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Dne 3. 3. 2018 uplynulo 15

let od úmrtí

paní Zdeňky Husákové.
S láskou vzpomínají Husákovi, Královi a Vojtušovi

Pozvánka

Pozvánka na výlety oddílu Javory Černuc pořádané pro veřejnost
21. 4.
3. 6.

Výlet vlakem do Chuchelského přírodního parku. Sraz v 8.00 na nádraží ve Velvarech,
cena 150,- Kč.
Zájezd autobusem na Vlašimsko – vodní dům a jiné atrakce,
cena děti 150,- Kč, dospělí 300,- Kč.
Podrobnější informace u p. Jiráskové – tel. 605 940 416

Společná akce Klubu seniorů, Sdružení zdravotně
postižených a oddílu Javory Černuc
5. 5.

zájezd na zámek Loučeň a Dětenice s návštěvou středověké krčmy, cena za jízdné
200,- Kč.
Informace u p. Jiráskové – tel. 605 940 416 nebo p. Láderové – tel. 737 174 788

Oznámení

Městská knihovna oznamuje,
že v pondělí 30. dubna
a v pondělí 7. května
bude z důvodu dovolené
ZAVŘENO.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - BŘEZEN

           		

Prý, že za kamna vlezem! Nebylo kdy!
Hned s počátkem března se rozeběhlo
tolik věcí, že jsme se nedokázali zastavit.
Silné mrazy sice na chvíli zastavily čas
na věžních hodinách svaté Kateřiny, ale
to nám nepomohlo, dění se hnalo nezadržitelně vpřed. Na plno se rozjely práce
na čištění nádrže na Velké Bučině, kte-

ré budou probíhat až do konce dubna
a v jejich konci bude mít Bučina zcela no-

vou náves, začalo se pracovat na obnově
kanalizace v Růžové ulici, při níž je rozvrtána celá ulice, připravuje se též spuštění
prací na opravě krovu, střechy a omítky
domu č. p. 9, které se rozběhnou hned
s počátkem dubna. Dále se projektovalo, vyklízelo a sondovalo na Záložně,
účastnili jsme se kontrolních dní na stavbě nového mostu (zde byly práce přerušeny silnými mrazy a posléze výskytem
neznámých kabelů, ale koncem března
již se firma pustila do demolice, bohužel
se potvrdilo, že most byl opravdu ve velice staticky narušeném stavu). Chystá se
síťování městských pozemků u Horova
mlýna, pozemky jsou již k prodeji na Aukru. Proběhla náročná a důležitá výměna
nádrží u čistírny odpadních vod. Stihla se
i řada drobnějších akcí, jako třeba instalace nové autobusové zastávky u nádraží a instalace staré na provizorní zastáv-

Podpis dohody v Montbert
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ce u cukrovaru a provedla řada dalších
menších, ale důležitých kroků.
Žilo se i společensky, město se utkalo s šachovým velmistrem Davidem
Navarou, naše muzea, školy a galerie
připravily řadu zajímavých akcí, hasiči plesali, městská delegace odjela podepsat
smlouvu o partnerství měst do francouzského Montbert a po roce se opět vydařilo
velké a krásné Vajíčkobraní, které i letos
zdobil pěkný trh, bylo plné soutěží a rozličných radovánek a vyvrcholilo odchodem
Velvarských s vejci na Karlův most.
O mnohém zmíněném se dočtete na
stránkách tohoto zpravodaje. Jsou tu i pozvánky na dubnové akce, čeká nás úklid
Malvaňáku, koncert Stabat Mater v kostele sv. Kateřiny, řada akcí ve školách,
v Kostce, v muzejích, rozbíhá se i fotbalová sezóna, přijede jako každoročně pouť
(která mimochodem letos nabídne ve středu 11. dubna poloviční slevu pro velvarské
děti) je zkrátka vidět, že za kamny v dubnu rozhodně ještě nebudem!
Děkuji všem, kdo pomáháte tomuto pestrému velvarskému dění, děkuji všem, kdo
se o něj zajímáte, a děkuji především též
lidem, kteří jsou dočasně ovlivněni průběhem větších stavebních akcí, za trpělivost
a pochopení.
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Růžová ulice se mění v obří dloubaniště, aby mohla
zase brzy krásou zrůžovět

Užijte si apríl!
Srdečně zdraví Radim Wolák, velvarský
starosta

Velvarská vejce opět došla na Karlův most

VELVARSKÁ VEJCE OPĚT NA KARLOVĚ MOSTĚ!
  								 		
