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Oznámení ceny stočného na rok 2018
Na základě rozhodnutí městské rady ze dne 11.12.2017 Vám oznamujeme, že pro rok 2018
je stanovena cena poplatku za odvádění odpadních vod (stočné) takto:
Voda odkanalizovaná v Kč/m3

30,87 Kč bez DPH,

35,50 Kč včetně DPH

Podle zákona o dani z přidané hodnoty činí u stočného sazba DPH 15%. U stočného
je uplatňována věcně usměrňovaná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky
oprávněné náklady.

Stanovení ceny za služby spojené s pronájmem
hrobových míst na rok 2018
Městská rada schválila dne 11.12.2017 poplatek za služby spojené s pronájmem hrobového
místa na rok 2018 ve výši 150,- Kč na jedno hrobové místo. Poplatek je splatný do 31. 7.
kalendářního roku.
Zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění řádného běžného provozu
celého pohřebiště (údržba, letní a zimní údržba hřbitovního zařízení, voda, sečení a úklid
trávy, likvidace odpadů, vedení evidence).

Cena pronájmu hrobového místa

na hřbitově ve Velvarech je dlouhodobě neměnná ve výši 7 Kč za 1 m2/rok. Pronájem je splatný
předem na celou dobu trvání nájmu dle smlouvy.
Šulc Libor v.r.
vedoucí odboru správy majetku MěÚ Velvary

STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - ÚNOR

           		

Únor žil olympijskými hrami a ani my,
velvarští městští sportovci jsme nezaháleli
a zapojili jsme se plně ve všech disciplínách. Nejen, že jsme se věnovali běžným
činnostem – četa pravidelně metané
a letos jen občas snowboardingu, úředníci se pak ze všech sil snažili nemít boby
z nových ministerských nařízení a úřednice občanům při vyřizování rozličných
záležitostí pravidelně prokazovaly, že nejsou žádné saně – ještě jsme našli čas na
rozjetí nových projektů. Rovnýma nohama
jsme jako letci na lyžích skočili do několika investičních akcí a při jejich realizaci
se hned zkraje pokoušíme kombinovat
tak jako mistři sjezdu maximální rychlost
s co největší přesností, ale i přiměřeným
rizikem. Naše snaha věnovat se více
projektům najednou mnohdy připomíná
superobří slalom, ale zatím se nám daří
nemít v tom hokej. Při formulaci dotačních
žádostí jsme se snažili nebruslit na ten-

kém ledě, ale předvést co nejelegantnější argumentační piruety, věříme, že jejich
vyhodnocování probíhá hladce i bez mazání a že to nebude běh na příliš dlouhou
trať. Stejně jako zkušení biatlonisté jsme
připraveni ve všech městských akcích
střídat plné nasazení ve spurtu s rozvahou
při střelbě, vždy však směřujeme k jasnému cíli! Věříme, že naše nasazení bude
oceněno, když ne medailí, tak jistě dobrým
pocitem, že jsme do toho dali všechno!
Velvarská kombinace se v letošním roce
bude konat v těchto základních oblastech:
Budovy – vybrali jsme dodavatele na
opravu krovu, střechy a fasády domu
č. p. 9, stavba začne brzy a měla by proběhnout spolu s opravou mostu – vybrali
jsme též nejlepší nabídku na opravu
střechy školní jídelny (na ni se vrhne firma
ze Šumperka) a na obnovu topení v jídel-

Inzerce

Na sálu na Záložně se pomalu odstraňují staré povrchy
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ně (nejlepší cenu nabídla firma z Doks).
Připravujeme výběr dodavatele omítek
do dvora ZŠ, v plánu bychom měli ještě
fasádu městského muzea, na poslední
nátěr čeká budova DPS, bývalé děkanství. Připravené projekty jsou na celkovou
modernizaci rozvodů MŠ, zde se poohlížíme po dotačním titulu. Dotaci hledáme
také pro chystaný projekt na přístavbu
základní školy, během níž by na pavilon přibyly tři nové třídy, je to třeba, neb
prvňáky už nemáme kam dát a škola není
nafukovací. Schyluje se též k projektu
na vytvoření půdní vestavby ve školce,
kde by vznikla třída a sál. Obcházíme též
bývalou spořitelnu, dům č. p. 225, který
by jistě zasloužil nový kabát a opravu
společných prostor, zde by bylo možné využít dotace na sociální bydlení. Největším
projektem, který je před námi, je obnova
sálu hotelu Záložna, tady již máme projekt ke stavebnímu povolení a malujeme
prováděcí detaily, vybíráme podlahy,
okna, světla tak, abychom co nejdříve
mohli hledat šikovnou stavební firmu.
Sítě – hned s počátkem března se rozbíhá
obnova kanalizace v Růžové ulici, kterou
nám provede firma z Děčína a má na to
60 dní, po ní by měl výhledově nastoupit
ČEZ a přeložit vedení elektřiny do země,
teprve potom bychom upravili povrchy
– přijde sem kamenná dlažba, chodníky,
záhony s růžemi a řada růžových hlohů.
Podobný postup čeká i náměstíčko před
ZUŠ, kde čekáme na ČEZ, abychom
mohli dokončit předloni rozkopané povrchy. Dokončujeme projekt obnovy kanalizace v ulici Petra Bezruče. Čekáme na
výsledky dotační žádosti o 17 milionů ze
27 potřebných na vybudování kanalizace na Velké Bučině, kterou jsme podali
v lednu. Připravujeme čistírnu odpadních
vod na to, aby nově připojené zvládla,
v současné době probíhá milionová rekonstrukce jedné usazovací vany. Začali
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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jsme díky dotačním prostředkům budovat
i jednu neviditelnou, ale hodně hlasitou síť
– nový bezdrátový rozhlas a varovný protipovodňový systém. Už máme přidělenou
vlastní frekvenci! Vyhlásili jsme výběrové
řízení na zasíťování stavebních pozemků, které chceme prodávat k výstavbě
u Horova mlýna, a rádi bychom s ním
začali co nejdříve. Jednáme s vlastníky
dalších nemovitostí k výstavbě o podobě
jejich sítí.
Komunikace – dokončili jsme finálně
novou síť chodníků v Ješíně, zbývá už
jen jarní výsadba, čekáme na výsledky
žádostí o dotaci na dvě zásadní akce
– nový bezbariérový chodník v celé
dlouhé Malovarské ulici, a v ulici Za Roudnickou branou, bylo by skvělé, kdyby se
povedl napojit na chodníky na novém
mostě. Oprášili jsme projekt chodníku v ulici Na Průhoně, předpokládáme,
že vzhledem k uzavírce mostu vznikne
opět větší zájem o nový chodník v ulici
u Cukrovaru, tedy prověřujeme i tento
projekt. Máme hotový projekt na zbudování 25 parkovacích míst v ulici Petra
Bezruče, aby se už nemuselo parkovat
před školou. Jednáme se SŽDC o opravách povrchů u nádraží, spolu s firmou
Comax postupujeme k opravě chodníčku
podél trati. Sále máme připravený projekt
k opravě povrchu silnice na Velké Bučině,
jakmile bude jasné, jak to bude s kanalizací, budeme dle toho konat.

Vody, zeleň, parky, cesty – stále se těšíme, kdy firma začne s opravou nádrže
na Velké Bučině, už jí čas rychle ubývá,
do května má být hotovo, výsledek bude
jistě krásný, dokončuje se oprava náhonu,
pokračujeme v přípravě velkého projektu
na vybudování pěti rybníčků – mokřadů
a vycházkové zóny za Malvaňákem, pilujeme projekt úprav předprostoru před ZŠ,
odevzdali jsme žádost o dotaci na celkovou proměnu zahrady MŠ, brzy budeme
odevzdávat žádost o podporu na projektu
obnovy a ozelenění polních cest v okolí
města. Připravujeme výběrové řízení na
dřevostavbu Učka u Malvaňáku, plánujeme nové hřiště v Ješíně, máme připravený plán nových krásných herních domků
v zahradě družiny, vybíráme zhotovitele
nové velké velvarské vyhlídky na Radoviči
a chystáme se podat žádost o finanční příspěvek na zpevnění lesních cest. A letos
jistě zasadíme lípu republiky!
Památky – stále se věnujeme památkám.
Vitrážisté pokračují v pracích na oknech
sv. Jiří, budeme opravovat hřbitovní zeď,
sochu svaté Kateřiny u kostela a kapličku po palladiu (na každou z akcí dotace
100.000 od ministerstva zemědělství),
letos opravíme branku v Chržínské ulici,
budeme se věnovat válečným hrobům
a dalším drobným kamenným památkám (na všechny záměry máme dotační podporu). Zvažujeme, že se pustíme

do přeskládání první části našich krásných, ale žel velmi nerovných chodníků
na náměstí.
A máme mnohé další plány, kupujeme
nové vozidlo technické četě, chystáme
sběrný dvůr, zahájili jsme přípravu nového
územního plánu, čekáme na výsledek
žádosti o dotaci na zřízení dvou pracovních míst asistentů prevence kriminality, kteří by pomáhali zajistit každodenní
pořádek ve městě, k dlouhodobým projektům, které bychom rádi posunuli, patří
otázka usměrnění dopravy a parkování
na náměstí a v Pražské a Hradební ulici,
budování kamerového systému, přípravu
cyklostezky do Kralup, přípravu pozemků
pro budování domu seniorů, vymýšlení
pobídek pro místní a případně i nové lékaře, plán využití a financování přední části
Záložny, až bude i tato naše atd. atd. atd.
A jsou tu i projekty, které jsou velké
a nejsou žel naše, zajišťují je větší hráči.
Ať je to most či příprava obchvatu. Těm
můžeme jen fandit. A doufat, že výsledné
skóre bude co nejlepší.
Vidno, že sportovní vyžití velvarské je dosti pestré. A že možná víc než olympiádu
připomíná Velvarskou padesátku, anebo
maraton. Ale na ten se přeci všichni každý
rok těšíme.
„Děkujeme, že v tom jedete s námi!“
Sportu zdar!!!
Radim Wolák, starosta

Informace

Štěpkování na Velké Bučině

Cesty nad Bučinou se bohužel stále více ztrácejí
a my bychom tomu chtěli čelit

Ve středu 14. března od 8 do 10 hodin bude možné nechat si u dětského hřiště
na Velké Bučině, naštěpkovat větve. Štěpkování bude provádět vedoucí technické
čety města pan Hájek. Případní zájemci o naštěpkování mohou nechat větve
o max. průměru 10 cm na vyznačeném místě. V případě, že budou mít občané
o štěpky zájem, mohou si je po domluvě s panem Hájkem rovnou odvézt a využít
na svých zahrádkách.
w w w. v e l v a r y. c z |
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MĚSTO PODPOŘÍ ČINNOST SPOLKŮ!
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Velvarský spolkový život odedávna
kvete a je to moc dobře, i díky spolkům
a sportovním uskupením je místní dění
živé a pestré, na město naší velikosti
nevídané. Pustí-li se do toho škola,
školka, zuška, město, fotbalisti, hasiči,
chovatelé, pěvci, človíčci, natvrdlí,
jiu-jitsuisti, šachisti, senioři, kostka,
kolečko a všichni další, je ve Velvarech
pěkně veselo!

věhlasný šachový, změříme síly s naším
nejlepším šachistou a povzbudíme mladé šachové naděje, oslavíme narozeniny chapiteau, místnost pro práci s dětmi
si vybaví i hasiči, senioři budou moci
častěji vyrazit za kulturou a lépe se
povede i klubu seniorů v Kostce, mnoho
krásných chvil nám připraví pěvecký
spolek a na konci roku se setkáme na
tradiční „Rybovce“.

Letos se sešly žádosti o podporu činnosti ve výši celkem 1.151.038 Kč, město
rozdělovalo 700.000 Kč a snažilo se
podělit všechny žadatele tak, aby své
plánované akce mohli uspořádat, ačkoli
nikomu nebylo možné dáti plnou částku,
což zajisté pochopí.

Jsme si vědomi, že bez peněz by to šlo
mnohem hůře, proto se snažíme podpořit,
ale víme, že peníze jsou až tím posledním, že tím hlavním je čas, chuť a zápal
těch, kteří akce připravují. Děkujeme
moc! Vydržte nám, Vaše práce je nedocenitelná.

