tu i pozvánky na dění listopadové, které si s tím říjnovým nezadá. Můžeme se
těšit na předání nové cisternové stříkačky našim
hasičům, které se udá první listopadovou sobotu,
druhá sobota přinese otevření nové expozice našeho
městského muzea, ve druhé polovině měsíce se
můžeme těšit třeba na poslechový večer Jana
Rejžka, prostě už je jasné, že i listopad bude stát za
to a to se již za vrátky pomalu chystá první adventní
neděle a příchod Mikuláše…
Děkuji všem, kdo se na veřejném dění podílíte
ať přípravou či návštěvou a podporou, je to velmi
cenné, řekl bych až úžasné!
Krásný listopad se vším, co k němu patří,
přeje od srdce a na častá setkávání se těší
Radim Wolák, starosta

Ale nežilo se jen volbami. Zatímco se sčítaly volební
hlasy, bylo plno na hřišti, kde pokračovala úspěšná
jízda našich fotbalistů, hasiči měli velký úklid, aby měli
vše připravené na příjezd nové cisterny, a v neděli,
když se vše zklidnilo, prošlo městem mariánské
procesí, které se zastavilo u sochy Panny Marie na
Nábřeží, u Palladia v hale radnice a u Mariánského
sloupu na náměstí a přispělo k duchovní očistě
těchto míst.
Víkend čtvrtý, sváteční, je ve chvíli, kdy píšu tyto
řádky, před námi. Věřím, že to bude víkend klidný.
Děti si užijí podzimní prázdniny, vzpomeneme výročí
republiky a koncertem v muzeu si připomeneme
výročí úmrtí našeho prvního pana prezidenta. Snad
ještě užijeme i trochu sluníčka.
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Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 237 24 Velvary,
IČ 00235105

Program pro poskytování dotací městem Velvary
Zastupitelstvo města Velvary schválilo dne 16.12.2015, usnesením 8/2015,
následující program pro poskytování dotací z rozpočtu města Velvary.
I.
Důvod a účel poskytování dotací
Město Velvary si cení snahy všech, kteří ve volném čase a mnohdy nezištně
dělají něco pro druhé, věnují se potřebným, pracují s dětmi a mládeží, pomáhají
k rozvoji a oživení velvarského veřejného společenského, kulturního i sportovního
dění, čímž přispívají rozkvětu místní pospolitosti, zlepšování životní úrovně
a k šíření dobrého jména města.
Aby město alespoň částečně podpořilo záměry, projekty a činnost těchto spolků
a organizací, zřizuje Program pro poskytování dotací, do něhož pravidelně vkládá
určitý finanční obnos, který pak mezi daná uskupení rozděluje.
Program má přispět k tomu, aby prostředky na podporu byly rozdělovány
průhledným a srozumitelným způsobem.

II.
Oblasti podpory a jejich vymezení
Finanční prostředky jsou přidělovány ve dvou hlavních oblastech
1. Příspěvek na činnost neziskové organizace (výdaje související
s pravidelnou činností organizace např. nájemné, výdaje na energie…)
2. Příspěvek na pořádání projektu akce kulturního, společenského,
sportovního, vzdělávacího či jiného veřejně prospěšného charakteru
3. (např. koncerty, besedy, soutěže, závody, divadelní představení,
vzdělávací cykly….)
Prostřednictvím programu pro poskytování dotací budou městem podporovány
zejména:
-

-

projekty akcí, které podporují rozvoj kulturního, sportovního
a společenského dění ve městě;
projekty akcí regionálního a celostátního charakteru pořádané v obci;
projekty v sociální a zdravotní oblasti;
projekty zaměřené na podporu životního prostředí;
charitativní projekty zaměřené na podporu handicapovaných skupin;
projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, především
mezi dětmi a mládeží;
projekty péče o kulturní a historické dědictví města;
projekty směřující k šíření dobrého jména a zvýšení návštěvnosti města;
jiné veřejně prospěšné činnosti.

Podporované činnosti a projekty musí mít veřejně prospěšný charakter.
III.
Předpokládaný celkový objem dotací
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených pro dotace
v rámci rozpočtu města se stanovuje na příslušný rok částkou 600 000,--Kč.
IV.
Maximální výše dotace
Maximální výše dotace v jednom případě je 170 000,--Kč. V prokazatelně
odůvodněném případě je možné částku zvýšit.
V.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem je subjekt se sídlem ve městě Velvary nebo vykonávající činnost
ve městě Velvary, který nemá ke dni podání žádosti žádné závazky vůči městu
Velvary či jeho organizacím (vyloučeny jsou podnikatelské subjekty, fyzické
osoby a příspěvkové organizace zřizované městem).
VI.
Lhůta pro podání žádostí
Žádost musí být doručena do podatelny MěÚ Velvary:
u žádostí na rok 2016: od 20. 1. do 22. 2. 2016
u žádostí na rok 2017 a další: od 1. 1. do 30. 1. roku, na který je dotace žádána.

celoroční obecně prospěšnou činnost organizací a spolků působících
na území města v oblasti kultury, sportu a vzdělávání;
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VII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Jednotlivé žádosti budou posuzovány podle těchto kritérií:
Pro příspěvek na činnost:
- dopady činnosti žadatele na širokou veřejnost
- zapojení občanů města do činnosti žadatele
- četnost akcí a aktivit žadatele v daném roce
- kontinuita činnosti žadatele
- snaha žadatele o získání finančních prostředků z jiných zdrojů
- prezentace žadatele navenek
- spolupráce s ostatními organizacemi a městem
Pro příspěvek na projekty:
- význam akce pro město a region
- rozsah propagace města
- návaznost akce na předchozí ročníky či aktivity
- účast a zájem ze strany občanů města na předchozích ročnících
či aktivitách
O rozdělení prostředků rozhoduje Rada města Velvary, která si může vyžádat
poradní hlasy odborníků.
VIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje lhůta do 31. 3. roku, na který je dotace
žádána.
IX.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel si může podat pouze jednu žádost o příspěvek na činnost.
Žadatel si může podat maximálně tři žádosti na projekt, každý projekt musí
mít samostatnou žádost.
Minimální finanční spoluúčast žadatele je 20% (pro jednu žádost).
2. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány, na jiný účel nesmějí
být použity.

5. Přidělené finanční prostředky budou řádně dokladovány a vyúčtovány,
vyúčtování bude provedeno a zasláno ke kontrole odboru hospodářskosprávnímu MěÚ Velvary do data stanovenému ve smlouvě o poskytnutí
dotace.
6. Příjemce dotace je povinen dodržovat povinnou publicitu:
- na propagačních materiálech bude uvádět městský znak či logo a uvede,
že projekt byl realizován za podpory města Velvary;
- příjemce podpory na projekt zveřejní pozvánku na podpořenou akci před
jejím konáním ve Zpravodaji z Velvarska a v kalendáři událostí na webové
stránce města. Po skončení akce zveřejnění zprávu o konání akce včetně
fotodokumentace ve Zpravodaji z Velvarska a na webové stránce města,
případně též jinými způsoby;
- příjemce podpory na činnost bude o své činnosti pravidelně (minimálně
však 3x během období podpory) informovat veřejnost prostřednictvím
krátké zprávy o činnosti, kterou včetně fotodokumentace zveřejní
ve Zpravodaji z Velvarska a na webové stránce města případně dalšími
způsoby;
- ukázky propagačních materiálů a publikované vytištěné texty budou
povinnou přílohu závěrečné zprávy;
- příjemce bude ve všech svých aktivitách dbát na šíření dobrého jména
města.
Nesplní-li příjemce dotace podmínky pro poskytnutí dotace
a) uvedené v odstavci 1, je povinen vrátit část dotace poskytovateli tak,
aby byla požadovaná spoluúčast dodržena;
b) uvedené v odstavci 2, je povinen vrátit poskytovateli 100% dotace;
c) uvedené v odstavci 3, nebude k podané žádosti přihlíženo;
d) uvedené v odstavci 5, je povinen vrátit poskytovateli 100% dotace;
e) uvedené v odstavci 6, je povinen vrátit poskytovateli 50% dotace.
X.
Vzor žádosti
Žádost se podává na předepsaném tiskopise a musí obsahovat všechny přílohy.
Vzor žádosti je nedílnou součástí tohoto programu, příloha č. 1.

3. Žádost musí být doručena včas, na předepsaném tiskopise, s příslušnými
přílohami.
4. Žádost musí být schválena radou města (do 50 000,--Kč), zastupitelstvem
města (nad 50 000,-- Kč). Na přidělení prostředků není právní nárok.
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Ing. Zdeněk Vojtěchovský v.r.
místostarosta města

Mgr. Radim Wolák v.r.
starosta města
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Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 237 24 Velvary, IČ 00235105
Žádost o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Velvary
na rok ............