I letos jsme se vydali ku Praze, abychom
donesli na Karlův most ta nejlepší velvarská vejce. Skupina statných natvrdlých vejconošů vyrazila s nůšemi plnými
vařených vajec směrem ku Praze přímo
z velvarského Vajíčkobraní a po noční
čtyřicetikilometrové pouti je druhý den
předala na Karlově mostě řediteli muzea
Karlova mostu, panu Zdeňku Bergmanovi, převozníku pražskému, aby je využil při
opravách mostu. Byla to jako vždy veliká
sláva, na místě jsme byli vřele a bohatě
přivítáni, připomněli jsme některé lidové
zvyky a byla pro nás nachystána hostina
z vaječných lahůdek. Předáním 661 vajec
jsme symbolicky připomněli 661 let starou
velvarsko – pražskou legendu, díky níž
bylo naše město dlouho terčem posmě-

skupina statných vejconošů opustila katastr města v neděli
odpoledne

chu. My se však k tvrdovaječnictví opět
hrdě přihlásili a začínáme jej razit jako
důležitý světonázor spočívající mimo jiné
v tom, že si rozličná nařízení a vyhlášky
dokážeme vyložit po svém a lépe, což je
v dnešní době stále užitečnější! O síle této
myšlenky svědčí i fakt, že se k naší pouti
začali připojovat i starostové dalších obcí.
Ať žije tvrdovaječnictví, ať žijí vejce, ať žijí
Velvary!
Děkujeme všem Velvarským za dodávku
těch nejlepších vajec, děkujeme Pražanům za milé přijetí a těšíme se na příští
rok, kdy opět pozvedneme tuto důležitou
tradici!
V úctě Radim Wolák, vejconoš a natvrdlý starosta.
Přikládáme fotopříběh z cesty s vejci.

šli zvesela a rázně cestou necestou přímo ku Praze, v nůších
661 velvarských vařených vajec

hlavu jsme na pár hodin složili v obřadní místnosti klecanské radnice a za svítání už šlapali dál podél řeky

cestou jsme viděli věci mnohé, i podivuhodné, lidé nás zdravili, připojili se k nám kralupský i klecanský starosta

tam, kde ještě minule byla lávka, jeli jsme dnes lodí, puchýřů
přibývalo, ale nálada byla dobrá

na Karlově mostě nás přivítal pan vrchní převozník
Zdeněk Bergman
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a druhý den před polednem jsme již viděli Pražský hrad

a za doprovodu staropražské kapely s námi přešel spanilý
pochod přes Karlův most

a u Muzea Karlova mostu pak pečlivě prověřil a ocenil
kvalitu našich vajec

a my jsme opět vyhlásili tvrdovaječnictví jako zásadní
životní světonázor

a celé to dobře dopadlo. Vejcům zdar!

Městské muzeum Velvary
Výzva pro občany
Máte doma starší hračky, s kterými jste si hráli
jako malé děti? Jsou v dobrém stavu a nebude
Vám líto je muzeu věnovat? Do herny skřítka
Muzejníčka sháníme hračky pro děti, především stavebnice, ne starší než do 80. let, jejichž
prostřednictvím si budou moct děti promítnout,
s čím si asi hráli jejich rodiče, prarodiče,
praprarodiče… Pokud tedy nějaké takovéto
hračky vlastníte, přineste je prosím do muzea,
nechť mohou posloužit i dalším generacím.
Děkujeme!
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARY – MONTBERT – A MÁME TU ŽUMELÁŽ!
  										
O třetím březnovém víkendu se vypravila
skupina zástupců našeho města do Francie, aby stvrdili několikaletou spolupráci
měst Velvary a Montbert podpisem dohody
o partnerství. Naše města se dobře znají
zejména díky fotbalistům, kteří již několik
let v květnu vyjíždějí na prestižní fotbalový
mezinárodní turnaj do Vertou, města nedaleko Montbert, a právě v montbertských
rodinách bývají ubytování. Protože jsou si
naše města na jednu stranu dosti podobná, takže máme co sdílet, a zároveň jsou
dosti odlišná, takže si máme co předávat,
rozhodli jsme se tuto spolupráci prohlubovat.