Jsme tedy moc rádi, že podpora města přispěje k tomu, aby chovatelé mohli
dále konat pravidelné výstavy drobného
zvířectva, sdružení Človíček RaD uspořádal Vajíčkobraní, čarodějnice, dětský den,
letní tábor, memoriál Jásema Zabloudila
i Mikulášskou, Natvrdlí připravili cestovatelské večery, malé koncerty velkých hudebníků, divadélka i pravidelný Natvrdel,
Fotbalová akademie Bohemians 1905
Velvary mezinárodní turnaj, klub rodičů
při ZŠ zahradní slavnost na počátku
školního roku a Kolečko při MŠ zahradní
slavnost v červnu, díky příspěvku na činnost nám i nadále mnohé kurzy bude
nabízet Kostka, Tiger Jiu-Jitsu i fotbalisté budou moci veseleji dále vést naše
děti k pohybu, i letos odstartuje velvarský
maraton a vyjedou též bikeři, školy
se utkají v atletickém pětiboji, bude se
hrát volejbal i jiné turnaje, třeba ten

Za všechny členy Zastupitelstva města Velvary,
Radim Wolák, starosta

PS: Pokud by finanční prostředky
z dotačního programu města nestačily,
a něčí akce by byla ohrožena, dejte
vědět, existují i další dotační zdroje,
milerádi napovíme a pomůžeme
s žádostí!

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ
Z PROGRAMOVÝCH DOTACÍ
MĚSTA VELVARY PRO ROK
2018!
			
na další straně
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Název žadatele

Činnost

Projekt - název

Schválená dotace
v roce 2016

Schválená dotace
v roce 2017

Výdaje na projekt
celkem

Příjmy

Vlastní zdroje

Požadovaná
dotace

Final

Český svaz chovatelů Velvary

--

Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva

6 000

5 500

16 000

6 000

6 000

10 000

6 000,00 Kč

Český svaz chovatelů Velvary

ano

Daň z nemovitosti, elektrické energie a nákup otopu

1 500

4 328

-

2 200

2 128

2 000,00 Kč

Človíček RaD, z.s.

ano

Příspěvek na činnost Človíček RaD, z.s.

7 000

7 750

17 000

5 000

5 000

12 000

8 000,00 Kč

Človíček RaD, z.s.

--

Dlouhodobá práce s dětmi

62 000

66 000

147 500

39 500

39 500

108 000

70 000,00 Kč

120 000

175 000

30 000

20 000,00 Kč

4 000

16 000

8 000,00 Kč

Fotbalová akademie Bohemians Praha
1905 – Velvary, z.s.

Pořádání mezinárodního turnaje II. ročník O pohár královského města
Velvary a letní fotbalový kemp ve Velvarech

205 000

Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s.
při ZŠ Velvary

Zahradní slavnost

20 000

Natvrdlí

--

Struny Velvar

10 000

9 750

25 500

5 600

5 600

19 900

12 000,00 Kč

Natvrdlí

--

Hudební a divadelní festival NATVRDEL

45 000

44 250

78 000

17 000

17 000

61 000

41 000,00 Kč

72 000

22 400

22 400

49 600

9 000,00 Kč

Paličky o.s.

Chapiteau – 10 let

Sbor dobrovolných hasičů Velvary

ano

Činnost SDH: vybavení učebny a klubovny mladých hasičů, výuka,
školení odborné přípravy a činnost mládeže spolku

36 000

34 500

58 700

-

17 610

41 090

35 000,00 Kč

Sdružení zdravotně postižených

ano

Činnost :kulturní akce a jiné zájmové činnosti

14 000

22 750

350 000

-

300 000

50 000

28 000,00 Kč

Sport. oddíl lyžařů, běžců a bikerů Velvary,
pobočný spolek Asociace lyžařů ČR, z.s.

Velvarský maraton 13. ročník

23 750

94 300

25 000

49 300

45 000

22 000,00 Kč

Sport. oddíl lyžařů, běžců a bikerů Velvary,
pobočný spolek Asociace lyžařů ČR, z.s.

Bikerská třicítka

5 750

24 300

5 000

14 300

10 000

5 000,00 Kč

Šachový klub Velvary, z.s.

--

Simultánní šachová partie nejlepšího šachisty ČR Davida Navary
na dvaceti šachovnicích a nákup jeho knih

8 000

6 500

16 500

-

3 300

13 200

6 000,00 Kč

Šachový klub Velvary, z.s.

--

Pořádání šachového turnaje „Memoriál Dr. Karla Treybala“

6 000

6 250

16 700

-

3 340

13 360

7 000,00 Kč

Šachový klub Velvary, z.s.

--

Podpora talentovaných dětí a mládeže z Šachového klubu Velvary

6 000

9 000

54 950

-

10 990

43 960

13 000,00 Kč

Školní sportovní klub – AŠSK
při ZŠ Velvary, pobočný spolek

--

Atletický pětiboj o pohár starosty města (7. ročník)

15 000

11 750

30 000

6 000

6 000

24 000

12 000,00 Kč

9 000

1 800

1 800

7 200

4 000,00 Kč

170 000

435 000

275 000

185 000

250 000

170 000,00 Kč

9 500

15 000

3 000

3 000

12 000

10 000,00 Kč

9 500

15 000

3 000

3 000

12 000

10 000,00 Kč

9 500

15 000

3 000

3 000

12 000

10 000,00 Kč

Školní sportovní klub – AŠSK
při ZŠ Velvary, pobočný spolek

Velvarský volejbalový amatérský přátelský pohár 1. ročník

TJ Slovan Velvary

ano

Činnost TJ.: soutěžní poplatky +FAČR, provoz autobusu, údržba areálu,
náhrada energií (plyn, elektřina)

TJ Slovan Velvary

--

Celodenní fotbalový turnaj mladší žáci Memoriál Františka Hájka,
který pořádá Slovan Velvary ve svém areálu za účasti 8 mužstev

TJ Slovan Velvary

--

Celodenní fotbalový turnaj starší přípravky Memoriál Jiřího Karla,
který pořádá Slovan Velvary ve svém areálu za účasti 8 mužstev

TJ Slovan Velvary

--

Celodenní fotbalový turnaj starší žáci FORMICACZ CUP, který pořádá
Slovan Velvary ve svém areálu za účasti 6 mužstev

TIGER JIU JITSU, z.s.

ano

Činnost: pokrytí části nákladů spojených s chodem spolku

12 000

5 500

140 000

70 000

70 000

70 000

45 000,00 Kč

Velvarská Kostka, z.s.

ano

Celoroční provoz (náklady na energie, úklid, organizační zajištění kurzů,
nákup zařízení a vybavení)

74 000

71 250

164 600

41 150

41 150

123 450

72 000,00 Kč

17 650

5 500

4 500

13 150

11 000,00 Kč

Velvarská Kostka, z.s.

170 000

10 000

Podpora klubu seniorů při velvarské Kostce

Velvarské kolečko, o.s.

--

Zahradní slavnost

8 000

10 000

15 000

8 000

3 000

12 000

10 000,00 Kč

Velvarský pěvecký spolek

ano

Činnost: úhrada nákladů v souvislosti s vystoupeními spolku
a letním soustředěním

11 000

18 250

86 000

20 000

40 000

46 000

26 000,00 Kč

Velvarský pěvecký spolek

--

Česká mše vánoční – J.J.Ryba ve velvarském kostele sv. Kateřiny

13 000

21 500

59 000

15 000

15 000

44 000

28 000,00 Kč

513 000

580 000

2 202 028

696 950

1 050 990

1 151 038

700 000,00 Kč

Celkem

VÍTE, KDE JSTE BYLI PŘED 10 LETY?

  								 		
Přichází jaro a s ním Velikonoce, probouzení přírody a proč tedy ne i vzpomínek…
Človíček RaD, dnes zapsaný spolek,
v loňském roce oslavil 20 let své činnosti a letos již podesáté pořádá naše a stále více Vaše Vajíčkobraní. Vždy v duchu
jara, provětrání hlavy na čerstvém vzduchu v kruhu přátel a při dobré zábavě.
Trhovci, vystoupení dětí, výtvarné dílny, nějaká pěkná pohádka pro nejmenší
a dobré jídlo s pitím pro všechny bylo vždy

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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dobrým lákadlem. Občas jsme to proložili
soutěžním kláním různých týmů, oživili rekordním počtem vybraných vajec, sbírkou
vajec pro Karlův most nebo jinými libůstkami.
Letošní program najdete v připojeném
plakátu. A my se na Vás budeme opět
těšit na našem krásném náměstí, kde si
od 9:00 hodin budeme užívat řemeslných
trhů a od 13:00 hodin i programu na pódiu.
Váš Človíček

7. ROČNÍK - 2014
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH VELVARY
POZVÁNKA NA AKCE 2018

  								 		

NEDĚLE 25. BŘEZNA 2018
od 9:00 do 17:00 hodin

VAJÍČKOBRANÍ
doprovodný program od 13:00 do 17:00 hodin

DOBOVÁ POUŤ

ručně poháněný dřevěný kolotoč, koutek s
beránky a ovečkami, jízdy kočárem s koňským
spřežením

VELIKONOČNÍ DÍLNY

VÝSTAVA NA ŠPEJCHARU

Městské muzeum Velvary připravilo
výstavu perníků a perníkaření

ODPOLEDNÍ VYSTOUPENÍ

pletení pomlázek, malování vajec, zdobení perníků,
kolovrat, výroba velikonočních okras a radůstek pro
děti i dospělé

po obědě vystoupení dětí ze ZUŠ a mateřské
školy, pohádka „Kouzla skřítků“, zpívání s
Markétou

POCTIVÉ ŘEMESLNÉ TRHY

SOUTĚŽ SPŘÁTELENÝCH MĚST

pekař, perníkářka, kovář, uzenář, přadlena, medař –
to nejlepší zblízka i z dálky ve stáncích i obchodech

„O putovní kraslici“ - recesní vajíčkové soutěže týmů
ze sousedních měst, při kterých budou i vejce létat
vzduchem

NATVRDLÁ VEJCE PRO PRAHU
sbírka vajec pro Karlův most a pochod na Prahu – máte-li chuť, proutěnou nůši, slušivý
společenský oblek, dobré nohy a čas, můžete vyrazit s velvarskými vejci na pochod z Velvar do Prahy.

Březen:

▪ 14. 3. a 21. 3. zájezd do Polska.
Odjezdy v 6. hod. z velvarského
náměstí, cena 300 Kč.

Květen

▪ 12. 5. zájezd za tajemnými místy
našeho kraje.
Odjezd v 9. hodin, cena 150 Kč.

Červen

▪ 21. 6. zájezd do Lysé nad Labem
- výstava růží a růžová zahrada.
Odjezd v 9. hodin, cena 150 Kč.

Srpen

▪ zájezd do Budyně, Loun
a Třebechovic, cena 150 Kč.

Září

▪ zájezd na hrnčířské trhy a do Svatého
Jana pod Skalou
▪ sedmidenní pobyt na Zadově
▪ osmidenní pobyt v Rokytnici
v Orlických horách

Říjen

▪ Hořovice – cibulové trhy – první
sobota v měsíci
▪ 2x zájezd do Polska

Listopad

▪ návštěva divadla

Prosinec

▪ vánoční Praha a Housličky

Podrobnější informace: p. Láderová tel.: 737 174 788, p. Ottová tel.: 315 761 161
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VAJÍČKOBRANÍ SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ. DOBRÁ ZÁBAVA, MILÁ SPOLEČNOST, CENY MÍRNÉ,VSTUP VOLNÝ.
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VERNISÁŽ VÝSTAVY

V E LVARY
vs.

David Navara

Nejlepší šachista České republiky a osmnáctý hráč světa
David Navara.

David Navara je současný nejlepší hráč ČR patřící do světové
špičky. Zatím nejvýše figuroval v celosvětovém žebříčku FIDE
v říjnu 2006, kdy byl na 13. místě. Ve čtrnácti letech získal titul
mezinárodního mistra, velmistrem se stal šest dní před svými
17. narozeninami.
Českou jedničkou se stal 1. července 2003.
David Navara pochází z Prahy, kde také žije. Letos v březnu oslaví
Kristova léta (33 let) a je dlouhodobě českou šachovou jedničkou.
Zdobí ho 8 trofejí šachového šampióna z Mistrovství České
republiky v klasickém šachu a na světovém žebříčku FIDE
mu momentálně patří skvělá 18. příčka. David Navara se poslední
dobou veze na vlně úspěchu a hodnotou aktuálního Fide Ela 2745
se přiblížil svému dosaženému maximu (2751) z května 2015.

Ve Velvarech se uskuteční sehrání simultánní šachové partie na dvaceti šachovnicích.