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
Oblast podpory
(vyznačte jednu ze
dvou oblastí)

A. Příspěvek na činnost
B. Příspěvek na pořádání projektu/akce

Účel, na nějž bude dotace použita:

ŽADATEL (právnická osoba)
Název žadatele:
Právní forma žadatele (spolek, o.p.s., aj.):
Sídlo žadatele (ulice, č. p., obec, PSČ):

IČO žadatele:

Bankovní spojení žadatele:

Termín / Období realizace akce či činnosti:
Odůvodnění žádosti, včetně předpokládaného přínosu pro město:

Osoba oprávněná jednat za žadatele (jméno, funkce, e-mail, telefon):
Osoby s podílem (obchodní podíl) v právnické osobě
Osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl (obchodní podíl) a jeho výše

Další informace o projektu/akci (vyplňují jen uchazeči o podporu typu B)

Výstižný profil žadatele (upravte či doplňte dle potřeby, hlavní okruhy je nutné
zodpovědět)

Komu je projekt/akce určen/a: (pro vlastní členy, vybranou skupinu, širokou veřejnost,
věkové skupiny…)

Náplň činnosti (v čem spočívá, na koho je zaměřena, významné realizované akce,
pravidelné tradice atd.)

Předpokládaný počet účastníků (velvarských/mimovelvarských):

Počet členů a jejich charakteristika (věk, bydliště, složení…)

Zapojení žadatele do přípravy a organizace projektu:

Sídlo (provozuje organizace zařízení či budovu, pokud ano, s jakými náklady, nájemní
smlouva)

Zapojení veřejnosti do projektu:

Finanční situace žadatele (z jakých zdrojů provozuje svou činnost, jak na chod přispívají
členové, majetkové poměry atd.)

Tradice projektu/akce:
Návaznost na další projekty/akce města:
Spolupráce s dalšími organizacemi ve městě:
Plánovaná publicita:
Další informace:
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Rozpočet akce – předpokládané příjmy:
(specifikujte)

Celkové náklady na projekt:

Spoluúčast žadatele:

.................. Kč, slovy ......................................

...................Kč, což je.... %z celk. nákladů

Výše požadované dotace: .....................Kč

Podíl z celkových nákladů: ........ %

*nestačí-li formulář, pokračujte na samostatném volném listě, který přiložíte

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
1. Kopie dokladu o právní subjektivitě (doklad o přidělení IČO)

ANO/NE*

2. Kopie aktuálních stanov nebo jiného zakládacího dokumentu
s uvedením statutárního orgánu

ANO/NE*

3. Kopii dokladu o zřízení bankovního účtu

ANO/NE*

4. Další dobrovolné přílohy – upřesněte

ANO/NE*

* nehodící se škrtněte, pokud byly přílohy 1. a 2. dodány v předchozích letech,
netřeba je znovu dokladovat, nedošlo-li ke změnám
Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé

Datum podání žádosti……………..

Jana
Rejžka

Sál ZUŠ
Velvary

pátek 24. 11.

od 20.30h

Cena 50 Kč

Za žadatele:
_______________________
jméno, příjmení, funkce
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

KALEIDOSKOP

Rozpočet akce – předpokládané výdaje:
(specifikujte)

14

___________________
podpis

Za podpory:

ZUŠ
Velvary

Jan Rejžek, všestranný publicista
a nekompromisní hudební kritik, uvede
ve Velvarech svůj poslechový klubový
pořad Kaleidoskop. Představí v něm
kvalitní domácí i zahraniční interprety
mnoha žánrů, které rozhodně na
běžných radiích neuslyšíte.
w w w. v e l v a r y. c z |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ČLÁNEK

  

		

S potěšením mohu oznámit, že kapacita ZUŠ
Velvary je naplněna na 100%.
Svědčí to o několika důležitých a pozitivních
skutečnostech. Především o tom, že je stále
ještě dost rodičů, kteří mají zájem na komplexním
rozvoji osobnosti svého dítěte. Je to důkaz,
že v současném světě digitálních zázraků
dokážeme oslovit značnou část dětí. Dokážeme
je zaujmout činností, která podporuje tvořivost
a rozvíjí duševní schopnosti. Kladně formuje
osobnost dítěte právě v tom nejdůležitějším období.
Pro ZUŠ (tedy nás učitele) je tato skutečnost
důkazem, že děti jsou stále tytéž. Zvídavé, méně
či více šikovné, ale ochotné přijímat nové podněty.
Je to pro nás oporou, povzbuzením a závazkem do
další práce.
Už máme za sebou první veřejné vystoupení
žáků hudebního oboru na vernisáži výstavy
v Galerii Tomáše Vosolsobě i první letošní koncert
hudebního oboru.
Svoji další sezónu zahájilo ,,Divadýlko bez opony“.
Náš pěvecký sbor se chystá na pravidelné
podzimní soustředění. Orchestr KMČ prochází

v současné době složitým procesem obměny
hráčů. S tím souvisí nutnost přepracování
repertoáru, nácvik nových, ale znovu
i upravených skladeb z našeho repertoáru,
ve kterých bylo nutné změnit aranžmá podle
aktuálního nástrojového obsazení. Také soubory
smyčcový a flétnový přijaly další členy. V novém
složení a s velkou chutí nacvičují svůj program.
Ve výtvarném oboru se zatím potichu, ale o to
usilovněji tvoří. Až toho bude dost, určitě nás
pozvou na svoji letošní výstavu. První zajímavou ochutnávkou z tvorby je papírový vláček,
umístěný v atriu ZUŠ. Zaujal především ty nejmenší
návštěvníky naší školy. Přestože je z papíru občas
přejede od nás až do muzea hraček.
Taneční obor také nezahálí a určitě nás už brzy
překvapí něčím novým. V letošním roce chystáme
pro rodiče několik tanečních vystoupení menšího
rozsahu, aby mohli své děti vidět tančit i v našem
domácím prostředí.

V LISTOPADU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
5.11. od 14.00 vystoupení tanečního oboru,
11.11. od 16.00 koncert hudebního oboru v Městském muzeu
15.11. od 17.30 koncert hudebního oboru v ZUŠ
24.11. od 19.00 divadlo pro dospělé
26.11. od 15.30 divadýlko pro děti

Orchestr KMČ ZUŠ Velvary hledá hráče na klarinet, tubu nebo pozoun.
Smyčcový soubor ZUŠ Velvary hledá hráče na housle, violu, violoncello.
Pokud máte zájem o dobrou hudbu, přijďte si s námi zahrát. Nabídka platí pro všechny věkové kategorie,
zvlášť rádi uvítáme naše bývalé žáky.
Ke studiu na vybrané nástroje přijmeme i žáky druhého stupně ZŠ nebo středoškoláky.
Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

1

Polytechnická soutěž T- profi pro
5. ročníky proběhne i letos. Naši
žáci spolu se zástupci podniku Linet
a ISŠ Slaný se chystají na spolupráci
a účast.

ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE                                             
Poletující vlákna babího léta vystřídala podzimní
mlhy a plískanice a poslední kapky sluneční
energie s posunem na zimní čas, nás ubezpečily,
že listopad máme na dvoře a školní rok v plném
proudu.
Pod přístřeškem u jídelny se nám celý říjen
hromadily kaštany. Vypadá to, že letos jich bylo
více než 500 kg (přesnou váhu v době uzávěrky
ještě neznáme). Odkoupí je myslivci. Nám přibude
pár korun na krmení pro živočichy do školního
zookoutku a myslivci budou mít čím dokrmovat
v zimě.
První, druhé a třetí třídy využívají hodiny pohybu
navíc. Chlapci z 8. a 9. ročníků vyjeli na zápas
ve futsalu do Slaného, získali 3 body do celoroční
soutěže. Další, florbalové utkání, proběhlo
v Kralupech, družstvo naší školy vsítilo 6 gólů.
V rámci Evropského týdne sportu proběhla 27. 9.
na cyklostezce akce školního klubu „Cyklohrátky“.
Na koloběžkách, kolech a kolečkových bruslích
poměřily síly děti různého věku.
Na začátku října proběhl i tradiční Velvarský
maraton. Více než 300 účastníků v několika
kategoriích přišly podpořit i některé významné
osobnosti z oblasti sportu např. olympijský vítěz
David Svoboda a jeho bratr triatlonista Tomáš
Svoboda. Na start hlavního závodu se postavil,
nebo spíš posadil, i hendikepovaný žák naší
školy Matěj Pavlík, který za podpory spolužáků
zdolal základní okruh závodu.
Celkové výsledky i další informace najdete ne webu
velvarského maratonu.
Při sběru papíru se podařilo shromáždit
9 632,7 kg a podle našich propočtů jsme zachránili
162 vzrostlých stromů. Část z výtěžku byla
předána třídním učitelům, kteří peníze využijí
ve svých třídách.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Některé třídy z prvního stupně shlédly
divadelní představení slánského souboru
Tři přání pro Andulku, 4. ročníky navštívily
Muzeum hudby v Praze, konkrétně výukový
program s hudebně vlastivědným zaměřením
Staré pověsti české. Dívky ze sedmých ročníků
absolvovaly preventivní výukový program Čas
proměn. Využili jsme nabídky velvarského muzea
a navštívili jsme s dětmi program Černá hodinka
- Podzimní čas v životě našich předků. Vyrobili
jsme si svíčku a podzimní strašidýlko, seznámili
jsme se s pověstí O Johánkovi, jehož socha
stávala na mostě a nyní má své místo u kostela
sv. Kateřiny na náměstí.