Nešlo o první návštěvu. Velvarský starosta byl v Montbert už před dvěma lety,
když se vecpal do fotbalistického autobusu. Následovala návštěva vedení města
Montbert ve Velvarech při příležitosti Velvarského Maratonu. Pana starostu a jeho
spolupracovníky jsme tehdy příznačně
ubytovali ve „velvarské Paříži“ Parisu (oni
hotel Praha na náměstí nemají) a ukázali
jim celé město i Prahu. Proběhly též první
výměny na úrovni škol.
Městečko Montbert má skoro stejně obyvatel jako Velvary, leží stejně jako Velvary
nedaleko místní metropole, my u Prahy,
oni u Nantes, město má stejně jako my
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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školy, sportoviště, spolky, památky, rybník, radnici, radosti i starosti. Podobně
jako my leží v nížinné krajině, my poblíž
Vltavy, oni u Loiry. Kolem nás pivovary,
u nich vinice. V Montbert letos vytvořili jedenáctičlennou dobrovolnickou pracovní
skupinu pro navazování partnerství s jinými městy a vyzvali nás k návštěvě, při níž
bychom stvrdili partnerskou smlouvu. Po
poradě v městské radě, se školou a s fotbalisty, zda vidí spolupráci opravdu jako
přínosnou, jsme tedy vyrazili.
Pracovní skupina velvarská byla vyslána
ve složeni Radim Wolák, starosta, coby
ten, kdo dohodu ujedná a podepíše, pan
ředitel ZŠ Petr Došek, který bude zajišťovat spolupráci škol, paní Barbora Štefanová, hospodářka naší ZŠ, která vládne
skvělou francouzštinou, paní Veronika
Lipavská, asistentka starosty, coby osoba, která bude řešit spolupráci formálně,
a paní radní Jitka Valchářová, coby dáma
s velkou pracovní zkušeností s programy
mezinárodních výměn v Erasmus.
Skupina, vyzbrojena drobnými pevnými
i tekutými dary, jasným plánem a několika francouzskými frázemi, vyrazila směle
vstříc partnerství měst, což se francouzsky řekne jumelage čili „žumeláž“. Přivítání bylo milé a program velmi bohatý. První
den jsme navštívili obě místní školy (mají
jednu státní a jednu soukromou, učí se tu

děti od 2 do 11 let, a nechodí ve středu
do školy), ty jsme jim prohlédli od záchodů po půdu, seznámili se s dětmi i s učiteli a s ředitelkami hned domluvili blízkou
návštěvu u nás. Předali jsme jim plakáty
s popisem ČR a Velvar, které vytvořily
děti naší základky, moc se jim líbily (a my
dětem ještě jednou děkujeme), poté proběhlo setkání na radnici a seznámení se
členy skupiny pro partnerství, následoval
festival krátkých francouzských filmů (některým jsme i možná rozuměli) a pak se
ještě chvíli diskutovalo. Pak konečně spát,
už jsme se těšili, neb noc před odjezdem
bylo nutno přeložit text dohody do češtiny, což se ukázalo býti překladatelským
oříškem, neb Francouzi ve smluvních preambulích používají květnatý jazyk Ludvíkovský a odkazují k revoluci a komunám,
což u nás zas tak zcela běžné není, takže
překlad byl docela fuška. Jedním ze zajímavých poznatků prvního dne pro mne
bylo zjištění, že mnohá nařízení, která trápí naše školy, tu vůbec neznají, nebo si
s nimi prostě hlavy nelámou.
Druhý den začal jednáním na radnici
o možnostech spolupráce a způsobech