7. března 2018 od 17:00hod. v budově školní jídelny ve Velvarech.
Simultánní partie je exhibiční vystoupení šachového mistra, nebo velmistra, který hraje současně
na několika šachovnicích proti vícero hráčům. Šachovnice bývají umístěny v kruhu či obdélníku,
mistr k nim postupně přistupuje, provede svůj tah a pokračuje k další šachovnici.
Proti Davidovi Navarovi usednou z druhé strany dvaceti šachovnic hráči Šachového klubu Velvary
včetně několika nadějných dětí našeho klubu. Dále několik hráčů spřátelených šachových oddílů
našeho regionu a pár významných osobností, například starosta našeho města pan PhDr. Radim
Wolák. Takováto simultánní partie je pro všechny šachisty ''svátek'' a pro diváckou veřejnost je
to jedinečná příležitost mít možnost sledovat neopakovatelný sportovní výkon a umění šachového
velmistra. A již zmíněného 7. března uvidíte a zažijete toho nejlepšího, kterého Česká republika
nabízí. Simultánní partie by měla trvat cca dvě a půl až tři hodiny. Po skončení partie proběhne
autogramiáda, kdy každý z hráčů obdrží Davidem Navarou podepsanou jeho knihu: Můj šachový
svět. Tuto knihu si budou moci zakoupit za cenu 400,- Kč a nechat podepsat i všichni přihlížející
diváci (pokud o tuto knihu budete mít zájem, musíte nás o tom dopředu min. 1. týden informovat
prostřednictvím emailu: sachyvelvary@post.cz, abychom vám ji stihly objednat).
Při příležitosti této simultánní partie bude vytvořen krátký dokumentární film, který poté veřejně
zpřístupníme. Závěrem chci pozvat, jak všechny šachisty, tak i širokou diváckou veřejnost,
na tuto jedinečnou sportovní a společenskou akci. Prosím všechny účastníky (hráče i diváky),
aby dorazily cca patnáct minut před začátkem.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Osobnosti Velvarska, Slánska
a Kralupska s ukázkami jejich
rukopisů
  
		
		
Vernisáž výstavy sběratele rukopisů a autora knih Františka Frolíka - Osobnosti Velvarska, Slánska a Kralupska s ukázkami
jejich rukopisů – se konala dne 8. 2. 2018
od 18 hodin v galerii Městského muzea
Velvary. František Frolík, žijící v Novém
Strašecí, je od roku 1987 členem KSA
(Klub sběratelů autogramů, z.s.) a jeho
sbírka nyní obsahuje cca 7 500 autogramů a rukopisů, převážně českých osobností. Výstava v prostorách galerie Městského muzea Velvary přesahuje počet
100 osobností, v nichž mají své početné
zastoupení i Velvary. Můžete zde nalézt
ukázky rukopisů např. Václava Klementa, Berty Mühlsteinové, Ferdinanda Stie
bitze, Leopolda a Jana Antonína Koželuha
a mnoho dalších.
O úvodní slovo při zahájení vernisáže
se postarala vedoucí muzea Jitka
Kůrková společně s autorem výstavy.
Poté již následoval návštěvníky obdivovaný hudebně poetický doprovod Jana
Paulíka a Václava Fikrleho. Jan Paulík zde
Inzerce:
Inzerce:

představil ukázky ze své vlastní autorské
hudby. Václav Firkle dále recitoval z veršů Jaroslava Seiferta, Jaroslava Vrchlického, Charlese Bukowského a dalších.
Po vystoupení se mohli návštěvníci blíže zaměřit na prohlídku výstavy samotné. Pan František Frolík také uspořádal
během vernisáže autogramiádu svých
knih.
Ti, kteří vernisáž nestihli navštívit, se mohou přijít podívat na výstavu samotnou
a to v termínu od 9. 2. 2018 do 27. 4. 2018
do muzejní galerie v prostorách budovy
Městského muzea Velvary. Nenechte si
ujít možnost dozvědět se o osobnostech
Velvar a sousedních regionů více. Těšíme
se na Vaši návštěvu!
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

Inzerce

5. března 2018 otevíráme
5. března
2018 otevíráme
Kadeřničtví
Tereza
Kadeřničtví
Tereza
v Černuci.
Černuci.
Tel.v607
811 905
Tel. 607 811 905
w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Únor nezklamal, byl místy opravdu bílý
a celkem mrazivý. V březnu máme být
ještě za kamny, poněvadž „pokyne-li Řehoř hlavou, máme tu zimu bílou“, ale snad
už „svatý Josef s tváří milou, zakončí zimu
plnou“ a vytáhne pluhy ze dvora…
Starší děti ze druhého stupně se tedy zatím v teple naší budovy zapojily do školních kol soutěží v jazycích anglickém,
německém i mateřském, také školních
kol olympiády zeměpisné a biologické.
Za hranice města, do kol okresních, jsme
vyslali zástupce – reprezentanty: A. Krompholcová z 9.B nás zastupovala v českém
jazyce, M. Lincová ze 7.A a M. Brixí ze
6. ročníku v zeměpise, Z. Moučková
získala v olympiádě z německého jazyka
krásné 2. místo. Gratulujeme!
Žáci z devítek si vyzkoušeli přijímačky nanečisto, protože v dubnu nastane jejich
čas. Pokusí se zainventovat svoje znalosti a píli do budoucnosti. V poslední fázi
přípravy se vyučující zaměří na oblasti,
v kterých žáci selhávají: práce s chybou,
čtenářská gramotnost, rozvoj logického
myšlení. Ať se daří!
Na prvním stupni se rozeběhl pětitýdenní
kurs bruslení. Dětem se věnuje profesionální trenér a zlatý olympijský vítěz z Nagana M. Procházka. Při první návštěvě
slánského zimního stadionu mohly děti
třetích tříd sledovat trénink reprezentace
do 18ti let, která se chystala na přípravný
turnaj před odletem na Mistrovství světa
osmnáctiletých do USA. Druháci tento
měsíc ukončí plavecký výcvik a děti z prvních tříd pojedou za pár týdnů na plavání
naopak poprvé.
Paní PhDr. V. Tomická byla hostem únorového Klubu předškolák. Promluvila na
téma školní zralosti dítěte z pohledu školZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ského poradenského zařízení. Besedy
jsou pořádány nejen pro rodiče budoucích
prvňáčků, ale i pro rodiče ostatních dětí
i pro širokou veřejnost. Zveme zájemce na
některé z dalších setkání se zajímavým
hostem. V březnu nás navštíví paní Doc.
Hájková z Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy.
Školní klub uspořádal v době pololetních
prázdnin zájezd do Prahy do Muzea voskových figurín, dále organizuje jednodenní lyžařské a sáňkařské výjezdy do Jizerských hor. Pokud máte o akce školního
klubu zájem, sledujte webové stránky
školy.
Na konci prvního pololetí proběhly i hodnotící schůzky Fotbalové a Golfové akademie. Vedení školy, žáci, rodiče, třídní
učitelé, trenéři a zástupci obou asociací
se sešli v odpoledních hodinách v budově
školy, ve druhém případě přímo v Beřovicích, aby si popovídali o dosavadní společné práci, výsledcích, pokrocích a cílech
do budoucna.
Fotbalisté uhráli několik pěkných výsledků na halových turnajích. S velkým očekáváním vyhlížíme McDonald Cup. V této
postupové školní soutěži by bylo neprobojování se do krajského kola velkým zklamáním. Druhostupňoví chlapci aktivně
připravují své účinkování ve Francii. Sezóna golfistů vyvrcholí 5. a 6. 6. v Brně na
neoficiálním mistrovství České republiky
základních škol. Přestože se děti zúčastní této prestižní akce poprvé, věříme, že
svou píli potvrdí pěkným výsledkem, možná i cenným kovem :).
Největší akcí uplynulého měsíce byl projektový Den kontinentů. Letos jsme cestovali Asií. Na prvním stupni nám s cestou
w w w. v e l v a r y. c z |

17

pomohlo studio Karavana, které ve svém
výukovém představení přiblížilo nejlidnatější kontinent dětem doslova všemi
smysly. Děti na druhém stupni své třídy
proměnily podle vybraných témat tu na
olympijská kolbiště, tu na gurmánská stanoviště, seznámili jsme se s přírodou, náboženstvím, dokonce se experimentovalo
se střelným prachem… Některé skupiny
dětí pod vedením svých učitelů shromáždily a vytvořily opravdu hodnotné materiály, jež budou dále využívány jako učební
pomůcky. Mrzelo nás, že jsme se nestihli
podívat za všemi. Nedalo se to zkrátka
všechno stihnout.
Proběhlo i tradiční školní kolo recitační
soutěže. Z něj vzešli vítězové níže uvedených kategorií, kteří nás budou reprezentovat ve Slaném v oblastním kole recitační
soutěže „Slánka“.

Výsledky školního kola recitační soutěže
MŠ
1. třída:
2.- 3. třídy:
4.- 5. třídy:
			

1. Ema Víšková, 2. Matěj Bečvář, 3. Anna Jandoušová
1. Enid Roberts, 2. Antonie Stovičková, 3. Helena Šmídová
1. Eira Roberts, 2. Emma Braunová, 3. Ester Malovaná
1. Alexandra Banoutová, 2. Karolína Ledvinková, Jan Vodrážka,
3. Ela Žičařová, Klára Krejčíková

6.- 7. a 9. třídy: 1. Natálie Bradáčová, 2. Dominika Switalská, 3. Anežka Votavová
A protože byl čas masopustních rejů, i školní družina uspořádala karneval s tancováním
a soutěžemi masek ve školní tělocvičně – těsně před jarními prázdninami.
Za ZŠ M.Červenková

Zprávičky:
-

Nezapomeňte na březnový klub předškolák.
Tento měsíc se uskuteční sběr papíru.
V dubnu proběhne zápis do prvních ročníků.
Těšte se na velikonoční dílny!
Na konec března připravujeme „Noc s Andersenem“.

Pozvánka

Městská knihovna Velvary
se v rámci akce Březen – měsíc čtenářů připojila k celostátní akci

KRÁL ČTENÁŘŮ
V pondělí 19.3.2018
od 16 hodin
vyhlásíme a odměníme 3 nejlepší čtenáře naší knihovny
v kategoriích:
děti, mládež, dospělí a senioři.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Zveme všechny, kteří mají rádi knihy, soutěživého ducha a svou
přítomností popřejí výhercům.
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Základní škola Velvary

Pozvánka na výlety oddílu Javory Černuc pořádané pro veřejnost
10. 3.
Výlet vlakem do Prahy – Karlův most zblízka a nové
Pozvánka na výlety
oddílu Sraz
Javory
Černuc
pořádané
veřejnost
		
motýlárium.
v 8.00
na nádraží
ve pro
Velvarech,
		
cena
150,Kč.
10. 3. Pozvánka
Výlet
vlakemoddílu
do Prahy
– Karlův
mostpořádané
zblízka a pro
novéveřejnost
motýlárium.
na výlety
Javory
Černuc
8.00 na
nádraží
Velvarech, cena
150,- Kč.parku.
21. 4. Sraz v Výlet
vlakem
dove
Chuchelského
přírodního

Vás srdečně zve na schůzku

Dne: 13. března 2018
Čas: 15.30 hodin
Pro rodiče předškoláků, žáků 1. stupně
i pedagogy je připravena beseda na téma:

10.Pozvánka
3.
Výlet
vlakem
do Prahy
– Karlův
most
zblízka a nové motýlárium.
oddíluSraz
Javory
pořádané
pro ve
veřejnost
v Černuc
8.00
na
nádraží
Velvarech,
cena
150,Kč.
21. 4. 		na výlety
Výlet
Chuchelského
přírodního
parku.
Sraz
v 8.00
Sraz
vvlakem
8.00 nado
nádraží
ve Velvarech,
cena 150,Kč.
10. 3.
Prahy
– ve
Karlův
most zblízkacena
ana
nové
motýlárium.
nado
nádraží
Velvarech,
150,Kč. – vodní dům a jiné
3.Výlet
6. vlakem
Zájezd
autobusem
Vlašimsko
Sraz v 8.00
na nádraží
ve Velvarech,
cena 150,- Kč.
21. 4. 		
Výlet
vlakem
do
Chuchelského
přírodního
parku.
Sraz
atrakce,cena
150,- Kč,
dospělí
300,Kč.v 8.00
3. 6.
Zájezd
autobusem
naděti
Vlašimsko
–v vodní
21. 4.
Výlet vlakem
do Chuchelského
přírodního parku.
8.00
na
nádraží
ve Velvarech,
cena Sraz
150,Kč. dům a jiné atrakce,
děti 150,300,- Kč.
na nádražícena
ve Velvarech,
cenaKč,
150,-dospělí
Kč.
Podrobnější
informace
u p.
605dům
940a 416
3. 6.
Zájezd
autobusem
naJiráskové
Vlašimsko––tel.
vodní
jiné atrakce,
3. 6.
Zájezd autobusem
na Vlašimsko
– vodní
a jiné atrakce,
Podrobnější
informace
u dům
p. Jiráskové
– tel. 605 940 416
cena
děti
150,Kč,
dospělí
300,Kč.
cena děti 150,- Kč, dospělí 300,- Kč.
Podrobnější
informace u p.
Jiráskové – utel.p.605
940 416
Podrobnější
informace
Jiráskové