3. 10. proběhl na prvním stupni projektový
Den zvířat. Malí chovatelé na něm představili
svoje domácí mazlíčky. Nejvyšší počet hlasů
v soutěži o nejsympatičtější zvířátko získala
Agama vousatá - chovatelka Anička Trachtová,
2. místo patří dvěma králíkům Bohoušovi
a Bohoušovi - chovatelka Nela Košťálová a na
3. místě se vyhřívá králík Zrzeček - chovatelka
Natálka Stýblová. Ostatní místa jsou zveřejněna
na stránkách základní školy.

Pan ředitel se zúčastnil stáže ve Finsku. Projekt
nazvaný “Škola pro život“, by nám měl přinést
nový pohled na zavádění inkluze do podmínek
českého školství. Pan kolega Petrášek se rozjel
posbírat jazykové zkušenosti a dovednosti
do Petrohradu.
Promýšlíme účast v projektu AIESEC EDISON.
Slibuje týdenní přítomnost 6-8 stážistů z celého
světa na naší škole. Jedná se o podporu
multikulturní výchovy i výuky jazyků. Tuto událost
bychom rádi propojili s tradičním Dnem kontinentů.
Uskutečnit by se měl na začátku roku 2018.
Do školního zookoutku přibyli dva zástupci ptačí
říše - křepelky čínské. Jsou to samečci, už si pěkně
zvykli na nové prostředí a překvapují nás různými
zvuky, chvílemi snad „zpěvem“.

2
3

V listopadu proběhne další Klub
předškolák - sledujte webové
stránky a vývěsky.

Třídní schůzky proběhnou 23. 11.
Bližší informace u třídních učitelů
a na webu školy. Rodiče vycházejících
žáků mají možnost setkání se zástupci
středních škol.

4

25. 10. proběhl projektový Den
české státnosti. Žáci druhého
stupně a několik tříd z prvního stupně
se rozjelo po místech, která jsou pro
naši zem významná: Pražský hrad,
Peruc, Nelahozeves, Budeč, Třebíz,
Libochovice… Připomínají si tak přímo
na místech, kterých se historie dotýkala,
kdo byli naši předci, co dokázali a na co
my navazujeme.

Žáci 8. a 9. tříd navštíví, v rámci volitelného
předmětu technické práce, dílny Integrované
střední školy Slaný. Střední škola uhradí autobusovou dopravu.
Všichni zaměstnanci školy budou proškoleni
ve spolupráci se zřizovatelem školy v rámci opatření
evropské směrnice GDPR (nakládání s osobními
daty).
Děti z naší školy mají i letos možnost zúčastnit
se golfového kurzu v Beřovicích. I do školního
vzdělávacího plánu byl doplněn dobrovolně volitelný
předmět Golf pro 3. a 4. ročníky. Ještě bude dopracován dobrovolně volitelný předmět Sportovní
příprava a Angličtina.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Inzerce
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VELVARSKÝ MARATON A BIKERSKÁ TŘICÍTKA
2017 ZA PODPORY MĚSTA VELVARY
ČLÁNEK

  

Již tradičně patřila první říjnová sobota velké
sportovní akci. Oproti loňskému ročníku se počasí
umoudřilo, a tak 12. ročník Velvarského maratonu
a 1.ročník Bikerské třicítky mohl po celý den
nabídnout program i podívanou napříč všemi
věkovými kategoriemi. Ti nejmenší se ještě vezli
v kočárku nebo statečně honili včelku (maskota
ZŠ Velvary) po okruhu stadionu, nejstarší účastník
(roč. 1944) šlapal do pedálů 30 km bikerskou.
V závodním poli za sebou zanechal mnoho
účastníků o dost mladších. Na startu hlavního
závodu na 10 km stálo asi pět desítek vytrvalců.
Všichni si mohli poměřit síly s Davidem Svobodou
(OH Londýn – zlato), jeho bratrem triatlonistou
Tomášem Svobodou a triatlonistou Tomášem
Řenčem (mistr světa Rakousko 2017, Ironman).
Tomáš Řenč se samozřejmě postavil na start
obou závodů a stal se vítězem dvojkombinace
běh a bike. Podobných „obojživelníků“ se sešlo
hned sedm, čímž se ukázalo, že o tuto kategorii
zájem bude a stane se pro mnohé další ročníky
výzvou pro všestranné sportovce. Bikerská třicítka
byla hned po startu pěkná podívaná. Peloton téměř
šesti desítek bikerů kroužil tři destikilometrové
okruhy přes Bučinu, Radovič a kolem školy. V cíli
byli ti nejrychlejší za hodinu, ostatní třeba za dvě,
ale sportovního ducha si užívali všichni – diváci
i soutěžící, kteří žhavě diskutovali o rozvržení svých
sil a nástrahách trati. Pro všechny účastníky byl
v průběhu dne inspirací host René Kujan, maratonec
a ultramaratonec, překladatel a žurnalista. V roce
2007 byl po těžké autonehodě upoután na vozík,
avšak silou vůle „rozhýbával“ své tělo a za pár měsíců
se vydal na svůj další maraton. Zrealizoval velké
islandské projekty (např. oběhl Island), které věnoval
Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha a nadále pořádá
charitativní akce na podporu hendikepovaných.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Na Velvarském maratonu se zapojil do „Rodinného
běhu“. Ostatně ten si užilo spolu s ním dalších
dvacet rodin. Vítězné rodiny si odnesly poháry
věnované KRPDŠ o.s. při Základní škole Velvary.
V dětských kategoriích si většina malých sportovců
sáhla na symbolickou medaili, kterou hrdě nosili
na prsou po zbytek dne. Organizační tým této
akce se stále rozrůstá a my děkujeme všem,
kteří přispívají svou energií, časem, finanční
podporou k posunu této akce vždy k dalšímu
ročníku. Nově vzniklý Sportovní klub děkuje tímto
Městu Velvary za grantovou podporu a zázemí
atletického stadionu, Základní škole Velvary, která
je i nadále majoritním spoluorganizátorem akce,
firmě Comax a.s, Connect s.r.o., Jednota Velvary,
Husqvarna Kralupy a obec Uhy za finanční dary
a dalším firmám a podnikatelům ve Velvarech
a okolí za jejich přispění. Dík také všem fanouškům
i závodníkům za jejich nasazení a těšíme se
na další „13.“ ročník.
Za organizační tým Mgr. Šárka Hrbková
Foto: M. Rylková

w w w. v e l v a r y. c z |
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ČTVRTÁ SEZÓNA VELVARSKÉHO
PĚVECKÉHO SPOLKU ZAHÁJENA
ZUŠ VELVARY

 							
Čtvrtá sezóna Velvarského pěveckého spolku zahájena
Čtvrtá sezóna Velvarského pěveckého spolku zahájena