financování výměn a pak se šlo do auly
k podpisu smlouvy o partnerství. To byla
veliká sláva, kde se dosti hovořilo a potřásalo, ale nakonec se podepsalo a pak
proběhlo představení zástupců všech
místních spolků, a že jich mají, skoro jako
my! Byli tu rozliční sportovci: fotbalisté,
volejbalisté, ale i ragbisté, spolek historický, turistický, seniorský i pěvecký, různá
cvičeníčka a aktivity pro děti, prostě mnohost, která nachází protějšky v té naší.
Se všemi jsme promluvili, naznačili mož-
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nosti výměn zkušeností. Setkání bylo dosti dlouhé, proto jsme pak ocenili vyjížďku
k místnímu vinaři (je tedy pravda, že mohl
méně vyprávět a více nalévat) a večeři
u jedné z členek skupiny pro partnerství,
kde bohužel nechyběli šneci (na žabí stehýnka naštěstí nedošlo). Jedním z nejzajímavějších zjištění dne, tedy kromě toho,
že šnek chutná tak trochu jako pečená
houba s tykadly, pro mne bylo to, že ve
Francii mnoho lidí, kteří pracují pro město,
vykonává tuto práci zcela dobrovolně a ve
svém volném čase. U nás toto bývá milým
zvykem zejména ve spolkové činnosti,
ve Francii se lidé takto zapojují přímo do
práce na radnici. Do práce na radnici jsou
mnohem významněji než u nás zapojeni
též zastupitelé (každý je členem několika
pracovních skupin).
Třetí den jsme si prošli celé město, viděli
kostel (krásný s unikátními vitrážemi s fotografiemi místních padlých vojáků v první světové válce), radnici (sice pěknou,
ale ne jako ta naše), sportovní halu
(ohromnou, slouží pro více obcí), hřiště
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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(ty mají jako my, jen jim chybí víceúčelové), bazén (mají venkovní, ale Malvaňák
to není), školní jídelnu (moderně vybavená tak, že ji obsluhují jen dvě kuchařky,
trochu mi to připomínalo křidýlko nebo stehýnko), vznikající zdravotní středisko (buduje i doktory zajišťuje soukromý investor,
město si v něm jen platí jednu místnost pro
sociálního pracovníka) a mnoho a mnoho
dalšího. Hovořili jsme dosti o správě majetku, finančních otázkách, věcech samosprávy. Jedním z nejzajímavějších zjištění
dne pro mne bylo vidět, kolik věcí tu mají
vytvořených společným úsilí více obcí,
které se pak společně podílejí i na nákladech na provoz.

Později odpoledne nás odvezli na prohlídku Nantes, což je krásné město plné
pěkných kostelů, památek, vzpomínek na
otrokářské lodě – Nantes bylo významným přístavem – a vědeckotechnických
zajímavostí (třeba atrakce mechanický
chodící slon v nadživotní velikosti v ulicích) – však se tu taky narodil Jules Verne. Hlavními atributy kraje je sůl, karamel,
lehce natrpklé víno a známé sušenky LU.
Vše jsme ochutnali. Nachodili jsme přes
20 km a po pozdní večeři v místní skvělé
palačinkárně jsme poděkovali za pohostinnost a rozloučili se.
A hned zrána domů, plni zážitků. Domluvili jsme se, že smlouvu podepíšeme
ještě jednou v říjnu u nás, před oslavami
výročí republiky a že při té příležitosti dorazí někteří zástupci spolků. Dojednala se
návštěva fotbalistů během turnaje a další
školní výměna. Domluvily se možnosti financování výměn, na jejichž získávání začneme pracovat.
Výsledný dojem z návštěvy jsem měl ten,
že určitě stojí za to se poznávat s jinými
lidmi z jiných zemí, protože je hodně toho,
čím nás mohou inspirovat, či si díky tomu,
že jim chceme přiblížit, jak se něco dělá

u nás, uvědomíme, jak to vlastně děláme
my sami.
Budu se těšit, že vzájemné partnerství
měst Montbert a Velvary bude pro nás pro
všechny co nejpřínosnější, přál bych si,
aby i u nás vznikla dobrovolnická komise
pro partnerství měst, a předem děkuji těm,
kdo by měli zájem se do práce v ní zapojit
(protože vím, že partnerské výměny jsou
sice milé a přínosné, ale je s nimi dosti dosti práce). Předem díky! A žumeláži zdar!
Některé zážitky z cesty do Francouzského města Montbert konané ve dnech
16. – 19. 3. 2018 se pokusil stručně a neuměle sepsat starosta města Radim Wolák,
pokud by Vás zajímalo více, dejte vědět,
je to na delší povídání. Au revoir!