Pozvánka na akce klubu seniorů v Kostce

– tel. 605 940 416

5. 3. 9.00
cvičíme s Radkou – cvičení pro seniory na židlích.
Pozvánka
na akce
klubu
seniorů
v Kostce
akce klubu
seniorů
vsexy
Kostce
		 Pozvánka na
Apartní
tepláčky,
tričko
a dobrou
náladu si přineste
s sebou.
Cvičíme
v horním
sále v Kostce
5. 3. 9.00
cvičíme s Radkou
– cvičení
pro seniory
na
židlích.
Apartní
5.		
3. 9.00
cvičíme
s Radkou
– cvičení
pro
seniory
na židlích. Apartní
Pozvánka na akce klubu seniorů v Kostce

tepláčky, sexy tričko a dobrou náladu si přineste s sebou. Cvičíme v horním
tepláčky, sexy tričko
a dobrou
náladu sina
přineste
s sebou.
Cvičíme
v horním
posezení
a příprava
akce ve
Velvarské
Kostce
sále v Kostce 12. 3. 9.00

3. 9.00
cvičíme s Radkou – cvičení pro seniory na židlích. Apartní
sále 5.
v Kostce
13. 3.posezení
10.00
Jarní
vínek
– Velvarské
vystoupení
12. 3. 9.00
a příprava
na
akce ve
Kostcežáků ZŠ Černuc, občerstvení
tepláčky,
sexy tričko
a dobrou
náladu
si přineste
s sebou. Cvičíme v horním
12.
3.
9.00
posezení
a
příprava
na
akceve
vevelvarském
Velvarské
Kostce
		
a
drobný
dárek
pro
ženy
muzeu
13. 3.
10.00 Jarní vínek – vystoupení žáků ZŠ Černuc, občerstvení
a drobný
sále
v Kostce

NÁSTRAHY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

dárek pro ženy ve velvarském muzeu

19.3.3.10.00
9.00 Jarní
Perníková
pro děti
s doprovodem,
pečení perníků
13.
vínek
–dílna
vystoupení
žáků
Černuc,Kostce
občerstvení
a drobný
12.
3. 9.00
posezení
a příprava
na akce
veZŠ
Velvarské
19. 3. 9.00
Perníková dílna pro děti s doprovodem, pečení perníků
pro ženyformách
ve velvarském
muzeu
		 v historických
v dárek
historických
a
zdobení
perníčků
ve
velvarském
formách a zdobení perníčků ve velvarském
13.
3. 10.00
vínek – vystoupení žáků ZŠ Černuc, občerstvení a drobný
muzeu Jarní
		
muzeu
19. 3. 9.00
Perníková
s doprovodem,
dárek prodílna
ženypro
ve děti
velvarském
muzeu pečení perníků
26. 3. 9.00
ve Velvarské
Kostce
26. 3.Velikonoční
9.00 tvoření
Velikonoční
tvoření
ve Velvarské
Kostce ve velvarském
v historických
formách
a zdobení perníčků
19. 3.
9.00
Perníková
dílna
pro
děti
s
doprovodem,
pečení perníků
muzeu
Podrobnější informace u p. Horáčkové – tel. 721 243 236
v
historických
formách
a
zdobení
perníčků
ve velvarském
Podrobnější informace u p. Horáčkové – tel. 721 243 236
26. 3. 9.00
Velikonoční
tvoření ve Velvarské Kostce
muzeu

Host: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK Praha

Společná akce

Program pro děti:
Mgr. Šárka Hrbková
Mgr. Václava Dvořáková

informace
u p.
Horáčkové
– tel. 721 243 236
26. 3. Sdružení
9.00 Podrobnější
Velikonoční
tvořenía oddílu
ve
Velvarské
Kostce
Klubu seniorů,
zdravotně
postižených
Javory Černuc
5. 5.

zájezd na zámek
Loučeň a Dětěnice
s návštěvou
středověké krčmy,
Podrobnější
informace
u p. Horáčkové
– tel.
cena za jízdné 200,- Kč

Společná akce

721 243 236

Společná akce

Informace u p. Jiráskové – tel. 605 940 416 nebo p. Láderové – tel.737 174 788
Klubu seniorů,
Sdružení zdravotně postižených a oddílu Javory Černuc

Klubu seniorů, Sdružení zdravotně
postižených
a oddílu Javory Černuc
Společná
akce

5. 5.

zájezd na zámek Loučeň a Dětěnice s návštěvou

5. 5.Klubu seniorů,
zájezd
na zámek
Loučeň postižených
a Dětěnice s návštěvou
středověké
krčmy,
Sdružení
zdravotně
a oddílu
Černuc
		
středověké
krčmy, cena za jízdné
200,-Javory
Kč
cena za jízdné 200,- Kč
5. 5.
zájezd na zámek Loučeň a Dětěnice s návštěvou středověké krčmy,
Informace
u cena
p. Jiráskové
– tel.
605
416
nebo
Informace
u p.
– tel.
605
940
416p. Láderové – tel.737 174 788
za Jiráskové
jízdné
200,Kč940

nebo p. Láderové – tel.737 174 788
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Informace u p. Jiráskové – tel. 605 940 416 nebo p. Láderové
w w–w tel.737
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a Natvrdlí
a Natvrdlí
Velvary
srdečně
zvou
na pohádku
ZUŠZUŠ
Velvary
vás vás
srdečně
zvou
na pohádku

KARNEVAL SKONČIL. AŤ ŽIJE TEN PŘÍŠTÍ!

  								 		

18.3.3.| 18
| 18
Tučňákůvvýlet
výlet18.
Tučňákův

v sále
15:15:
30 30
v sále
ZUŠZUŠ
Divadlo
Krabod od
Divadlo
Krab

Roztomilá
pohádka
o tučňácích
o tom,
Roztomilá
pohádka
o tučňácích
a o atom,
co malý
se malý
tučňák
Tučík
naučí,
když
se na
co se
tučňák
Tučík
naučí,
když
se na
utržené
dostane
teplých
krajin.
utržené
křekře
dostane
do do
teplých
krajin.
Koho
všeho
potká?
Koho
všeho
tamtam
asi asi
potká?
Loutkovou
pohádku
3 zahraje
let zahraje
Loutkovou
pohádku
propro
dětiděti
od od
3 let
Divadlo
Krab
z Prahy.
Divadlo
Krab
z Prahy.
pohádkou
ZŠ Vinařice
PředPřed
pohádkou
námnám
žácižáci
ZŠ Vinařice
předvedou
krátké
představení
pohádky
předvedou
krátké
představení
pohádky
J. Uhlíře
Z. Svěráka
Dvanáct
měsíčků. Vstupné:
J. Uhlíře
a Z.aSvěráka
Dvanáct
měsíčků.
Vstupné:
Představení
nacvičili
vedením
Představení
nacvičili
žácižáci
třetítřetí
třídytřídy
podpod
vedením
50,50,učitelky
Růženy
Hanzlíkové.
panípaní
učitelky
Růženy
Hanzlíkové.
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děti
zdarma
děti
zdarma

Zvířátka i princezny, víly, piráti a dokonce
i malý Alzák přišli první únorovou neděli do sálu naší ZUŠ pěkně si zatancovat
a zasoutěžit. I letos byl masek plný sál,
radost pohledět. Dokonce i několik
maminek a pár tatínků vymysleli kostýmy
a předvedli se spolu s dětmi.
Během karnevalového odpoledne mohl
každý zkusit štěstí v tombole, která byla
rozebrána do posledního plyšáka. Pro žíznivé a hladové tanečníky i jejich doprovod
bylo připravené občerstvení, a tak skoro
všichni vydrželi až do finále.
Po velkém defilé masek, zakončeném
představením všech na pódiu, dostal kaž
dý zamaskovaný capart svítící náramek
a diplom s vystřihovánkou. Všechny masky byly opravdu moc krásné!
Za to, že byl letošní karneval tak pěkný,
chceme poděkovat panu Oldřichu Adeltovi, řediteli ZUŠ, za poskytnuté zázemí,
Petrovi Lainovi, za hudební atmosféru,

PerníKáče za sladké občerstvení a Film
Shopu za dary do tomboly.
Krásné momentky, které vyfotografovala
Markéta Rylková, si můžete prohlédnout
i stáhnout na facebookové stránce
Natvrdlí nebo Flash Me Studio. Už se
těšíme na rej masek o příštím masopustu.
Za Natvrdlé Magdalena Čechlovská
Foto: Markéta Rylková

w w w. v e l v a r y. c z |
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DUO – KATA 2018

  								 		
Soutěž DUO - KATA je soutěž dvojic, které předvádějí techniky
JIU JITSU a jejich výkon hodnotí odborná porota. Tato soutěž se
konala v sobotu 10. února v sokolovně ve Velvarech. Soutěž pořádá klub bojových umění TIGER-JIU JITSU a účastní se jí obvykle děti z obou oddílů, jak z Kralup nad Vltavou, tak z Velvar.
Do soutěže se letos přihlásilo 40 dětí, které soutěžily ve čtyřech
kategoriích rozdělených podle věku a technické vyspělosti. Ocenění v podobě medaile si mohly odnést první tři dvojice v každé
kategorii, v nejvyšší kategorii potom vítězná dvojice navíc získala putovní pohár, který
dostala na rok, to znamená do té doby, než ho vybojuje někdo jiný. Soutěž byla velmi
vyrovnaná a děti předvedly výborné výkony. Níže jsou uvedeny výsledky v jednotlivých
kategoriích. Gratulujeme. Zároveň děkujeme všem maminkám, které napekly slané
a sladké občerstvení a ještě se pak celý den staraly o hladové závodníky a hosty, vařily
kávu a čaj a přispěly tak k velmi příjemné atmosféře závodů.
Sensei Ivo Brixí
www.tiger-jiujitsu.cz
www.facebook.com/TJJVelvary

1. stupeň ZŠ, bílé pásky
1. místo		
2. místo		
3. místo		

Eliška Jandoušová, Adam Cakl
Filip Zumr, Vít Stovička
Emílie Kaltounková, Antonie Stovičková

1. stupeň ZŠ, žluté pásky
1. místo		
2. místo		
3. místo		

Mikoláš Holý, Dominik Janda
Anna Valešová, Matyáš Brixí
Markéta Krúpová, Helena Vernerová

2. stupeň ZŠ, oranžové pásky
1. místo		
2. místo		
3. místo		

Valentina Sivoželezová, Daniel Zimmermann
Tereza Bisová, Zuzana Vondrášková
Filip Odvody, Martin Brixí

2. stupeň ZŠ, zelené pásky
1. místo		
2. místo		
3. místo		

Veronika Jandová, Lukáš Kohout
Stanislav Šebek, Šimon Vadinský
Veronika Machová, Lucie Jůzová

Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Vedení účetnictví
Vedení účetnictví
Nabízíme služby spadající do oblasti daně a účetnictví pro firmy,

živnostníky
i neziskové
organizace:
Nabízíme služby
spadající
do oblasti daně a účetnictví pro firmy,
→
vedení účetnictví
živnostníky
i neziskové organizace:
→
evidenci
→ daňovou
vedení účetnictví
→
daňová
přiznání
a poradenství
→ daňovou evidenci
→
daně az poradenství
příjmu
→ vyúčtování
daňová přiznání
→ vyúčtování daně z příjmu
Ulehčete si své podnikání a předejte své účetnictví nám.
My to za Vás
spočítáme.
Ulehčete
si své
podnikání a předejte své účetnictví nám.
Se
zaměstnáváním
vlastní účetní rostou firmě mzdové výdaje.
My to za Vás spočítáme.
Se zaměstnáváním vlastní účetní rostou firmě mzdové výdaje.
Externí vedení účetnictví šetří Vaše náklady.
Externí vedení účetnictví šetří Vaše náklady.