Oznamujeme příznivcům hudby a zpěvu, že Velvarský
pěvecký
spolek
vstoupil hudby
do a
čtvrté
své
Oznamujeme
příznivcům
zpěvu,sezóny
že Velvarský
existence.
První poprázdninové
vystoupení
pěvecký spolek
vstoupil do čtvrté
sezónyjsme
své
uskutečnili
muzeu ve Velvarech
v pátek
existence. v Městském
První poprázdninové
vystoupení
jsme
22.9.
Za laskavé
propůjčení
sálu avepomoc
s organizací
uskutečnili
v Městském
muzeu
Velvarech
v pátek
děkujeme
především
paní ing.sálu
Jitce
Kůrkové,
vedoucí
22.9. Za laskavé
propůjčení
a pomoc
s organizací
muzea.
Koncert
byl uspořádán
za podpory
děkujeme
především
paní ing. Jitce
Kůrkové,obecně
vedoucí
prospěšné
společnosti
Přemyslovské
střední Čechy.
muzea. Koncert
byl uspořádán
za podpory
obecně
Díky
jejich finančnímu
v rámci
grantové
prospěšné
společnosti příspěvku
Přemyslovské
střední
Čechy.
výzvy
měšec se
mohly grantové
členky
Díky Malý
jejich přemyslovský
finančnímu příspěvku
v rámci
sboru
v novém jednotném
výzvypředstavit
Malý přemyslovský
měšec odění.
se mohly členky
sborunásledující
představit neděli
v novém
odění.
Hned
byljednotném
sbor pozván
k vystoupení
jsme
náš repertoár skladeb hudebního
Oznamujeme v Hned
příznivcům
hudby
a byl
zpěvu,
že
Památníku
Antonína
Dvořáka
ve pozván
Zlonicích,
kdepřednesli
jsme
následující
neděli
sbor
k vystoupení
přednesli
náš
repertoár
skladeb
hudebního
velikána,
v Památníku
Antonína
ve
Zlonicích,
kde jsme
velikána,
jemuž je památník zasvěcen.
Velvarský pěvecký
spolek
vstoupil
do Dvořáka
čtvrté
sezóny
jemuž
je památník
zasvěcen.
přednesli
náš repertoár
skladeb hudebního velikána,
Nyní se intenzivně věnujeme zdokonalovaní skladeb
své existence. První poprázdninové vystoupení jsme
jemuž
památníkvěnujeme
zasvěcen.zdokonalovaní skladeb a
Nyní
se je
intenzivně
a nácviku nových,
které vám předvedeme v adventuskutečnili v Městském
muzeu
ve
Velvarech
v
pátek
nácviku
kterévěnujeme
vám předvedeme
v adventním
Nyní senových,
intenzivně
zdokonalovaní
skladebaa
22.9. Za laskavé
propůjčení
sálu
a
pomoc
s
orgaapřijdete
vánočním
čase. Těšíme se, že si nás přijdete
vánočním
čase. které
Těšíme
že si nás
nácviku nových,
vám se,
předvedeme
vním
adventním
a
poslechnout
apaní
zpříjemnit
si Kůrkové,
všední
dny a zpříjemnit si všední i sváteční dny
vánočním
Těšíme
se,
že i sisváteční
nás přijdete
poslechnout
nizací děkujeme
předevšímčase.
ing.
Jitce
konce
roku 2017.
S radostí
můžemei oznámit,
poslechnout
a zpříjemnit
si všední
sváteční že
dny
konce
roku 2017. S radostí můžeme oznámit, že
vedoucí muzea.
Koncert byl
uspořádán
za uvedeme
podpory 27.12.
stejně
minulé
Rybovu
koncejako
roku
2017.dva
S roky,
radostí
můžeme oznámit,
že
stejněRybovu
jako
obecně prospěšné
společnosti
Přemyslovské
střední
mši
vánoční.
Kdo
bydva
se roky,
chtěluvedeme
připojit k 27.12.
nácviku
tétominulé dva roky, uvedeme 27.12. Rybovu
stejně
jako minulé
skladby
(vítányKdo
jsou
všechny
hlasy), kmši
může
přijít
mši finančnímu
vánoční.
by se
chtěl
připojit
nácviku
této Kdo by se chtěl připojit k nácviku této
vánoční.
Čechy. Díky jejich
příspěvku
v rámci
jakoukoli
od 17h
sálu ZUŠ,hlasy),
kde podmůže
vedením
skladby neděli
(vítány
jsoudovšechny
přijít
skladby
(vítány
jsou všechny hlasy), může přijít
grantové výzvysbormistra
Malý přemyslovský
měšec
se
mohly
Vratislava
Řezáče
nacvičujeme.
jakoukoli neděli
od 17h
do sálu
ZUŠ, kde pod vedením
členky sboru představit
v
novém
jednotném
odění.
jakoukoli neděli od 17 h do sálu ZUŠ, kde pod
Řezáče nacvičujeme.
zasbormistra
VelvarskýVratislava
pěvecký spolek
Hned následující
neděli
byl sbor
pozván
k vystoupení
vedením sbormistra Vratislava Řezáče nacvičujeme.
Zdena
Horáčková
a Pavlína
Maloy Řezáčová
za
Velvarský
pěvecký
spolek
Foto:
Markéta
Rylková
Zdena
Horáčková
a
Maloykde
Řezáčová
v Památníku Antonína
Dvořáka
vePavlína
Zlonicích,
za Velvarský pěvecký spolek
Foto: Markéta Rylková
Zdena Horáčková a Pavlína Maloy Řezáčová

Foto: Markéta Rylková

Pozvánka

Součástí pražské výstavy
Součástí pražské výstavy
Jiřího Karse
Karseje člověk”
“Jediné, naJiřího
čem záleží,

“Jediné, na čem záleží, je člověk”

v galerii Mánes je kolekce
v galerii Mánes
osmnácti
obrazů je
zekolekce
sbírky
osmnácti
obrazů
sbírky
Městského muzea ze
Velvary
Městského muzea Velvary
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

ŠÍ
N E J RY C H L E J
OPÁLENÍ

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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JIŽ OD
IN
10,66 KČ/1 M

SOLÁRIA
MODELÁŽ NEHTŮ, MANIKÚRA,
SHELLAC, P-SHINE
Bonus na solária až 50% při nákupu permanentky!

tel.: 722 420 010

Přemyslova 331,
Kralupy wnad
Vltavou3 3
w w. v e l v a r y. c z |

FILIP TÓTH PŘED ZAPLNĚNÝM ĎOLÍČKEM
FOTBALOVÁ AKADEMIE BOHEMIANS PRAHA 1905 VELVARY

   

Pátek 13. byl šťastným dnem pro našeho hráče Filipa Tótha. Před televizním utkáním Bohemians Praha
1905 – Baník Ostrava byl vyhlášený nejlepším hráčem fotbalové akademie za měsíc září a po zásluze
dostal zlatou kopačku. Ďolíček byl zaplněný a nabitý emocemi, z Ostravy dorazila početná skupina
fanoušků. I ti aplaudovali našemu hráči, který dostal ocenění za dobré výkony na hřišti, kamarádské
vztahy a snahu v naší smluvní škole. Filipe, blahopřejeme a věříme, že si budeš dlouho pamatovat
nádhernou fotbalovou atmosféru.

Inzerce

Inzerce

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

   

Mateřská škola u nás ve Velvarech již zase s podzimem přinesla do města
štěbetající zpestření na vašich běžných obchůzkách. S dobrým počasím
ještě stále využíváme také zahrádky, kde se nám pomalovaný chodník
proměnil v téměř opravdovou silnici. Každý uzná, že na silnici se malovat
nesmí, tak jsme vyrazili pomalovat chodník před knihovnu. Neuvěříte,
ale pozvaly si nás na to samotné místní milé knihovnice. V rámci Týdne
knihoven si pro nás připravily zábavný program a o obrázky na chodníku
nás samy poprosily.
Kdo má rád koláče, určitě má rád i posvícení. A u nás ve školce posvícení
i koláče rádi máme. Napekli jsme, všechny příchozí pohostili a ještě nám
zbylo dost na soutěže v pojídání. Podzim je hojný, plný dobrých plodů,
barev. Svoje kouzlo má jistě i obyčejná brambora, tak pro ni děláme každý
rok slavnost. Letošní Bramboriáda přilákala příjemným počasím, a tak
teď bramborová strašidla zdobí hodně okenních parapetů.
Pestré období pomalu přejde do ticha zimních měsíců a u nás ve třídách
se to již také ztišuje. Ještě donedávna byl slyšet tu a tam pláč, ale už
je lépe. Zvládneme hravě vykouzlit i úsměv na fotografa, tak na konci
října může přijít. Čeká nás Kouzelník Valdiny, návštěva rodičů spojená
s ukázkou práce tříd, mikulášská a samozřejmě vánoční nadílka. Během
vánoční svátků proběhne rekonstrukce nábytku a proto bude od 25.12.
do 1.1. školka uzavřena. Sejdeme se opět 2.1.
Za finanční podpory EU, prostřednictvím čerpání z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkvalitňujeme vzdělávání také v naší
mateřské škole. Těšit se tedy můžete na semináře týkající se předškolní
přípravy dětí a souvisejících témat.
Mějte i Vy pestrý podzim.
Za děti a zaměstnance MŠ Kateřina Braunová

Pozvánka
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA OTEVŘENÍM NOVÉ EXPOZICE
“ŽELEZNIČNÍ HRAČKY Z LET 1920–1960”
MUZEUM HRAČEK

  

Budova B
Náměstí Krále Vladislava 225
Velvary

V minulých dvou měsících jsme spolu s návštěvníky
oslavili otevření nové železniční expozice Muzea
technických hraček v historické budově bývalé
České spořitelny ve Velvarech. Výstavní prostory
poskytlo město Velvary. Stálá expozice velvarského
technického muzea „Mechanické hračky z let
1840–1950“ /budova A/ v areálu Děkanského dvora
na Třebízského náměstí (u kostela sv. Kateřiny)
se tak rozrostla o druhou část: „Železniční hračky
z let 1920–1960“ /budova B/ na náměstí Krále
Vladislava č.p. 225. K příležitosti otevření nového
železničního muzea se konal program muzejních
akcí s komentovanými prohlídkami kurátorů sbírek,
Mgr. Miroslava Smahy a Tomáše Zíky.
Oslavy otevření železničního muzea zahájily
dne 16. 9. 2017 první komentované ukázky
dopravních hraček z depozitáře muzea. Pouze
na několik dní byly vystaveny unikátní exponáty
z vlastního depozitáře muzea, jako jsou vláčky,
autíčka, letadla, lodě, tramvaje, tanky, ponorky
a nejrůznější typy plechových mechanických
hraček z doby první poloviny 20. století. Návštěvníci
se například dozvěděli, jak hračky vznikaly,
kdo je vyráběl a s čím si hrály děti v 19. století.
A také se přesvědčili, že stále ještě fungují.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Dne 23. 9. 2017 následovaly komentované prohlídky železničních hraček
a výstavy o dějinách parostrojní železnice
k Mezinárodnímu dni železničářů. Kurátoři
muzea provedli návštěvníky historií výroby
modelů a souprav plechových vláčků a dopravních
hraček z meziválečného i poválečného období.
Děti si mohly spustit přejezd, návěstidlo,
případně telefonovat, zvedat návěstní páky, točit
elektromechanickým zabezpečovacím zařízením,
orazit jízdenku atd. Každý z návštěvníků tak mohl
nahlédnout do bohaté historie železniční dopravy
od doby Rakousko-Uherska až po šedesátá léta
20. století. Výstavní prostory v podobě malého
historického nádraží se staly pro rodiny s dětmi
vítaným zpestřením celého dne, kde si všichni
společně mohli hrát na železniční personál
nebo cestující a připomenout si časy parostrojní
železnice za první Československé republiky.