10. ROČNÍK VAJÍČKOBRANÍ

  								 		
V neděli 25. března 2018 ožilo
náměstí Krále Vladislava
ve Velvarech, konal se zde již
10. ročník Vajíčkobraní.
Poctivé řemeslné velikonoční trhy, na
nichž stánkaři nabízeli vše, co se může
hospodyňkám i koledníkům hodit při
pomlázce. Dámy si tak mohly opatřit
perníčky, sýry, uzenářské výrobky, dekorace s velikonočním motivem, ale i pěknou zástěrku, polštářek na pozadí či ručně vyráběné šperky. Děti mohly v mnoha
dílnách vyrobit velikonoční výzdobu, aby
přispěly k domácí pohodě a vítání jara.
Muži a chlapci si zde pletli vlastní pomlázky, případně si ji koupili již hotovou, pro
omlazení ženského pokolení až půjdou
hodovat.
Příjemnou atmosféru dotvořila i dobová
pouť, kdy se děti vozily na ručně poháněném kolotoči, bylo možné vidět přadlenu zpracovávat ovčí vlnu, zatímco vedle
z ohrádky pokukovali dva beránci. A vítr
do vlasů se vplétal při jízdě kočárem
taženém koňmi.
Městské muzeum Velvary připravilo výstavu perníků a perníkaření na Špejcharu a vedle sídlící Muzeum technických
hraček přeneslo návštěvníky do doby
1. REPUBLIKY.
Po poledni rozzářil úsměv u návštěvníků i hudebně zábavný program. Pěvecký
sbor a orchestr Základní umělecké školy ve Velvarech svými písněmi přítomné rozhýbaly, mnozí si i zanotovali. Děti
z místní mateřské školy představily své
pásmo písniček a tanečků, kterými jistě
jaro už přivolají, ač sluníčko občas laškovalo a zacházelo za mraky. A tak Divadlo
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NAVĚTVI vše pojistilo ještě představením Kouzla skřítků, které se líbilo malým
i velkým divákům. Následně se program
přesunul do středu náměstí, kde k soutěžnímu klání nastoupily týmy Velvaráků
a Veltrusáků, aby poměřily své síly v disciplínách zcela vajíčkových. Ladný štafetový běh s vejcem na lžíci v džentlmenském
pojetí zahájili starostové obou měst a pak
už štafetu převzali zdatní závodníci. Ani
ti však tento styl neporušili v dalších disciplínách jako běh s platem vajec po náměstí, hod syrovým vejcem na dálku,
hop vajíčko do koše a balónkové štafetě.
Ač zápolení bylo dlouho vyrovnané, tak
vítězným týmem letošního soutěžního
klání na Vajíčkobraní se stali Veltrusáci,
kterým však velmi přejícím způsobem tým
Velvaráků pogratuloval.
Na závěr se vydali tvrdovaječníci v čele
se starostou na cestu ku Praze, kam
odnesli k rukám ředitele Muzea Karlova
mostu 661 kusů nejlepších natvrdo uvařených velvarských vajec, aby připomněli
nejen 661 let starou legendu.

Dobrou zábavu, milou společnost a vstup
volný se podařilo uskutečnit našemu spolku Človíček RaD, z.s. ve spolupráci a za
finanční podpory Města Velvary, J. J. Darboven s.r.o., Pekařství Zounek, Květinka
Linhartová - Říhová a firmě Vojtěchovský
- Tlustý, čehož si velice vážíme a sponzorům děkujeme.
Naše poděkování patří též Základní umělecké škole Velvary, Mateřské škole Velvary, Městskému muzeu Velvary, Spolku
Natvrdlí a Muzeu Karlova mostu v Praze.
Jsme rádi, že jste s námi strávili krásný
den a kdo to nestihl, tak se může těšit
na příští rok.
Človíček RaD, z.s. Velvary

w w w. v e l v a r y. c z |
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Město Velvary ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů Velvary
a společností FCC BEC, s.r.o.
pro Vás připravilo

SBĚR OBJEMNÝCH ODPADŮ
A ŽELEZNÉHO ŠROTU
„od každého domu“

_

SOBOTA 14. DUBNA 2018

_

čas

obec/místní část

od 8OO

Velvary, Nové Uhy, Velká Bučina, Radovič, Ješín

Objemné odpady a železný šrot odložte před svým domem tak, aby tím
nevzniklo nebezpečí ani překážka v provozu na pozemních komunikacích.
OBJEMNÉ ODPADY (FCC BEC, s.r.o.)

ŽELEZNÝ ŠROT (SDH Velvary)

ANO

NE

ANO

NE

starý nábytek

nebezpečné odpady

železný šrot

nebezpečné odpady

koberce, linolea

pneumatiky

pračky

pneumatiky
nekovové materiály

matrace

pračky

sporáky

staré hadry

sporáky, bojlery

kovový nábytek

sanitární keramika

stavební suť

kabely

vysklené okenní rámy

zasklená okna

atp.

atp.