Václava Hrabáková

Černuc
220,Hrabáková
273 23 Černuc
Václava
Telefon: 731 142 132
Černuc 220, 273 23 Černuc
E-mail: hrabakovaV@seznam.cz
Telefon: 731 142 132
E-mail: hrabakovaV@seznam.cz
Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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HASIČI JEDNALI NA VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ
  								 		
V sobotu 27. ledna se na hasičské zbrojnici konala výroční
valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Velvary, která
hodnotila rok 2017. Mezi hosty
jsme přivítali náměstkyni starosty Okresního sdružení hasičů Kladno paní Pospíšilovou,
ředitele
Územního
odboru
Kladno HZS Středočeského
kraje plk. Hradila se svými
kolegy, zástupce SDH Hřebeč
a další hosty. Z jednání se
omluvil starosta města Radim
Wolák. Po úvodních zprávách
výboru SDH došlo na ocenění
7 členů stužkami Za věrnost.
Dlouholetý člen Pavel Holý
obdržel stužku za 40 let členství ve sboru a dlouholetý velitel
sboru Vladimír Točík st. věcný
dar k významnému životnímu
jubileu. Byly předány i členské průkazy dvěma novým
členům sboru. Sbor má v současné době 10 mladých hasičů
a 74 řádných členů.
Největší událostí loňského roku
bylo získání nové zásahové
cisterny CAS 20 T815 S2R,
která se v uplynulém období
zajížděla a řidiči i hasiči se na ní
cvičili. Od měsíce února je zařazena do „ostrého“ výjezdu. Další
významnou událostí byla účast
a prezentace sboru i města
na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích.
Jednání i vystoupení hostů se
neslo ve znamení poděková-

ní členům sboru a rodinným příslušníkům za jejich
záslužnou a dobrovolnou práci.
Nejbližšími většími akcemi našich hasičů je tradiční
hasičský ples 17. března na Uhách a 23. ročník populární Dědkiády, která se koná 19. května v areálu
Malovarského rybníku. Hasiči také chystají svépomocnou rekonstrukci vstupní části budovy hasičské
zbrojnice a zprovoznění moderního softwarového
systému výjezdu FIREPORT. Více o činnosti sboru
najdete na www.sdhvelvary.cz.
Libor Šulc

w w w. v e l v a r y. c z |
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Velvarská Kostka Vás v březnu zve na tyto připravované akce:

Tečkování - kurz pro dospělé
11. BŘEZNA 15:00
264KČ

Není potřeba vůbec umět malovat, je to technika razítkování, kombinování velikosti
teček a barev. Při „Tečkování“ si rozhodně odpočinete, starosti všedních dnů zmizí
a vytvoříte si svoji vlastní originální mandalku na desky bloku velikosti A5.
Těší se na vás Radana Švecová. Zájemci, hlaste se, prosím, na emailu
rada.vytvarky@seznam.cz. nebo na tel. +420 777 824 395.

Večer pro ženy
16. BŘEZNA 19:00
350KČ

Společně ochutnáme kouzlo slovanských tradic, tajemství bohyň, krásu našeho těla.
Napojíme se na svou rodovou linii, protože ta bývá tou nejlepší učebnicí. Nemusíte
se bát přijmout svou temnou část, protože na dně toho tmavého kotlíku spatříte to
největší světlo a obrovskou sílu, pokoru, lásku, úctu sama k sobě. Těší se na vás
Andrea Levová. Prosím, hlaste se předem. tel.: 777 209 904, amaura@email.cz.

Šití barevných nákupních tašek s podšívkou
18. BŘEZNA 15:00
150KČ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Režisér a novinář Craig Leeson spolu s rekordmankou ve freedivingu a ekologickou
aktivistkou Tanjou Streeter odhalují šokující pravdu o úrovni znečištění a množství
plastu v našich oceánech. Film bude promítán v anglickém jazyce s českými titulky.
Více o filmu na: http://www.plasticoceans.org/

Noc s Andersenem
23. BŘEZNA 17:00
50KČ

Milé děti, pojďte s námi zažít něco neobvyklého…Již podruhé pro Vás ve spolupráci
s Městskou knihovnou ve Velvarech pořádáme Noc s Andersenem. Prožijte páteční
večer plný soutěží, krásného čtení, zajímavostí a příjemného snění o pohádkách.
Dejte s sebou dětem večeři, uvítáme též buchty ke společné snídani.:-). Prosíme,
přihlaste se předem na 607 058 875 (Edita), 777 129 299 (Káťa). Sraz v 17,00
ve Velvarské Kostce. Podrobné info na samostatných plakátech.

Velikonoční dílnička s Evou
24. BŘEZNA 15:30
100KČ

Kurz vhodný i pro úplně začátečníky. Máte-li funkční stroj, vezměte si ho s sebou,
nemáte-li, nevadí. Jestli si chcete přinést vlastní látku, je třeba 1 m látky o šíři 140,
pokud chcete mít tašku stejnou zvenčí i zevnitř. Jestli chcete kombinovat, vezměte si
látky půl na půl. Látky je možno zakoupit i na místě, nebo použít zdarma látky
recyklované.. vlastní nebo ty, které budou k dispozici v dílně. Látky nejsou v ceně.
Hlásit se můžete na tel. 725 831 642 nebo na e-mail klinhartova@seznam.cz.
Kapacita je omezená, takže s přihláškami neváhejte. :) Těší se na Vás lektorky Ivana
Vojcíková a Kateřina Kli Špičková.

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

Promítání filmu A Plastic Ocean
22. BŘEZNA 19:30
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Budeme zdobit vyfouknutá vajíčka technikou voskové batiky. Na vajíčka se kreslí
roztaveným voskem a postupně se barví od nejsvětlejšího odstínu k nejtmavšímu.
S sebou vyfouknutá a saponátem odmaštěná, nejlépe bílá vajíčka. Těší se na vás
Eva Víšková. Zájemci hlaste se, prosím, předem na evycce@seznam.cz nebo
na telefonu 739 496 264.

OD ÚNORA JE OTEVŘENA KAVAHERNA KROMĚ ČTVRTKA I VE STŘEDU
VE STEJNÝ ČAS, TEDY 9:00 - 11:00. POKUD SE CHCETE RÁNO UJISTIT,
ŽE HERNA SKUTEČNĚ BUDE, VOLEJTE ČI PIŠTE NA ČÍSLO 733 598 993
VERONICE BARTOŠOVÉ, KTERÁ MÁ STŘEDEČNÍ HERNU NA STAROSTI.

w w w. v e l v a r y. c z |
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Příměstské tábory
Pondělí
09:00 - 10:30
18:40 - 19:40
19:40 - 20:40
17:30 - 18:30
19:30 - 21:00
Úterý
09:00 - 12:00
09:30 - 10:30
19:30 - 20:45
Středa
19:00 - 20:00
17:00 - 17:45
09:00 - 11:00
18:00 - 19:30
19:45 - 21:15
Čtvrtek
09:00 - 12:00
09:00 - 11:00
20:00 - 21:00
Pátek
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
09:00 - 10:15
15:30 - 17:00
19:00 - 22:00
Neděle
16:30 - 17:30
19:00 - 21:00

Klub seniorů
Angličtina pro dospělé - pokročilí (Edita)
Angličtina pro dospělé - začátečníci (Edita)
Tvořílci (Monika)
Jóga pro dospělé (Katka)

Kontakt
721 243 236
607 058 875
607 058 875
723 215 538
777 129 299

Coworking (Markéta R.)
Cvičeníčko s Kličkou (Klička)
Jóga (Katka)

608 928 501
725 831 642
777 129 299

Biblická hodina (liché středy)
Keramika pro děti (Eliška)
kavaHERna (Veronika)
Jóga (Kamila)
Cvičení na pánevní dno (Kamila)

605 804 620
731 418 294
733 598 993
777 860 106
777 860 106

Coworking (Markéta R.)
kavaHERna (Klička)
Pilates clinic method - Zdravá záda (Jana)

608 928 501
725 831 642
603 404 537

Keramika pro děti (Eliška)
Keramika pro děti (Eliška)
Keramika pro děti (Eliška)
Keramika pro děti (Eliška)
Cvičení na pánevní dno (Kamila) (při min počtu 5ti žen)
Dramaťák pro děti (Míša)
Oslava ženství (1x za měsíc) (Andrea)

731 418 294
731 418 294
731 418 294
731 418 294
777 860 106
775 998 879
777 209 904

Náboženství pro děti
Keramika pro dospělé (liché neděle) (Eliška)

604 868 625
731 418 294

sál

zelená učebna modrá učebna

www.velvarskakostka.cz
facebook.com/velvarskakostka
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adresa: Karla Krohna 527, 273 24 Velvary
email: velvarskakostka@seznam.cz
tel: 728 827 573

V ceně jsou zahrnuty obědy a pitný režim.

Hrátky se zvířátky

16.–20. 7.
vždy 8–16 h

23.–27. 7.
vždy 8–16 h

Pro děti: předškolní a mladší školní věk
Lektorky: Kateřina Braunová, Eva Víšková
přihlášky na tel.: 777 129 299 (KB)

Co se skrývá v zahradě
Během tábora s angličtinou a keramikou se děti zábavnou formou seznámí s nejmenšími tvory
zahrady, vyrobí si a na konci tábora odnesou domů vlastnoručně vyrobené keramické pítko pro
ptáčky a drobné keramické zápichy, zvířátka. Také se zdokonalí v anglické konverzaci, protože
část tábora je vedena převážně v anglickém jazyce. Tábor je ve znamení her, zábavy, dobrodružného hledání pokladu a učení se vnímané věci z okolí umět pojmenovat i v angličtině.
Pro děti: od 4 do 7 let a od 8 do 13 let
Lektorky: Edita Roberts a Eliška Turková
Přihlášky na tel.: 607 058 875(ER)

6.–10. 8.

vždy 8–16 h

Záchrana pohádkové říše
Zlý drak ukradl z pohádkové říše všechny dobré vlastnosti. Najdou se odvážní rytíři
a hodné princezny, které se s ním utkají? Prokážou svou vytrvalost, statečnost,
laskavost? Dodá jim kouzelný lektvar dost odvahy pro boj se zkamenělým dračím
srdcem? Celý týden nás čeká keramické tvoření / výroba pohádkových kostýmů
/ hry na pravdu, podporu kamarádství a šikovnosti / stezka odvahy.
Pro děti: odvážné holky a kluci od 4 do 9 let
Lektorky: Eliška Turková a Zuzana Janovská
přihlášky na tel.: 731 418 294(ET), keramickehratky@seznam.cz

13.–17. 8.
vždy 8–16 h

Cesta kolem světa za 5 dní
Vydejte se s námi za dobrodružstvím. Procestujeme s batůžkem na zádech celý svět.
Poznáme daleké kraje, kulturu, památky, přivoníme a ochutnáme kouzla dalekých krajů.
Pro děti: všechny samostatné a odvážné děti
Lektorky: Eliška Turková a Andrea Levová
Přihlášky na tel.: 731 418 294(ET), keramickehratky@seznam.cz
Další informace o příměstských táborech sledujte na našich webových stránkách a plakátech.

+420 728 827 573

velvarskakostka@seznam.cz

Za podpory
města

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

ROZPIS KURZŮ PLATNÝ OD 01. ÚNORA 2018

léto 2018
Cena: 2.000,- /dítě /jeden turnus

Facebook: Velvarská Kostka

STABAT MATER
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
  					

Byly doby, kdy tato dvě slova nepůsobila
rozpaky a nebylo třeba je překládat.
To ovšem už je dlouho a tehdejším
latiníkům bychom jistě také museli zdlouhavě objasňovat naši současnou terminologii. Každá doba přináší do jazyka nové
prvky a na ty méně používané se časem
zapomíná. Až dojde čas, kdy je nám
třeba překladatele, jestliže chceme
pochopit své předky. O to bychom se
měli snažit co nejvíc, abychom neobjevovali již objevené nebo prostě jen proto,
abychom nedělali stejné chyby, za které
už dávno trpěli ti před námi.
,,Stabat Mater dolorosa…“ přeloženo
do češtiny znamená ,,Stála matka litující...“
To jsou první slova básně – textu, který byl
údajně sepsán v polovině 13. století.
Jímavá slova vyjadřující nesmírnou bolest
matky nad ztrátou syna se stala umělcům
výzvou. Postupně vzniklo neuvěřitelné
množství hudebních děl inspirovaných
tímto textem, který je a bude silnou inspirací i pro další generace. Mezi nejznámější skladatele patří Orlando di Lasso
(1532–1594), G. P. Da Palestrina (1526
–1594), G. B. Pergollesi (1710–1736),
F. J. Haydn (1732–1809), G. Rossini
(1792–1868), F. Schubert (1797–1828),
G. Verdi (1813–1901), A. Dvořák (1841
–1904).
Základní umělecká škola má, jak z názvu
vyplývá, dát svým žákům základy vztahu
k umění. Abychom žáky opravdu správně vedli, nestačí pouze samotná výuka
či výklad. Je třeba, aby si na umění takříkajíc sami sáhli a zúčastnili se přímo

jeho realizace. To je důvod, proč jsme se
rozhodli zapojit náš pěvecký sbor Tolárek do dalšího hudebního projektu, který
připravuje ZUŠ a její učitelé společně
s Velvarským pěveckým spolkem.
Jedná se o provedení díla Stabat Mater
italského skladatele Giovanniho Battisty
Pergolesiho.
Skladba je mistrným dílem, jež se stalo
vzorem následujících skladatelských generací. Je zkomponována pro dva sólové hlasy, sbor a smyčcový orchestr. Pergolesi napsal Stabat Mater krátce před
svou předčasnou smrtí. Právě prožívání
této nelehké životní situace dalo vzniknout dílu, jehož neobyčejně silný emotivní
rozměr oslovuje posluchače od doby
jejího zrodu až dodnes.
Dovolte mi tedy, abych Vás v neděli
8. dubna pozval jménem ZUŠ Velvary
i Velvarského pěveckého spolku k prožití
neobyčejné hudební události, kterou pro
nás zcela nepochybně bude Pergolesiho
Stabat Mater.
Za všechny zúčastněné Oldřich Adelt
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SLOVAN VELVARY