Třetí muzejní akcí dne 28. 9. 2017 byly
oblíbené dětské dílničky „Malý elektrotechnik“.
Děti i rodiče měli možnost si vyzkoušet zapojení
elektrických obvodů za pomocí součástek
elektrostavebnice ze 70. a 80. let 20. století,
sestavit si vlastní funkční rádio nebo si zkusit
elektronické pokusy. Ve stálé expozici čekalo
mnoho sběratelských unikátů a zajímavostí.
Účastníci dílniček se například dozvěděli, kde se
vyráběly hračky v poválečném Československu
a seznámili se tak s produkcí hraček známých
závodů N. P. Igla (Ites), V. D. Igra, Ikaria (Chemoplast),
Kovodružstvo Náchod i neznámých výrobců.
Hlavní akce „Železniční hračky v pohybu“
se konala 15. 10. 2017 u příležitosti 135. výročí
železniční trati z Kralup nad Vltavou předměstí
do Velvar. Tato lokálka byla uvedena do provozu
18. 10. 1882 Rakouskou společností místních
drah zpočátku jako soukromá trať pro napojení
velvarského cukrovaru na železniční síť.
Komentovanými prohlídkami provázeli sami
autoři výstavy a sběratelé hraček v historických
uniformách železničářů. Pro nejmenší návštěvníky
byly připraveny naučné dopravní hry a oblíbené
pohádky o mašinkách. Po celý den bylo v provozu
velké elektrifikované kolejiště o rozchodu kolejí
„0“ (32 mm) s historickými plechovými vláčky,
elektromagnetickými signály a návěstidly,
budovami nádraží, osvětlenými nástupišti,
železničními mosty, přejezdy, tunely a s mnoha
dalšími stavbami. Návštěvníci si odnesli
pamětní listy s výročním razítkem. Nechybělo
ani retro občerstvení – horké párky, pivo
a limonáda! Oslavy výročí se setkaly s velkým
zájmem veřejnosti, muzeum hraček navštívilo
přes dvě stovky návštěvníků. Na vláčky se přišly
podívat hlavně rodiny s dětmi. V odpoledních
hodinách odvysílala Česká televize reportáž
v přímém přenosu z výstavních sálů na programu
ČT 24.

OTEVÍRACÍ DOBA:
sobota, neděle a svátky od 10.00 do 17.00 hodin
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě
VSTUPNÉ do expozice A nebo B / AB:
děti (senioři, studenti) 30,- / 50,-Kč
dospělí 60,- / 80,-Kč
rodinné (2 dospělí a 1–4 děti) 140,- / 180,-Kč

Mgr. Miroslav Smaha

Informace:
Tel.: +420 723 955 871
www.muzeum-technickych-hracek.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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KNIHOVNA INFORMUJE
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY

  

VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       

Letošní celostátní Týden knihoven (2. – 8. října) byl mimo jiných aktivit zaměřený na práci s předškolními
dětmi. Do naší knihovny zavítaly děti z předškolní třídy velvarské mateřské školky a paní knihovnice jim
přečetla zajímavý příběh z knihy “Knihovnické pohádky”. A pak se z pozorných posluchačů stali šikovní
malíři, kteří na chodník před knihovnou kreslili obrázky na motivy přečtené pohádky. Honorářem pro každého
z výtvarníků bylo kytičkové lízátko a pozvání paní knihovnice, aby se děti do knihovny brzy přišly podívat
třeba s rodiči.

Sláva! Záhada rozluštěna! Nápovědy
z minulého čísla zabraly, protože
netrvalo dlouho a sešlo se hned
několik správných odpovědí od osob,
které na výřezu fotografie poznaly
pamětní desku připomínající Karla
Krohna, o niž se v kronice města
Velvary můžeme dočíst:
„Roku 1914 dne 18. a 19. července
slavil hasičský sbor ve Velvarech
50tileté jubileum svého trvání, při
kterémž zasazena a 19. 7. odhalena pamětní deska na úmrtním domě Karla Krohna, zakladatele sboru. Odpoledne
téhož dne bylo cvičení na náměstí a pak slavnost v městském parku. Vše se při pěkném počasí pěkně vydařilo.“
Dnes je deska umístěna u vchodu do hasičské zbrojnice. Dodejme, že hasiči v loňském roce umístili pamětní
tabuli i na Krohnův rodný dům v nedalekých Bratkovicích.
Protože

jsme

otázku zopakovali
ve

zpravodaji

dvakrát, odměníme

Na to, že do knihovny občas doprovázejí čtenáře i domácí mazlíčci (kočička, pejsek, morče, křeček,
papoušek…) jsme zvyklé. A když se u nás zvířecí doprovod slušně chová, nadšeně ho vítáme! Ale když si
na čtenáře zahraje had, navíc bez doprovodu majitele, to je jiná.
Hadí mládě se mrštně plazilo a schovávalo na chodbě a vystrašené bylo úplně stejně jako my. Za záchranu
plaza a našeho duševního zdraví děkujeme vedoucímu strážníkovi městské policie Václavu Cimrmanovi,
který nám originálního návštěvníka pomohl odchytit a nasoukat do krabice, a našemu panu starostovi
Radimu Wolákovi, který k nám vyslal odborníka Otu Zimmermanna. Ten totožnost hada rychle identifikoval
a zajistil přemístění užovky obojkové do jejího přirozeného prostředí, za což mu též děkujeme!

dva výherce, kteří
odpověděli první.
Knihu o dějinách
města

získávají

pan Vítězslav Hájek
a slečna Kateřina
Horynová. Výhercům
blahopřejeme
a

vyzýváme

je,

nechť si vyzvednou
svou

odměnu

v úředních hodinách
na pokladně radnice.
A už tu máme další
záhadu. Tentokrát
asi všichni hned poznají CO TO JE, ale poznáte též KDE TO JE? 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 potkáme osobně).
Těšíme se na vaše odpovědi!!!!
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Příjemné pátrání přeje starosta Radim Wolák
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Kronika MĚSTA VELVAR
ČÁST 8.

  				

PŘEDEVŠÍM O ROZVOJI OBCE
A STAVEBNÍM RUCHU, ALE
I O OPRAVĚ KOSTELA SV. JIŘÍ
A SKONU KARLA KROHNA

V době té stahovala se již těžká mračna válečná.
V r. 1912 mluvil německý kancléř Bethman Hohlwey
o tvrdých lebkách slovanských, jež nutno rozraziti
německým mečem a jinak výhrůžné, že z toho bylo
rozpoznati, že válka visí ve vzduchu. V novinách
četli jsme často, že stačil jediný výstřel z pušky
na Balkáně k porušení evropského míru. A výstřel
tento padl 28. června r. 1914, kdy rukou Principovou
zahynul v Sarajevě arcivévoda František Ferdinand
de Este a jeho choť Žofie, rodem Chotková. Jindy
noviny předem hlásily každou cestu císařovu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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chystalo k válce. Dne 23. července podal rakouský
vyslanec v Bělehradě, baron Giessel takovou notu,
že absolutně nemožno bylo Srbsku přistoupiti
na ni, aniž by si zadalo na svých vrchnostenských právech. V sobotu o 6. hod. večerní dne
25. 7. 1914 uplynulo 48 hodin, do kterých měla
býti nota Giesslova zodpovězena. Byl jsem právě
na procházce a tlouklo 6 hodin, když jsem stanul
u vrat hřbitova u sv. Jiří. Vzpomněl jsem si, že jest
to historický okamžik, od kterého počínaje, bude se
měniti mapa Evropy. Nepomyslil jsem si však, že by
z této strašné zápletky mohl vzniknouti český stát.
Zvěděl jsem, že na poště byla permanentní noční
služba a čekal jsem s netrpělivostí, co asi noc přinese.
V neděli 26. 7. ráno o 4. hodině ozval se můj noční
zvonek a telegram okres. hejtmanství v Kralupech
hlásil částečnou mobilisaci a sice 8. armádních
sborů, mezi kterými byly přirozeně též oba české
8. a 9. s dodatkem, že co nejdříve přijede posel
od hejtmanství s mobilizační vyhláškou. A skutečně
po páté hodině strážník Mařík bubnoval již
mobilizaci. Když jsme vyvěšovali na obecním
domě vyhlášku, nahodil se k tomu též rakouský
nadporučík Miloš Král, jehož matka pocházela
z Velvar a jenž právě dlel ve Velvarech na dovolené.