železný šrot

JINÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY. DĚKUJEME.
Služba je pro občany BEZPLATNÁ.

Podrobnější informace poskytne Váš Městský úřad nebo pracovníci společnosti FCC BEC, s.r.o.
na telefonním čísle  416 724 111.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Město Velvary ve spolupráci
se společností FCC BEC, s.r.o.
pro Vás připravilo

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
_

SOBOTA 21. DUBNA 2018_

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

příjezd

8:00
8:20
8:40
9:05
9:20
9:25
9:35
9:55
10:15
10:35
10:55
11:15
11:35
11:55
12:15
12:35
13:05

čas

odjezd

8:15
8:35
8:55
9:20
9:25
9:30
9:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
13:20

část města
Velvary
Velká Bučina
Ješín

Velvary

Nové Uhy
Velvary

stanoviště
křižovatka ulic Sokolská a Primátorská
dolní část u rybníka
horní část u nádob na separovaný odpad
na návsi u kapličky
u nádob na separ. odpad na křižovatce na Kam. Most
u bytovky čp. 96
ulice Malovarská u nádob na separovaný odpad
křižovatka ulic Malovarská a Slánská
ulice Nábřeží
náměstí Krále Vladislava u MěÚ
Spořilov u tenisových kurtů
parkoviště u zdravotního střediska
ulice Na Průhoně u kina
parkoviště firmy Comax
proluka k bývalým Dřevařským závodům
u čekárny autobusu
ulice U Cukrovaru parkoviště firmy „Tutr“

PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:

oleje motorové
olejové filtry
zbytky barev
obaly od domácí chemie
zbytky domácí chemie
rozpouštědla a ředidla
fotochemikálie
pesticidy

fritovací oleje
rtuťové teploměry
akumulátory
monočlánky
zářivky, výbojky
televizory, monitory
domácí elektronika
počítače

lednice
mrazáky
staré léky
pneumatiky – z osobních
automobilů (bez disků)

ODPADY PŘEDÁVEJTE OSOBNĚ. DĚKUJEME.
Služba je pro občany BEZPLATNÁ

Podrobnější informace poskytne Váš Městský úřad nebo pracovníci společnosti FCC BEC, s.r.o.
w w w. v e l v a r y. c z |
na telefonním čísle 416 724 111.
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PÁR SLOV O VYDAŘENÉ VERNISÁŽI

  										

V úterý 6. března se ve velvarské Galerii Tomáše Vosolsobě sešlo početné
publikum, aby divácky požehnalo výstavě fotografií a veršů Miroslava Krhounka
s názvem Entropie duše. O důstojnou
hudební kulisu se postarala sopranistka
Eva Charvátová za doprovodu houslí
Petra Bendy a kytary Pavla Kloubka.
Sám autor o své výstavě říká, že na fotografiích i v doprovodných textech zkoumá
a zachycuje stavy a míru neuspořádanosti
lidské duše. Jeho emotivní snímky přesto
divákovi nechávají dost prostoru pro vlastní fantazii i pro rozhodnutí, zda bude chtít
posléze nahlédnout do svého nitra, nebo
jestli se spokojí s náměty k přemýšle
ní, které Krhounkovy fotografie a verše
nabízejí.
O tom, že tato výstava nedává přihlížejícím prostor k lhostejnosti, svědčí
i hloučky spokojených návštěvníků,
kteří po slavnostním zahájení autorovi
výstavy nejen blahopřáli, ale zahrnovali
ho i spoustou otázek a podnětů.
Protože výstava Entropie duše potrvá až
do 20. května, doporučuji její shlédnutí
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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nejen ctitelům mistrovského fotografického umění, ale zkrátka všem, kdo chtějí
v dnešní uspěchané době na chvíli zvolnit
a potěšit se nevšedním zážitkem. A nebojte se s sebou vzít děti. V Galerii Tomáše
Vosolsobě je pro ně vždy připravena zábavná činnost i něco pro mlsné jazýčky.
Zdeňka Ortová

Očkování psů proti vzteklině
Čtvrtek 10. 5. 2018
Velká Bučina - bývalá autobus. zastávka
15.30 – 15.45 hod.
Nové Uhy
- bývalá autobus. zastávka		 16.00 – 16.15 hod.
Pátek 11. 5. 2018
Velvary - veterinární ošetřovna		 16.00 – 17.00 hod.
Sobota 12. 5. 2018
Velvary - veterinární ošetřovna		 11.00 – 12.00 hod.
Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz psa.
Cena za očkování je stanovena
podle druhu vakcíny.
Pro nezájem bylo zrušeno očkování v obci Ješín.