Slovan Velvary - Rozpis fotbalových utkání
jaro 2018

14

Ne 25.03. 2018 15:00

Velvary

:

Novoměstský Kladno

15

Ne 01.04. 2018 16:30

Slovan Kladno

:

Velvary

16

Ne 08.04. 2018 16:30

Velvary

:

Kročehlavy

17

So 14.04. 2018 17:00

Brandýsek

:

Velvary

18

Ne 22.04. 2018 17:00

Velvary

:

Vinařice

hosté

19

So 28.04. 2018 17:00

Lidice

:

Velvary

:

Velvary

20

Ne 06.05. 2018 17:00

Velvary

:

Velké Přítočno

21

So 12.05. 2018 17:00

Družec

:

Velvary

22

Ne 20.05. 2018 17:00

Velvary

:

Pozdeň

23

Ne 27.05. 2018 17:00

Černuc

:

Velvary

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ JARO 2018
  						

A tým, soutěž divize - skupina B
kolo
16 Ne 11.03. 2018 10:15

domácí
FK Meteor
Praha VIII

B tým Velvary, soutěž okresní přebor

17 So 17.03. 2018 15:00

Velvary

:

FK Baník Souš

18 So 24.03. 2018 10:15

FK Motorlet Praha

:

Velvary

19 So 31.03. 2018 16:30

Velvary

:

FC Chomutov

24

Ne 03.06. 2018 17:30

Velvary

:

Dubí

20 So 07.04. 2018 16:30

SK Úvaly

:

Velvary

25

Ne 10.06. 2018 17:00

Velvary

:

Švermov

Ne 17.06. 2018 17:00

Tuchlovice B

:

Velvary

Velvary

:

ARSENAL
Česká Lípa

26

21 So 14.04. 2018 17:00
22 So 21.04. 2018 10:15

SK Hrobce

:

Velvary

23 So 28.04. 2018 17:00

Velvary

:

TJ Tatran Rakovník

24 So 05.05. 2018 17:00

SS Ostrá

:

25 So 12.05. 2018 17:00

Velvary

26 So 19.05. 2018 10:15

Dorost, soutěž 1.A třída, skupina B
14

Ne 25.03. 2018 10:15

Kralupy n/Vlt.

:

Velvary

15

So 31.03. 2018 10:15

Velvary

:

Bělá p/B.

16

So 07.04. 2018 10:00

Chotětov

:

Velvary

Velvary

17

So 14.04. 2018 10:15

Velvary

:

Benátky n/J.

:

FC Nový Bor

18

Ne 22.04. 2018 11:15

Klíčany

:

Velvary

SK Kladno

:

Velvary

19

So 28.04. 2018 10:15

Velvary

:

Luštěnice

20

So 05.05. 2018 10:15

Libiš

:

Velvary

27 So 26.05. 2018 17:00

Velvary

:

SK Český Brod

21

So 12.05. 2018 10:15

Velvary

:

Dol. Bousov

28 Ne 03.06. 2018 17:00

TJ Sokol Hostouň

:

Velvary

22

So 19.05. 2018 10:30

Dobrovice

:

Velvary

29 So 09.06. 2018 17:00

Velvary

:

FK SEKO Louny

23

So 26.05. 2018 10:15

Klecany

:

Velvary

FK Neratovice-Byškovice

24

So 02.06. 2018 10:15

Velvary

:

Mělník

30 So 16.06. 2018 10:15

:

Velvary

25

Ne 10.06. 2018 11:00

Bakov

:

Velvary

26

So 16.06. 2018 10:15

Velvary

:
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Pronájem kanceláří

VELROS
Plastová

Pronájem kanceláří

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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Nabízíme pronájem tří kanceláří v areálu firmy

Nabízíme pronájem tří kanceláří v areálu firmy
PRORENT, s.r.o. (bývalý cukrovar) Velvary.
PRORENT, s.r.o. (bývalý cukrovar) Velvary.
K
dispozicikuchyňka
kuchyňka
a sociální
zařízení.
Možno
i jednotlivě.
K dispozici
a sociální
zařízení.
Možno
i jednotlivě.
Cena
dohodou.
Cena
dohodou.
Informace
na
e-mail
prorent@seznam.cz
tel177
728864
177. 864 .
Informace na e-mail prorent@seznam.cz nebonebo
tel 728
Inzerce

Pro statek Luníkov, hledáme usměvavého a pracovitého kolegu, nebo kolegyni

Pro
statekServírka/Číšník
Luníkov, hledáme
usměvavého
a pracovitého
nebo kolegyni
na pozici
na HPP
nebo DPP, nástup
možný odkolegu,
1. 4. 2018.
na pozici Servírka/Číšník na HPP nebo DPP, nástup možný od 1. 4. 2018.
Požadujeme:

Požadujeme:
 alespoň minimální praxe na pozici servírka/číšníka
 alespoň
spolehlivost
a odpovědnost

minimální
praxe na pozici servírka/číšníka
 spolehlivost
příjemné vystupování
k hostům

a odpovědnost

loajalitu
a
flexibilitu
 příjemné vystupování k hostům
 samostatnost

loajalitu a flexibilitu
 bezúhonnost
 samostatnost
Nabízíme:

 bezúhonnost
dobré platové podmínky
Nabízíme:
 záruku pravidelného příjmu

platové
podmínky
 dobré
příspěvek
na stravování

záruku
pravidelného
příjmuprostředí statku Luníkov
 práci v příjemném a hezkém
 příspěvek na stravování
V případě
zájmu
nás kontaktujte,
Petr aprostředí
Petra Kolářovi:
 práci
v příjemném
a hezkém
statkuinfo@stateklunikov.cz
Luníkov
nebo volejte na tel. 602 300 558.

V případě zájmu nás kontaktujte, Petr a Petra Kolářovi: info@stateklunikov.cz
nebo volejte na tel. 602 300 558.
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Kronika

města Velvar

Část dvanáctá – o dění všelikém, jež naše
město zažilo roku 1930
(sepsal MUDr. Rudolf Čermák)

1930
Dne 7. března 1930 uspořádalo městské
zastupitelstvo oslavu T. G. M. za účasti
přednosty okresního úřadu, při níž bylo
usneseno pojmenovat jedno náměstí jménem presidentovým. Na tomto náměstí
vystavět mateřskou školku, jejíž náklad
ponese Městská spořitelna.
10. března v 11 hodin vykolejil v záhybu před nádražím osobní vlak.
Ač byl plně obsazen, nikdo nebyl
zraněn, jen stroj se těžce porouchal. Příčina: prasklá kolejnice.

Vykolejení vlaku č. 3343, 10.3. 1930 u Spořilova

19. 1. Měští radní pp. Fiala,
Kaňka, Podivínský, Plundr a Semler prohlédli provedené opravy městském dvoře
v Kamenici, za něž stavitel Černý účtoval
31.458,25 Kč, a zjistili, že nutno provésti opravy ještě další. Provádí se elektricZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ká síť k domům při cestě k novému mlýnu. Obec žádá okresní úřad o povolení
zápůjčky 100.000 Kč na zakoupení
pozemků č. kat. 106/1, 106/4 a 107/7
z čehož pozemek č. kat. 106/1 bude
věnován na stavbu okresního chorobince a sirotčince a domu sociál. zdravotní péče. Pozemek č kat. 106/4 a 106/7
ponechá si obec v reservě pro příští
potřebné rozšíření školy.
13. 2. za udělení nadace K. Krona
žádá 44 žen a 18 mužů. Ku rozdělení
bylo 2.400.- Kč. Městská rada se usnesla
poděliti 48 chudých po 50.- Kč a to
31 žen a 17 mužů 7. 3. Konána
slavnostní schůze obecního zastupitelstva
na oslavu 80tých narozenin presidenta,
jemuž z této schůze odeslán blahopřejný
telegram.

novena regulace. Fa. Řivnáč a syn vystaví
na parc. č. 446/6 dům.
P. Antonínu Jelenovi povolena přestavba části domu na rohu do ulice Pražské a Náměstí, kde jest hostinec, na jehož místě zřídí krám. Podlahu
uvedených místností snižuje o 145 cm
a ze dvou oken do náměstí snížením
jich a rozšířením na 170 cm zřídí výkladní skříň a ze dvou oken do Pražské
ulice vchod a výklad. Vzhledem k tomu,
že se jedná o dům starožitné ceny,
byl dotázán o posudek zamyšlené úpravy
p. MUDr. Rudolf Čermák, který prohlásil, že proti úpravě, tak jak jest v plánu
označena, není námitek.

17. 3. Antonínu Strakovi, hodináři byla povolena odměna za mimořádné
práce na věžních hodinách při opravě
Pražské brány. Práce ta vyžadovala
času čtrnácti dnů. Obdržel za práci tuto
400.- Kč.
Karlu Voříškovi uděleno povolení ku stavbě domu č. parc. 232/2. Dříve
však nutno doplnit regulační plán města,
ježto v uvedeném místě není dosud sta-

Dům 57 - úprava

Okresní
úřad
povolil
půjčku
100.000,- Kč na zakoupení pozemků
od stavitele Černého a Mareše za školou. Jmenovaní žádali za pozemky
92.000.- Kč. Ježto pozemky nebyly
zakoupeny do konce roku 1928 žádají
3.000.- Kč úroků a pro rok 1930 bezplatné užívání až do sklizně. Na podmínky
přistoupeno a pozemky koupeny.

Okresní úřad povolil půjčku 60.000.- Kč
z fondu kostela sv. Kateřiny na opravu kostela sv. Kateřiny. Zemský úřad
povolil na předlažbu Pražské ulice
a Náměstí v šířce 6.30 m subvenci 70 %
t. j. 226.000 Kč. Pan starosta R. Pokorný zúčastnil se schůze okresního výboru,
na níž bylo jednáno o stavbě chorobince ve Velvarech a intervenoval u Zemského úřadu v téže věci. Při intervenci
nabyl dojem, že záležitost chorobince
jest úmyslně zdržována, neboť celý
elaborát stavby se týkající ležel u referenta p. rady Petříka, vzdor pěti urgencím
po celých ¾ roku. Nyní byly plány
vráceny s menšími doplňky a bude
se znovu jednati o jejich schválení. Žádá
proto zástupce všech politických stran,
aby u svých příslušníků v okres. výboru
se domáhali toho, aby záležitost
stavby chorobince a sirotčince šla rychleji
kupředu.
28. 3. Okresní úřad v Kralupech
n/Vlt. svolal schůzi o provádění některých prací okresem a obcemi za příčinou
zmírnění nezaměstnanosti. Zástupce
Kralup prohlásil, že vzhledem ku svému
zatížení a stávajícím zákonům o hospodaření obcí, nemohou Kralupy žádnou
takovou práci podniknouti.
Okresní hejtman naznačil, že by
byl ochoten naříditi Velvarům provedení
silnice buď do Bučiny, nebo do Kamenice a že by povolil k tomu účelu uzavření
příslušné výpůjčky.
Ohledně prací v Kralupech
naznačil, že by se mohlo započít se stavbou nemocnice – alespoň jednoho pavilonu. S tímto návrhem souhlasila velká
většina přítomných. Pan starosta velvarský z toho soudí, že jeho obava
uvedená ve schůzi městské rady, dne
17. 3. že daleko rychleji budou pokračovati práce ku stavbě nemocnice než
chorobince,
nebyla
bezdůvodná.