Prohodil: „Srbsko! S tím budeme do 6. týdnů hotovi!“
A zatím, jak osud všechno mění. Nadporučík
Král byl první z vojínů velvarských, kterýpak dne
6. září na útěku před Rusy u Tamboše v ruském
Polsku, střelen byv do páteře.

Mobilisovaní odjížděli 27. 10. vlakem z Velvar
jedoucím ráno o hodině 5.10 a 7. 25 k svým plukům.
Většina města byla je na nádraží vyprovoditi.
Při loučení odehrávaly se srdcervoucí výjevy.
Mnohý z nich odjížděl, aniž by se kdy vrátil zpět.
A neuplynulo ani pět dní a vyvěšovali jsme
nové vyhlášky, úplnou mobilizaci všech armádních
sborů a než se sešel týden s týdnem, válčilo se
již na všech stranách; pochodeň války roznítila
se všude a bylo zřejmo, že jedná se o válku
světovou. Hned při mobilizaci musil nastoupiti
vojenskou službu strážník Hejda, který již
po několika týdnech upadl na bojišti v ruském
Polsku v zajetí. Službu po něm, poněvadž strážník
Mařík byl již starý a zdravotně zchátralý, zastával
zprvu výpomocně Hrouda a když i ten byl odveden,
Hrabík. V roce 1916 dána důchodnímu Šefčíkovi
dovolená zdravotní, aby mohl býti vyreklamován
Šedivý, účetní spořitelny, který byl též odveden.

neb různých arcivévodů a nyní teprve jsme
se dověděli, že arcivévoda Fr. Ferdinand vyjel si
k jakési vojenské přehlídce do Sarajeva, kdež byl
usmrcen. Vědělo se všeobecně, že z toho bude
válka, ale nikdo netušil, že válka dosáhne takých
rozměrů a že bude trvati přes 4 roky. Zase byl
téměř 4 týdny klid, ale zdánlivý. Vše se zřejmě
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V roce 1917 musil na několik měsíců nastoupiti
službu v cholerové nemocnici u Lvova, ale přičiněním
okres. hejtmana Poura byl jsem vyreklamován.
Na život v městě měla válka zvláštní vliv, město
zprvu bylo jako vymřelé. Životní potřeby na ceně
zprvu silně poklesly, jedině kupec p. A. V. zdražil
sůl o nějaký haléř, což mu ovšem městský
úřad ihned zarazil, poněvadž sůl měla státní
monopol. Jiné potřeby však silně na ceně poklesly,
tak např. prasátka 14 dní až 3 týdny stará prodávala
se v trhu za 3-4 K! Bohužel láce tato dlouho
netrvala, záhy vše začalo stoupati a 24. 8. vydává
již hejtmanství maximální ceník potravin, který však
nebyl zdržován, poněvadž za ceny uvedené brzy
nebylo nic ku koupení.

Dne

19. srpna táhl Velvary pochodový prapor
pluku č. 92 ze Slaného na Mělník. Byl to prapor
národnostně smíšený asi ¾ Němců a ¼ Čechů.
Německé oddíly nesly si velkoněmecké prapory
a výhružné standarty jako „Nieder mit Serbien.
Wir werden schon das Schwein tädten“ a podobně.
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České mužstvo bylo nápadně zamlklé a neslo
červenobílý prapor. Vojsko toto mělo ve Velvarech
odpočinek asi hodinový, kterého si nejvyšší měrou
zasloužilo. Jak došlo na Mělník, který byl toho
dne cílem, nevím, poněvadž vojsko skládalo
se většinou z náhradních záložníků, kteří byvše
vytrženi od svých stolků a ze svých dílen, nebylo
ještě na válečné štrapáce uvyklé. Jakž jsme se
také později dověděli, stihl těžký osud tento prapor,
když dospěli na bojiště v ruském Polsku, záhy
byl celý prapor poražen a krvavě potřen a velitel
jeho major přišel o obě nohy. Dne 14. srpna
1918 ustavil se dámský výbor, který sbíral na
raněné a záhy značnou částku sebral. Pořízena
nemocnice v zasedací síni okres. zastupitelství
řádnými lůžky opatřená.
A le když nikdo nebyl z raněných do Velvar
odeslán, zase v říjnu se rozebralo a odsud,
co bylo půjčeno, se vrátilo. Dne 11. září učinily
zase dámy sbírku na vaření polévek pro děti
pozůstalých záložníků, z nichž mnohé nouzí
trpěly. Sebralo se 307 K a hojně naturalií, že mohly

se polévky nějaký čas vařiti. Dne 11. prosince 1914
přišlo do Velvar mnoho Poláků, kteří byli na práci
v Německu. Po práci byli z Německa sem zpět
odesláni, poněvadž jejich vesnice byly již Rusy
obsazené, rozesílalo je i židy z týchž krajin
po městech a vesnicích v Čechách. Dělníci, kteří
pracovali v Německu, přivezli si hojně zlatých marek,
jež zde měnili. Při jich výměně přišlo v městské
spořitelně k nešvaru, že byli ošizeni na valutě asi
o 600 K. Věc však byla ihned zaražena a viníci
přísně napomenuti. K prvnímu odvodu jeli jsme
do Prahy do invalidovny, k dalším pak nesčetným
odvodům doprovázel jsem brance k odvodu
do Kralup, kdež odvod konán byl v sále pivovarském. Kdykoliv odvádějící lékař byl k vojenské
službě povolaný reservista, vždy mnohem přísněji
se odvádělo, než byl-li to vojenský lékař z povolání.
Při jednom odvodu v r. 1917, kdy odváděl Dr. Kaněra,
obvodní lékař z jižních Čech odvedl mi z chatrného
již materiálu 54%! Ovšem, že většina z nich byla
schopna již jen k službě mimo zbraň aneb vůbec
neschopna.

Z počátku nebyli jsme si ani vědomi, že jsou poměry
válečné. Obecní zastupitelstvo nechodilo na mše
děkovné za naše vítězství. Když však v Rokycanech
zavřeno bylo celé obecní zastupitelstvo a jiné
persekuce se chystaly, poznali jsme, že nelze
si dále takto zahrávati, zvláště když povolán jsem
byl k okresnímu hejtmanství v Kralupech a tam
okres. hejtman Fr. Pour mne na vše upozornil
a žádal, abychom mu zbytečně nepříjemností
nedělali. Od té chvíle počínali jsme si „loyalněji“.
Při každé příležitosti a ostatně hlásili jsme
na hejtmanství větší dary ve prospěch toho neb
onoho vlasteneckého účelu „naší širší vlasti“.
Hlásili jsme, ale nedali jsme nic. Takové byly tehdy
poměry, že stačilo učiniti nějaký flanc, ale daly-li
se peníze, nikdo se neptal. Rovněž tak to bylo
s různými válečnými podniky, které byly hlavně
v rukou židů, kteří všemožně je také propagovali.
Nic jsme od nich ani soukromě ani pro obec
nekoupili. Při upisování válečných půjček musil
jsem býti jako starosta přítomen, ale nikdy nic jsem

neupsal. Upsati však musil, kdo něco na hejtmanství chtěl. Na první půjčku město neupsalo nic,
na druhou K 2.000,-, na třetí K 8.000,- a hned
jako následující poměrně s malou ztrátou prodány.
Tak jako my u obce, smýšlela velká většina
Velvaráků. Dovedli jsme čísti ve válečných zprávách
mezi řádky, měli jsme radost, když Rakousko
utrpělo porážku a měli jsme žal, když Rusům
neb Čtyřdohodě se něco nedařilo.
Pokud se velvarských židů týče, mohu s nejlepším
svědomím napsati, že velkou většinou byli velcí
rakouští vlastenci a s nimi i některý náš člověk
(Dr. V. at. d.). Bylo hnusno jen slyšeti jich řeči,
zvláště po vítězství Německa nad Rusy u Nazurských
jezer. Zdařilo se nám se všemi půjčkami včas
a dobře je prodati, kromě poslední, kterou jsme
nemohli již prodati a kde byla ztráta a potom větší.
Dne 21. prosince 1915 zabaven byl p. Maxovi
Hofmanovi malý zpěvníček dávno před válkou
vydaný z důvodu, že shledán byl u některých
vojáků a že v něm byly písně s tendencí
protimilitaristickou. Zpěvníků bylo asi 30 kusů
a byly uloženy v městském úřadu přes celou
válku a po válce zase byly vráceny p. Hofmanovi.
P. Hofman byl ještě potrestán tím, že 10. 1. 1916
byla mu odňata koncese knihkupecká, kterouž měl
od 20. 1. 1902. A teprve po válce mu zase vrácena.
Zásobování či aprovizace, jak ve válce zvykl
si každý říkati, byla ve Velvarech dosti dobrá.

N epociťovala

se rozhodně taká nouze jako
ve velkých městech. Příčina toho byla hlavně
to, že město hned v r. 1914 pamatovalo se
zásobiti zakoupením 6. vagonů obilí a sice pšenice
K 31.50,- a žito 24.50 K. I v následujících letech
přikupovala obec několik vagonů obilí, ač hejtmanstvím to bylo zakazováno. Bylo uloženo v kontrib.
sýpce. Dále téměř každý hleděl se zásobiti jakž
to jen bylo možno, poněvadž město leží ve středu
hospodářského kraje. Ku cti chvále místního a okolního rolnictva budiž uvedeno, že městu vyšlo vstříc.
Byli však mezi nimi jednotlivci, od kterých ani obec
ani jednotlivec za přiměřenou cenu ničeho nekoupil.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Byli to tak zvané „keťasové“, kteří nekalým prodejem životních potřeb vyzískali veliké jmění, jež
však zase po válce, nemohouce si zvyknouti žíti
normálním způsobem, ve většině případů ztratili.
R. 1915 byla otevřena v č. 7 na náměstí obecní
prodejna, kdež se prodávaly potřeby životní
jako mouka a tuky a jiné a jež se velice osvědčila.
Teprve v květnu r. 1918 prvně byl prodáván
jako příděl pouze chléb a ne též mouka. Z prodejny,
když v r. 1920 v červnu byla zrušena, zbyl pěkný
čistý zisk asi kol 50.000 Kč, bohužel však přišel
v r. 1920 nazmar zakoupením látek pro lidové
ošacení za 113 000 Kč. Jednalo se o látky velice
špatné kvality, jež těžko se prodávaly i s velkými
ztrátami.
T éž o maso a uhlí nebyla příliš veliká
nouze, poněvadž obec od r. 1916 kupovala
prostřednictvím p. Al. Korálka, býv. obchodníka
dobytkem, hovězí dobytek, který sama porážela
a maso měnila za uhlí. V hornických krajích byla
již strašná nouze, proto přimhouřeny na takové
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obchody vládou oči. Bohužel zase cestou dolů
z vagonů uhlí se mnoho (asi 40 q z jednoho
vagonu) ztratilo a i ve Velvarech, kdež obec dala
hlídati vagony hlídači, někteří sami kradli uhlí. V roce
1918 doporučila již vláda sama obci, aby zakoupila
nějaké uhlí k zlepšení dávek poskytovaných lidu.
Možno říci právem, že poměry po válce do nové
sklizně byly ještě horší než ve válce. Předsedou
aprovizace byl městský radní V. Hulena a v prodejně
byla slečna Matějková a p. Jan Smolík, celkem
za nepatrný obnos. Teprve v r. 1919, když zvolena
byla social. většina obec. zastupitelství, propustili
Smolíka a přijali p. Sedláka za účetního aprovisaze
a byl tomuto i sl. Matějkové plat zvýšen. Byl bych
málem zapomněl, že chlebenek, tak se nazývaly
poukázky na aprovizaci, bylo tolik, že by město
musilo míti alespoň 3.200 obyvatel, ač v r. 1911 bylo
2254 správně napočítáno. R. 1918 6. 5. otevřena
válečná kuchyně v domě pí. Rosalie Prakové v ulici
k nádraží. Zprvu bylo obědů 200, ale již v druhém
týdnu 530. Maso se ve válečné kuchyni používalo

z dobytka, který obec prostřednictvím p. A. Korálka
kupovala.
Stát poskytl bezúročnou půjčku, kterou po převratu
vymáhal. Jako zprvu přibývalo těch, kteří obědy
kupovali, tak když poměry v r. 1919 se zlepšily,
ubývali, až konečně činnost zastavena. Inventář
přenesen do školy, kdež r. 1920 vařeno kakao
z amerického přídělu pro chudou mládež. Vařením
tímto vznikly jen nepříjemnosti, když odmítnuty
byly od přídělu dítky rodin zámožných. R. 1917
od 11. do 13. června rekvirovány byly zvony.
Rekvirován od sv. Kateřiny velký zvon z r. 1155
a 2 ze sanktusové věže od sv. Jiří větší zvon,
od Všech Sv. malý jediný zvonek a z Nabdína
velký zvon a sanktusový, vše v úhrnné váze
kg 1820. Cena byla z 1 kg 4K, ale nedostalo
se nic, poněvadž než byly zvony zaplaceny,
byl konec říše rakouské. Před rekvisicí v neděli
bylo všemi zvony na rozloučenou vyzváněno,
byl to pohnutý okamžik. Umíráček bylo nejlépe
slyšeti. Dne 7. Března r. 1918 bylo rekvirováno
cínových píšťal z varhan u sv. Kateřiny 79 kg
a 71 kg u sv. Jiří.
Všechny zvony byly ofotografovány a pořízeny
jich sádrové odlitky, jež uloženy v městském
muzeu. Kdybychom byli věděli, že za tři týdny bude
převrat, nebyli bychom dali nic. Poslední úpisy
na válečnou půjčku již VIII. konal se v zasedací

síni okresního zastupitelství. Schůze byla
slabě navštívena, asi 50 osob. Předsedající
okr. komisař z Kralup Dr. Hodač velmi se tím
rozčiloval a vyhrožoval jednak težšími rekvisicemi a zrušením vojenských osvobození. Město
upsalo 1500 samo, 10000 K z Krohnovy nadace.
Tato válečná půjčka byla s obtíží již po převratu
prodána, že místo 100 K, dostalo se 68, čímž vznikla
velká ztráta. Kdo však neprodal, pochodil později
ještě hůře.
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 (a v neupraveném znění) 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! Za přepis textu děkujeme paní
Tauerové (kronika je přepsána doslovně, bez dalších
pravopisných či formálních úprav).
Jitka Kůrková, vedoucí městského muzea
Radim Wolák, starosta
w w w. v e l v a r y. c z |
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OPĚT JSME NEZABLOUDILI

25. a 26. 11. 2017
od 9 do 17 hodin

Adventní
slavnosti
Program:
• prodej rozmanitých vánočních
výrobků a řemeslné dílničky
• velká perníková dílna
• adventní koncerty, divadélka
pro děti, kejklířské vystoupení
• prohlídky zámecké expozice
s průvodci v dobových kostýmech

Vstupné zahrnuje prohlídku zámku nebo koncertní vystoupení
v Rytířském sále, dále kejklířské vystoupení na nádvoří, ukázky výcviku
koní a cimbálku ve sklepení. Rezervace doprovodného programu jsou
možnéna tel. č.: 315 709 111 nebo přes on-line formulář na našich
stránkách.

• občerstvení na nádvoří
• cimbálová muzika a posezení
u vínečka ve sklepení
• čajovna v zámeckých prostorách
• jízdy na koních a ukázky výcviku koní
• staročeská zabijačka

www.lobkowicz.com

Přijeďte vlakem
s ČD a získejte
30% slevu na
vstupném
(po předložení platné
jízdenky ČD)
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Vstupné:
dospělí 130 Kč / studenti, senioři 80 Kč
děti 65 Kč / rodinné vstupné
(2 dospělí + max 3 děti) 320 Kč
děti do 6 let zdarma
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Dne 17. 9. 2017 za námi objednaného krásného počasí
se konal ve Velvarech druhý ročník Memoriálu Jásema
Zabloudila. Na start se tentokrát postavilo 14 týmů v celkovém počtu 32 účastníků!
V 15 hodin, po vysvětlení pravidel závodu, se týmy vydaly
podle mapy najít 23 převážně historických indicií, aby
mohly vyluštit tajenku a úspěšně se vrátily do místa startu
a cíle závodu – před velvarskou radnici. Tady na první tři
nejrychlejší čekaly výborné dorty z cukrárny „Na Londě“ ve
Slaném a pro všechny účastníky pak perníkové medaile,
od koho jiného než nejlepší velvarské Perníkáči.
V čase 75minut doběhli pro první místo Terezka, Jáchym,
Petra a Petr Kolářovi a obhájili tak loňské prvenství. Na
druhém místě se pak, v čase 86 minut, umístil tým „Rybky“
jehož účastníky zajistila rodina Vošických a na třetím místě
s časem 89 minut doběhla rodina Kvasničkova z Kralup,
kterou nezbrzdilo od vystoupení na bednu vítězů ani
maminčino pokročilé těhotenství – úctyhodný výkon!!!
Zbývá ještě dodat, že celý závod by nebylo možné
uskutečnit bez finanční podpory „Malého přemyslovského
měšce“, za což spolku Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
srdečně děkujeme.
Děkujeme také všem účastníkům a zároveň se těšíme
na příští již třetí ročník. Obhájí Kolářovi opět první místo
a oslaví tak hattrick? Najdou přemožitele? Přijďte se příští
rok přesvědčit na vlastní oči a nohy.
Váš Človíček RaD, z.s.
Inzerce
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AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní
Pondělí –doba:
Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod

Zdeněk Tutr

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

Za Roudnickou branou 622
273 24 Velvary
Zdeněk
tel./fax:
+420Tutr
315 761 412
Za Roudnickou
mobil: +420branou
723 360622
838
273autoelektrika@tutr.cz
24 Velvary
mail:

tel./fax: +420
315 761 412
www.tutr.cz
mobil: +420 723 360 838
mail: autoelektrika@tutr.cz
Doplňkové služby:

Nabízíme:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:

-Nabízíme:
Startérů
- Nezávislých topení
a MONTÁŽE:
-Standardní
Alternátorůslužby: OPRAVY, PRODEJ
- El. Příslušenství
- Hands free sad
- Tažných zařízení
- -Startérů
- Nezávislých topení
Autoalarmů
- Autorádií
- -Alternátorů
- El. Příslušenství
Výfuků
- Autobaterií

- Hands free sad
- Tažných zařízení
Autoalarmů
- Autorádií
www.tutr.cz
Výfuků
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typyAutobaterií
olejů SHELL

za velmislužby:
výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
Doplňkové
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy

- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola,
ošetření
akumulátoru
stavu
dobíjecí
soustavy
- Osobní event.
i nákladní
vozidla
tuzemskýchai kontrola
zahraničních
značek,
speciální
díly
dodáme na objednávku do 24 hod.

Trvale
ND aslevy.
příslušenství pro:
- Prorozšiřujeme
další prodejsortiment
poskytujeme
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.

Inzerce

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

PROVOZ LAKOVACÍ LINKY:
 Obchodní zástupce pro lakované plechy – junior
 Asistentka obchodu s AJ
 Dělník - navažeč
 Dělník lakovací komory
SERVISNÍ CENTRUM LAKOVACÍ LINKY:
 Technolog servisního centra
 Strojník
PROFILOVACÍ CENTRUM:
 Dělník SDK
HUTNÍ PROVOZ:
 Vstupní kontrolor
 Tavič
 Dělník – navažeč
NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍME:
o Práci v perspektivní společnosti
o 5 týdnů dovolené
o Příspěvek na penzijní připojištění
o 13. plat
o Výhodné závodní stravování

V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: bvaigeltova@mtcomax.cz,
či kontaktujte firmu na telefonních číslech.: 315 730 201, či 724 146 998
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Velvarské
Vánoce za časů první Československé republiky
Velvarské Vánoce za časů první Československé republiky
3. prosince
prosince
2017
až 28.
ledna
3.
2017
až 28.
ledna
2018 2018
Komentované prohlídky:
3. 12.
2017,
11.0011.00
a 15.00
hodin hodin
Komentované
prohlídky:
3. 12.
2017,
a 15.00

KŘÍŽOVKA
LISTOPAD

 		

Albert Einstein: „Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný… (viz tajenka)”.

Vánoční výstava Muzea technických hraček v areálu
Vánoční
výstava
Muzea
technických
hraček
v areálu
Děkanského
dvora
nabídne
návštěvníkům
pohled
Děkanského
dvora
nabídne
návštěvníkům
pohled
do života velvarských měšťanů v čase předvánočním
a
vánočním
v
letech
1919–1938.
Dozvíte
se,
jak
do života velvarských měšťanů v čase předvánočním
prožívali velvarští
dobu1919–1938.
mikulášských zábav,
nadílek
a vánočním
v letech
Dozvíte
se, jak
a
adventních
příprav,
jaké
hračky
nabízeli
obchodníci
prožívali velvarští dobu mikulášských zábav, nadílek
ve svých obchodech v předvánočním čase a jak
a adventních
příprav, jaké hračky nabízeli obchodníci
vypadaly tehdejší vánoční dárky. K adventu našich
ve prababiček
svých obchodech
v předvánočním
neoddělitelně
patří zdobné čase
formičkya jak
vypadaly
tehdejší
vánočníplechu
dárky.
K adventu
našich
a vykrajovátka
z lisovaného
na cukroví
i domácí
vánoční čokoládu.
V měšťanském
pokojizdobné
bude ozdoben
prababiček
neoddělitelně
patří
formičky
historický vánoční
stromeček plechu
a postaven
Betlém. iDěti
a vykrajovátka
z lisovaného
na cukroví
domácí
i
rodiče
se
mohou
těšit
na
různé
druhy
mechanických
vánoční čokoládu. V měšťanském pokoji bude ozdoben
hraček z dvacátých a třicátých let minulého století jako
historický
vánoční
postaven Betlém.
zmenšené
modelystromeček
vynálezů atechnického
pokroku, Děti
i rodiče
se
mohou
těšit
na
různé
druhy
mechanických
poháněné hodinovým strojkem na klíček, parním
hraček
z dvacátých
a třicátých let dále
minulého
strojem
nebo elektromotorem,
na století
dětské jako
promítačky,modely
jeden z vynálezů
prvních kinematografů,
zmenšené
technickéhomodely
pokroku,
parních strojů
a starých automobilů,
i kovové
poháněné
hodinovým
strojkem dřevěné
na klíček,
parním
stavebnice, pokojíčky pro panenky, kočárky, pohyblivé
strojem
nebo elektromotorem, dále na dětské
postavičky na klíček a mnoho dalších hraček
promítačky,
prvních
kinematografů,
oblíbených vjeden
časechzprvní
Československé
republiky.modely

KROKODÝL

K

ZÁBRADLÍ

K

SUKULENT

K

KOKRHÁČ

K

PATRONKA

K

HORNÍK

K

VADNÝ

K

parních strojů a starých automobilů, dřevěné i kovové
stavebnice,
panenky,
kočárky,
pohyblivé
Vyzýváme pokojíčky
Velvaráky opro
pomoc
s přípravami
vánoční
výstavy. Prosíme o zapůjčení
prvorepublikového
nádobí, a
kuchyňského
starých
forem na pečení, vánočních
postavičky
na klíček
mnoho náčiní,
dalších
hraček
ozdob, oblečení
neboprvní
jinýchČeskoslovenské
dobových předmětů,
které mohly být vánočním dárkem.
oblíbených
v časech
republiky.

PAPOUŠEK

K

TROFEJ

K

Vyzýváme Velvaráky o pomoc s přípravami vánoční výstavy. Prosíme o zapůjčení
prvorepublikového nádobí, kuchyňského náčiní, starých foremMiroslav
na pečení,
Smahavánočních
ozdob, oblečení nebo jiných dobových předmětů, které
mohly být vánočním dárkem.
muzeum.praha@centrum.cz
Pokud se rozhodnete podobné předměty zapůjčit na vánoční výstavu, prosíme,
napište nám. Předem
Vydání děkujeme!

RAŠIT

K

VESMÍR

K

ZÁKAZNÍK

K

TYRANI

K

Pokud se rozhodnete podobné předměty zapůjčit na vánoční výstavu, prosíme,
napište nám. Předem děkujeme!
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VYLUŠTĚNÍ Z ŘÍJNOVÉHO ČÍSLA:

Murphyho zákon: „„Domácí práce trvají vždy déle, než si MANŽEL PŘEDSTAVUJE.“
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Srdecne Vás zveme ke spolecnému setkání na velvarském námestí
pri príležitosti pocátku adventu a rozsvícení vánocního stromu.

od 10 h • Vánoce za časů první republiky

od 17 h

• Slavnostní fanfáry
• Vánoční zpěvy
od 14 h • Adventní trhy na náměstí
• Světla tajných přání
Voňavé a hřejivé vánoční trhy, pěkné a bohaté stánky,
poctivé zboží, dobrá nálada, ohně, setkávání.
• Rozsvícení vánočního stromu
Velvarští trubači a Velvarský pěvecký spolek spolu s dětmi
od 15 h • Vánoce u hasičů navodí adventní náladu. Po slavnostním úvodu společně

Muzeum technických hraček připravilo novou vánoční
výstavu. Komentované prohlídky v 11 a v 15 h.

Velvarští hasiči představí na náměstí všem zájemcům své zbrusu
nové zásahové vozidlo, které pomůže chránit město.

vypustíme do nebe svítící balónky s přáníčky a poté
rozsvítíme vánoční strom.

Dále v tento den ...
otevřeno Městské muzeum Velvary s novou expozicí | otevřena galerie Na Špýcharu s výstavou perníkových forem
možnost návštěvy Pražské brány s výstavou fotografií | otevřena galerie Tomáše Vosolsobě v Panské hospodě
Setkání pořádá město Velvary ve spolupráci
s místními spolky, školami a organizacemi.
Těšíme se na Vás!
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Zpěvy se budou konat na schodech kostela sv. Kateřiny, při nepřízni počasí v podloubí radnice.
Svítící balónky budou k prodeji od 16 h za cenu dobrovolnou, výtěžek bude použit na dobročinné účely.
Na trzích budou k prodeji kvalitní výrobky, své stánky budou mít i děti ze ZŠ.