Upozornil, že nezaměstnanosti dalo
by se dobře čelit provedením úpravy
státní silnice Minice – Velvary a dále
do Černuce, na níž ve značné části jest
štěrk již navezen a žádal přítomného
poslance p. Biňovce, aby laskavě svým
vlivem zakročil, aby rekonstrukce uvedené části silnice se co nejdříve provedla,
což týž přislíbil učiniti.
Pokud se týče provedení stavby
silnice do Velké Bučiny, bylo se stavbou
této počítáno v tom předpokladu, že obec
Bučina na stavbu tu přispěje obnosem
40.000 Kč. Obec Velká Bučina již vložila do rozpočtu tento obnos na letošní
rok a přispěje uvedenou částkou, ovšem
jen bude-li částka ta nadřízenými úřady
v rozpočtu obecním schválena.
Zástupci pol. strany socialistické
žádají, aby byla starostou obce svolána protestní schůze. Starosta tudíž žádá
zástupce pol. stran, aby jmenovali po jednom členu za každou stranu do přípravného výboru, jejž tvořiti bude městská rada.
Na to jmenováni: Za stranu soc. dem.
pan Jindřich Krčma, za stranu nár. soc.
Ant. Číhal, za stranu živnost. p. Čermák
Frant., za str. lidovou p. děkan Seifert,
za stranu nár. dem. p. Ed. Dynter a za
stranu agrární p. Vil. Šturm. Schůze
přípravného výboru konána dne 31. t. m.
o 6. hod večer.
Rozpočet na kanál od Pražské
brány do potoka činí bez obnosu za plány a za dozor činí 335.514,80 Kč a obnos
za plány a dozor přibližně 10 %. Staviteli
Bišickému dáno povolení ku stavbě domu
na par. čís. – na Spořilově. Současně
dáno povolení Spořitelně ku stavbě opatrovny rovněž na čís. parc.- na Spořilově.
23. dubna. Oprava kostela sv. Jiří.
Po otevření ofert shledáno že oferují:
Stavitel K. Beneš provede práci
za 41.078,60 Kč
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- „ – J. Černý „ „ za 53.039,91 Kč
-„ - J. Mareš „ „ za 40.871,00 Kč
O zasedání hlasováno lístky
a 9. hlasy usneseno, tedy jednomyslně,
zadati práci p. j. Černému za nabízený obnos 53.039,91 Kč, s upozorněním,
že nesmí býti žádných více prací. Poslanec p. Biňovec oznámil p. starostovi,
že silnice z Mikovic do Velvar se bude
z jara konati. Poněvadž se p. starosta
dozvěděl, že vzdor slibu p. posl. Biňovcovi danému, opět rekonstrukce silnice
byla odložena, intervenoval u sekč. šéfa
Herrmana a týž mu sdělil, že z jara ku
rekonstrukci silnice nedojde snad na podzim a ne-li pak určitě na jaře příštího roku.
Nájemci dvora Dol. Kamenice dán
příspěvek 900.- Kč na ohrazení místa
před stodolami a v pokračování pole
u stodol podél cesty do Kamenice, z důvodu aby místo před stodolami nebylo
vyjížděno a aby na poli nebyly mu činěny
škody drůbeží. Potřebné kolíky dodá
si nájemce sám a svými lidmi ohražení
provede.
Děkan a řed. kůru oznamují p. starostovi, že je třeba vyčistiti a opraviti varhany
(poznamenávám, že neudáno o které
varhany se jedná).
Zemský úřad nepovoluje zřízení
okresní komise ve Velvarech.
23. dubna. Do města má přijeti arcibiskup. Městská rada se usnáší,
poněvadž se ve městě povídá, že ho
p. starosta přivítá jménem městské rady,
aby ho přivítal jen jako patronátní předseda.
2. května. Novotný Jos. vystavěl
kůlnu a ohradní zeď na jeho pozemku
č. kat. 493 při státní silnici k Černuci.
Pan Jelen dal svým nákladem,
upraviti chodník před svým domem. Dosavadní chodník byl přerušen dvěma
schody, při straně domu na náměstí.
Atleticko-fotbalový klub Velvary
žádal za propůjčení místa v městském

parku na klubovní hřiště. Žádosti nevyhověno z důvodů, že propůjčením žádané
části by bylo stromoví a křoviny poškozeny a mimo to pro hluk při hrách byl by
rušen klidný pobyt v ostatní části parku.
Obec je však ochotna býti nápomocna při
získání vhodného místa pro hřiště.
11. května. Dnes byla konána
veřejná schůze občanstva, na níž
manifestováno za zřízení Okresního
úřadu ve Velvarech, jakož i spravedlivé
plnění potřeb obou polovic okresu
Kralupsko – Velvarského a ne protěžování pouze kralupské polovice. Schůze
byla velice četně navštívena, jmenovitě
z venkova, měla důstojný průběh a zúčastnili se jí i poslanci, senátoři a členové
Zemského úřadu v Praze.
Stavba betonového kanálu od Pražské
brány do Červeného potoka byla zadána
staviteli K. Benešovi za 316.212.- Kč včetně za plány a rozpočty.
16. června. Žádost Klubu turistů za upravení muzea a jeho umístění.
Městská rada odpověděla, že ku řádnému
umístění musea není možno přistoupiti,
ježto není peněz na pořízení skříní.
21. července. Oprava kostela
sv. Jiří. Stavitel Černý oznamuje, že po
prohlídce střechy kostela zjistil, že počet nových prejzů v rozpočtu uvedených,

bude značně překročen, čímž stoupne
náklad na opravu kostela as o 4.000.- Kč.
Zjištění toto potvrdil i p. vrch. stavební rada
Kočárek, jemuž je svěřen dozor opravy.
Ministerstvo vyučování oznámilo, že na opravu vlisu a kamenných říms
kostela povolilo subvenci 20.000.- Kč.
Státní památkový úřad pak poslal do Velvar ihned sochaře Jos. Kafku, aby opravy ty provedl. P. Fr. Novák, maj. domku
čp. 83 zvyšuje své stavení a vyměňuje
na něm krov.
Stavba
synagogy.
Israelská
obec odkoupila část pozemku obecního
čkt. 104, vedle zbytku pozemku čkt. 105/1
náležejícího stavebnímu družstvu Spořilov, na kterých postaví synagogu. Táž má
býti postavena nejdéle do 31. prosince
1931.
25. srpna. Železniční zastávka
u Vel. Bučiny. táž bude provedena na nátlak poslaneckého klubu strany agrární,
jmenovitě poslance. p. Malypetra a to co
nejdříve. Prohloubení studny v obecním
domě na Spořilově. Náklad činil 1.000.- Kč
a byl hrazen z poloviny obcí a z poloviny
p. Zázvorkou, ježto se jednalo o studnu
společnou. Byla již dlouhou dobu bez
vody.
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Obecně prospěšnému stavebnímu družstvu v Kralupech n/Vlt. se povoluje stavba 6ti dvojdomků na parc. č. 881
a 884.
P. Uher Ant. a Košťál Jaroslav postaví na parc. č. 4461 a 4671 dvojdomek.
Josef Krejza, majitel domu
čp. 446 si přistavěl prádelnu a komoru
svém dvoře.
Panu dru Čihákovi povolena stavba garáže na dvoře jeho domu čp. 378
a před ním zřízení zahrádky směrem
do Václavského nám. na jeho pozemku.
1. září. Muzejní komise žádá,
aby město podalo žádost za propůjčení
místnosti /býv. úřadoven v okres. domě/
pro umístění musea. Obec se uvoluje tuto
žádost podati.
Pan děkan žádá za opravu varhan, která by stála 2.000.- Kč.- Městská
rada se usnesla žádanou opravu dáti
provésti, ale platit bude ½ po opravě
a ½ v příštím roce.
15. září. Dluh obce k tomuto
dni obnáší 115.670,66 Kč.9. října. Dne 5. října byla konána schůze zástupců měst. župy lounské
v Roudnici. Schůze se zúčastnil p. Semler
a tajemník jako zástupci města. Na schůzi
sděloval poslanec. p. Biňovec o chystaném novém zákonu č. 77/27, dle něhož
mají býti přirážky do 150 % volné, pro
obce, které mají 50 % potřebu ze základny na úrok a úmor, povolují se přirážky
do 250 % a pro obce jich potřeba na úrok
a úmor činí přes 100 % přirážky do 350 %.
Obce, které nebudou moci ani s těmito přirážkami vystačiti, mají nárok na příspěvek
z vyrovnávacího fondu. – Po debatě a řeči
tajemníka Svazu měst dra. Šafáře, který
hlavní příčinu finanční krise samosprávy
spatřuje ne tak v zákoně 77/27, kterým
velkým podnikům byla daň velice snížena, takže proti roku 1926 jeví se v roce
1929 úbytek jen na dani přes 200 mil. Kč
a na samosprávních přirážkách přes
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800 mil. Kč a jest proto nutno hlavně
opraviti zákon. č. 76/27. Schůze se proto
usnesla na resoluci, jíž se domáhá zrušení vyrovnáv. fondu a domáhati se na státu
splnění slibu na převzetí nákladů na
školství, policii a zdravotnictví. –
Ministerstvo sociální péče zavedlo vyživovací akci v některých okresech,
mezi něž byl pojat i okres náš.
Vyživovací akce se provádí tak,
že nezaměstnaným ženatým jsou dány
2 poukázky a svobodným 1 poukázka po
10.- Kč na dobu 14 dnů, za něž si mohou
koupit potraviny.
Ve velvarském lese vyhořela
hájovna. Byla stavěna z vepřovic a ze
zbylých částí nelze ničeho upotřebiti ku
stavbě. Požářiště bude prohlédnuto dne
12. října, po kteréžto prohlídce se učiní
rozhodnutí
20. října. Okresní úřad oznamuje, že okresní výbor propůjčil 3 úřední
místnosti v okresním domě pro umístění musea. Současně sděluje, že ve své
schůzi projednal resoluci ze schůze dne
14. května 1930 a že záležitost stavby okres. chudobice, sirotčince a domu
soc. péče vede stále v patrnosti.
Městu bylo vyplaceno pojistné za
vyhořelou hájovnu obnosem 15.600.- Kč.
V záležitosti stavby okresního
chorobince byl p. starosta s p. řed. Burešem urgovat vyřízení žádosti za stavbu u Zemského výboru v Praze. Bylo jim
přislíbeno brzké provedení kom. šetření
ve Velvarech, ale celkový dojem si odnesli, že prozatím nelze na stavbu pomýšleti,
jelikož zemský výbor nemá peněz.
6. listopadu. – Podána žádost
za udělení povolení ku zřízení opatrovny a mateřské školky. Předložen i statut,
kterým se má školka říditi. –
Průměrná cena pšenice pro
stanovení nájmů činí dle sdělení pražské
plodinové bursy 148,60 Kč za 1q pšenice.

Společenstvu hostinských byla
snížena dávka ze hry v karty ze 3.000.- Kč
na 2.000.- Kč.
Žádosti o autodopravu si podaly tyto firmy: Obec hlavního města Prahy
za koncesi trati Praha, Velvary, Terezín,
Lovosice, Teplice – Šanov do Cinvaldu
a zpět. Marie Lapáčková pro trať: Velvary,
Hledšebe, Veltrusy, Křivousy, Vojkovice,
Hostín, Chlumín, Štěpánský most a zpět.
Táž pro trať: Velvary, Roudnice a zpět.
Frant. Kocourek pro trať: Slaný, Luníkov,
Hobšovice, Bratkovice, Nabdín, Velvary a zpět. Všechny žádosti doporučeny
ku příznivému vyřízení.
3. prosince. Dne 13. listopadu
se konala komise svolaná zemským úřadem, jednak aby bylo shlédnuto místo pro
stavbu nového chorobince. - Dle protokolu o uvedené schůzi lze soudit, že stavba
tím byla značně posunula kupředu, neboť
je velmi příznivý.
Výstavní výbor pro krajinskou
výstavbu v Lounech za svolání schůze
zájemců výstavy.

Zemský úřad schválil rozpočet obecní na rok 1930, který vykazuje
nekrytý schodek 133.515,- Kč. V rozpočtu mimořádném ponechány položky
na kanalizaci v obnosu 421.310.- Kč a na
zakoupení pneumat. voznice 58.000.- Kč
úhrnem 479.310.- Kč. Tento obnos se
má uhradit výpůjčkou. Na schodek dle
ústních informací obdrží obec asi 42 %
t. j. asi 52.000,- Kč. Dále bylo nařízeno
zvýšení dávek ze psů z 5.- Kč na 20.- Kč
a z 10.- Kč na 80.- Kč.
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.
Jitka Kůrková, vedoucí městského muzea
Radim Wolák, starosta

(kronika je přepsána doslovně, bez dalších pravopisných či formálních úprav)
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AUTO VELVEX – AUTOBAZAR VE SLANÉM NA PRAŽSKÉ ULICI
KVALITNÍ VOZY PŮVODEM Z ČESKÉ REPUBLIKY A SERVISNÍ HISTORIÍ
Obchodem s ojetými vozy
se zabýváme již řadu let,
tudíž veškeré naše služby
jsou na té nejvyšší úrovni.
Zastupujeme všechny
renomované poskytovatele
spotřebitelského úvěru,
pojištění Vám vybereme
na míru a cenu srovnáme
u deseti pojišťoven.

KrosMedical s.r.o. s provozovnou ve Velvarech nabízí aktuální pozici:

Servisní technik elektrických skútrů, invalidních vozíků a dalších
zdravotnických prostředků
Náplní práce bude předprodejní příprava zboží, mechanické a drobné elektronické
opravy, záruční a pozáruční servis.
Nabízíme:
• Stabilní zaměstnání v rozvíjející se společnosti, která je na trhu od roku 2008
a zabývá se prodejem nových a použitých zdravotních pomůcek
• Úvazek na hlavní pracovní poměr
• Motivující platové ohodnocení
• Pracoviště: Velvary
Očekáváme:
• Manuální zručnost
• Technickou zdatnost
• Fyzickou zdatnost
• Pečlivost
• Schopnost pracovat v kolektivu, schopnost komunikace se zákazníky
• Pracovitost a spolehlivost
• Beztrestnost
• Zkušenosti s opravami elektromotorů výhodou, ne podmínkou
• Základní znalost AJ výhodou, ne podmínkou
Kontakt:
Tel: +420 775 761 619
Info@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz
www.polohovaci-postel.cz
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Adresa provozovny:
KrosMedical s.r.o.
Nádražní 728, 273 24 Velvary
Otevírací doba: po-pá 8-16:30

U všech těchto institucí
máme vyjednány ty nejlepší
podmínky pro naše zákazníky.
Jako jediní na Kladensku Vám můžeme nabídnout záruku na ojetý vůz až na 36 měsíců.
Některé naše vozy jsou dokonce v tovární záruce přímo od výrobce. 100 % nabízených
vozů skutečně vlastníme, a proto garantujeme legální původ vozu.
Soustředíme se na vozidla původem z České republiky, a to z důvodu snadného získání
informací o historii vozu (stav ujetých „km“, rok výroby atd.) Tyto informace si můžete
ověřit nejlépe u automobilů původem právě z České republiky, proto Vám nabízíme
standardně 80 % vozů původem z ČR.
Na všechny vozy v naší nabídce Vám sjednáme spotřebitelský úvěr, který lze splácet
12 – 84 měsíců a výše akontace je pouze na Vás, lze zajistit i akontaci nulovou.
Úvěr umíme i nezajištěný – neručíte vozem, který si zrovna kupujete. Pro naše zákazníky
je jistě důležité to, že vykupujeme vozy všech značek a stáří, peníze vyplatíme ihned
a v hotovosti. Další vyřizování, jako například přepis vozu, jsou již pouze na nás, o vše
se postaráme.
Přijďte se osobně přesvědčit o kvalitě našich služeb, a hlavně o kvalitě našich vozů
– to je to nejdůležitější. Nabízíme vozy všech typů a značek.
V Auto Velvex ve Slaném Vám pomůžeme s výběrem, proto přijďte se k nám podívat.
Určitě je z čeho vybírat. Sídlíme na adrese Pražská 338, Slaný 274 01.
Kompletní informace najdete na www.autovelvex.cz, na 777 725 881
nebo na emailu: info@autovelvex.cz.
S pozdravem tým Auto Velvex

Základní škola Černuc
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

o
o

u zápisu je přítomno vedení školy včetně školního
speciálního pedagoga
při motivační části zápisu pracuje pedagog s dítětem,
aby orientačně posoudil jeho školní zralost a motivoval
jej pro školní docházku

4. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
1. Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní
docházky:

Den: 4. dubna 2018
Čas: 14:00 – 17:00 hodin
1. VĚK dítěte – 6 let k 31. 8. 2018:
•
dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012,
•
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského
školního roku.
2. VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2018:
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může
být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná
vyjádření:
•

•

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2018 – zákonný
zástupce doloží VYJÁDŘENÍ Školského poradenského
zařízení (PPP, SPC),
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný
zástupce doloží VYJÁDŽENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO
LÉKAŘE.

3. ORGANIZACE ZÁPISU:
k zápisu přicházejí zákonní zástupci dítěte
předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,
při formální části zápisu vyplní zákonní zástupci dítěte
potřebné tiskopisy,

o
o
o
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•
•
•

pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní
docházky,
v době zápisu – v oficiálním určeném termínu
(§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Díky, že jste si vybrali nás!! Co Vašim dětem nabídneme?
• nadstandardní zázemí (materiální i výukové),
• skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská
atmosféra, příjemné klima,
• perfektní vybavení ICT – ve všech třídách výuka na
interaktivních tabulích (žádná novinka),
• angličtina od 1. ročníku, krásné třídy, kvalitní výuka
• obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi
pedagogy,
• projekty, akce, koncerty, sportovní soutěže – získávání
cen a ocenění,
• prevence proti sociálně patologickým jevům,
• nadstandardní péče o žáky s SVP
• výborná školní družina, škola v přírodě, výuka plavání
• myslíme i na předškoláky – celoroční Klub Krteček
• a mnoho dalších aktivit. Ale hlavně spokojená
a přátelská atmosféra mezi všemi.
VÍCE INFORMACÍ K ZÁPISU NALEZNETE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH ŠKOLY

www.zscernuc.cz
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100. VÝROČÍ PRVNÍ REPUBLIKY
ZPRÁVY Z MUZEA TECHNICKÝCH HRAČEK
  										
V letošním roce si připomínáme významné
národní výročí – 100 let od vzniku Československé republiky. K této výjimečné příležitosti si vás dovolujeme pozvat do Prahy na
unikátní výstavu prvorepublikových hraček
v reprezentačních sálech libeňské Grabovy
vily. Nový výstavní projekt velvarského Muzea technických hraček představuje nejrůznější typy plechových mechanických hraček
poháněných hodinovým strojkem na klíček,
parním strojem nebo elektromotorem, a to
především z dvacátých a třicátých let minulého století, ale i z doby před vznikem republiky, za protektorátu a z poválečného období.
Vedle technických hraček pro kluky a tatínky nechybí ani hračky určené malým hospodyňkám, které jistě potěší také maminky,
jako jsou panenky, pokojíčky, nádobíčko,
obchůdky, šicí strojky, kočárky a jiné. Většina těchto hraček je i dnes stále funkční, jako
například koupelnička s porcelánovými panenkami opatřená nádržkami na vodu nebo
plechový sporáček na lihový kahánek.
Výstava si klade za cíl zdokumentovat velmi kvalitní dobovou produkci hraček tehdy
známých československých firem, které
obstály i v silné konkurenci světově proslulých výrobců MÄRKLIN a BING. Mezi vystavenými exponáty jsou zastoupeny unikátní
hračky vyráběné v prvních letech republiky,
zejména první kovová stavebnice vyrobená v Polici nad Metují pod názvem INVENTOR – předchůdce legendární stavebnice
MERKUR – nebo dnes téměř neznámé stavebnice EDISON a ARCHIMEDES z Roudnice nad Labem, dětské modely parních
strojů, plechových automobilů, lodí, letadel
i tramvají. V expozici nechybí ani historické soupravy plechových vláčků německé
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a československé výroby inspirované skutečnou parostrojní železnicí a první železniční hračky HUSCH vyráběné firmou Heller
& Schiller v Horním Litvínově. Za pozornost
stojí také soubor československých parních
strojů LASTRA z Trhových Svinů, funkční
lokomobily na parní pohon, pohyblivé tancující postavičky na klíček od německé firmy SCHUCO, žertovné mechanické hračky
LEHMANN nebo dětské promítačky – Laterna Magica – s kolekcí obrázkových pohádek.
Technickou zajímavostí výstavy je nejstarší
československý kinematograf k promítání
dětských filmů.
Expozici doplňují vojenské hračky vyrobené v Československu, Německu, Francii
a USA, jako jsou tanky, bitevní lodě, ponorky, válečná letadla, polní děla, protiletadlová
obrana, vojáčci a jiná vojenská technika. Na
výstavě tak budou zastoupeny hračky vyrobené zbrojovkou STELLA Krnsko i brněnskou ZBROJOVKOU. Mezi unikáty bezesporu patří první pryžové hračky, které byly
v předválečném Československu spojené
s proslulou značkou zlínských obuvnických
závodů BAŤA, největšího světového výrobce nerozbitných gumových hraček. Zvláště
hodnotná je největší sbírka „nezranitelné
armády“ gumových vojáčků v České republice. Návštěvníkům výstavy se tak otevírá velký svět technických a mechanických hraček,
které zaplnily výlohy hračkářských obchodů
před více než osmdesáti lety. Slavnostního
otevření se zúčastnilo mnoho hostů, v programu vernisáže vystoupila staropražská
kapela Patrola – Šlapeto a poutavou podívanou se staly i společenské tance v rytmu
Roaring Twenties – charleston, swing, argentinské tango. Pro nejmenší návštěvníky
byla přichystána výtvarná dílna a oblíbená

kovová stavebnice
Městská část
Praha 8
Merkur. Na instalaci
výstavy se podíleMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 VÁS ZVE NA VÝSTAVU
li také žáci Střední odborné školy
uměleckořemeslné
z Prahy 9 v rámci
projektového
vyučování. Vystavené
exponáty pocházejí
ZE SBÍREK MUZEA TECHNICKÝCH HRAČEK
ze sbírkového fondu Muzea technických hraček Velvary
a soukromých sbí2018
rek. Výstava potrvá
do 30. dubna 2018.
denně 10.00 – 16.00 hodin
Stálá
expozice
technického muzea
Grabova vila
hraček ve VelvaNa Košince 1
Praha 8
rech nyní prochází velkou změnou,
v areálu Děkanského dvora probíhá
instalace nové výstavy hraček 50. až
80. let 20. století,
která bude otevřena
v dubnu 2018. Návštěvníci se mohou
těšit na první česko
slovenská
bakeliwww.praha8.cz/vystavahracek
tová autíčka, sor- Vstup na výstavu ZDARMA
timent dopravních Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové
hraček Výrobního
družstva IGRA z let 1968–1989 nebo unikátní reklamní vzorníky s figurkami Igráčků z let
1977–2006, na panenky HAMIRO, stavebnice, promítačky a další oblíbené hračky našeho
dětství.

HRAČKY V ČASECH
1. REPUBLIKY
16. 2. – 30. 4.

Mgr. Miroslav Smaha autor a kurátor výstavy

Komentované prohlídky pražské výstavy:
pátek 9. 3. a 6. 4., neděle 25. 3. a 22. 4. 2018 vždy od 14.00 hodin
Nutná rezervace předem u Pavly Tomšíkové,
tel.: 222 805 122, pavla.tomsikova@praha8.cz
www.muzeum-technickych-hracek.cz
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AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
- AUTODÍLY

AUTOELEKTRIKA
Provozní
doba:
Provozní doba:
Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota
Pondělí………………...
– Pátek ………. 87 – 12
17 hod
Neděle ………………...
………………... 8 –zavřeno
Sobota
12 hod
Neděle ………………... zavřeno
Zdeněk Tutr
Za Roudnickou
branou 622
Zdeněk Tutr

273 24 Velvary
Za Roudnickou
branou 622
tel./fax:
315 761 412
273+420
24 Velvary
mobil: +420
tel./fax:
+420723
315360
761838
412
mail:
autoelektrika@tutr.cz
mobil:
+420 723 360 838
www.tutr.cz
mail: autoelektrika@tutr.cz

Autor citátu je spisovatel Rudolf Křesťan, který 14. března oslaví 75. narozeniny.
„Někdo musí vyzkoušet, … (viz tajenka).“

Nabízíme:
Standardní
Nabízíme: služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:

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

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

www.tutr.cz
Doplňkové služby:
Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
balenínabízíme
i rozlévané
ze sudového
balení.
za velmi motorových
výhodné cenyolejů
v originálním
- Výměna
včetně filtrů:
všechny
typy olejů
SHELL
- Kontrola,
event. ošetření
a kontrola
stavu dobíjecí
soustavy
za velmi výhodné
ceny vakumulátoru
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
objednávku
do 24
hod.
-dodáme
Osobnína
i nákladní
vozidla
tuzemských
i zahraničních značek, speciální díly
-dodáme
Pro další
poskytujeme
slevy.
na prodej
objednávku
do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.

AUTOBATERIE TUTR
AUTOBATERIE TUTR
Nově u nás naleznete i výdejní místo Zásilkovny.
Nově u nás naleznete i výdejní místo Zásilkovny.
Vydání
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Foto na titulní straně: František Konvrzek

KŘÍŽOVKA
ROZTRŽKA

R

KÁPĚ

K

ROZDĚLIT

R

LÉKAŘSKÁ TRUBICE

K

NESPOKOJENEC

R

FILMOVACÍ PŘÍSTROJ

K

BATOH

R

PICHLAVÁ ROSTLINA

K

ČERTI

R

ŠPERK

K

TENISOVÁ PÁLKA

R

PIANO

K

LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS

R

ŘADA POLICISTŮ

K

KLOUB RUKY

R

Vyluštění z únorového čísla:
Jerome Klapka Jerome: „Všechno má svou stinnou stránku, řekl muž, jemuž zemřela tchyně
a na kterého přišli, aby ...ZAPLATIL POHŘEB“
Křížovku na březen připravila: L. Štýbrová
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Velvaráci sobě!

Ukliďme Malvaňák!

Sobota 7. dubna

Malvaňák mají rádi:

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

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

VÍCE NA:
www.malvanak.cz
facebook.com/malvanak
velvarsky@malvanak.cz
+420 737 132 180