Odevzdejte železný šrot přímo hasičům
V sobotu 14. dubna proběhne v rámci sběru velkoobjemových odpadů také sběr
železného šrotu.
Hasiči žádají občany, aby železný šrot nenechávali před svými domy, ale předávali
ho přímo projíždějícím hasičům. Nepřizpůsobiví občané ho odvážejí svými vozidly
a hasiči o tento šrot přicházejí.
Občané mohou také zavolat nebo odeslat SMS na telefon č. 728 051 887 a požádat
o odvoz šrotu. Děkujeme za pochopení.
SDH Velvary

Inzerce

w w w. v e l v a r y. c z |
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SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE PRO NEJLEPŠÍ ČTENÁŘE VELVARSKÉ KNIHOVNY
  										
19. března neměli svátek jen Josefové, ale
také čtenáři velvarské knihovny. V podvečer zde byli vyhlášeni a odměněni vždy
tři nejlepší čtenáři za loňský rok v kategoriích: dospělý čtenář, čtenář senior, starší
školák, mladší školák a předškolák. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku
bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře
za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním systému. Celostátní Čtenář roku
je pak vyhlášen při předávání cen Magnesia Litera.
Tuto příjemnou akci vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Tradice odměňování nejvěrnějších čtenářů
byla zahájena roku 2011 a naše knihovna
se do ní zapojila hned od prvního ročníku. Zároveň je vždy vyhlášena i kategorie
hlavní. Tato kategorie se každý rok obměňuje. A tak české knihovny již vyhlašovaly
například svého „Tátu čtenáře“, „Nejlepší
čtenářskou babičku,“ „Čtenářskou rodinu.“
Letos knihovny odměňují jednoho čtenáře v celostátně vyhlášené hlavní kategorii
„Nejmladší čtenář“. Zde je podmínkou,
aby měl vítěz v knihovně svoji vlastní
čtenářskou legitimaci, a aby byl registrovaným čtenářem alespoň jeden z rodičů
či prarodičů. Pokud nominovaní tyto podmínky splňují, potom následuje nahlédnutí
do elektronického výpůjčního knihovnického katalogu a počítač nám prozradí,
kdo si vloni půjčil nejvíce knih.
Chtěla bych podotknout, že nikdo z oceněných samozřejmě nečte kvůli rekordům,
ale pro svoji pohodu, radost, příjemně
strávený čas, pro poučení, pro rozšíření
znalostí či nacházení nových. Tato akce je
především milá událost, kdy knihovny mohou poděkovat za věrnost těm, kdo si pro
četbu přicházejí nejčastěji. A že při takové
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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akci není nouze o dobrou náladu a různá
překvapení, to vědí nejen vyznamenaní
čtenáři, ale i publikum, které se přijde
podívat.
Na závěr bych chtěla upřímně poděkovat
sponzorům, kteří byli tak hodní, a ochotně
našim čtenářům darovali:
Pekárna Zounek Velvary - krásné usměvavé koláče
Lékárna Velvary - přírodní vitaminové
doplňky stravy
Květinka Velvary p. Linhartová – kytičky
pro vítěze
A teď už odtajňuji našeho vítěze v hlavní
kategorii. Stal se jím, ještě ne tříletý,
ale moc šikovný:
Jáchym Forint, kterému zatím čtou
rodiče.

Kategorie starší školáci:
1. Šárka Kaderová, 2. Jolana Moulisová,
3. Kristýna Hájková
Kategorie mladší školáci:
1. Ondřej Bernášek, 2. Mikuláš Vosáhlo,
3. Bernard Štýbr
Kategorie předškoláci:
1. Tomáš Bernášek, 2. Valerie Hříbalová,
3. Barbora Chadimová
Kategorie dospělí čtenáři:
1. Gabriela Lévaiová, 2. Václava Hrabáková,
3. Miroslav Šamberger
Kategorie čtenáři senioři:
1. Dana Bobeničová, 2. Jiřina Horová,
3. Marie Tichá

Zdeňka Ortová
Foto: L. Štýbrová, Z. Ortová

LEOPOLD KOŽELUH SE VRACÍ DO VELVAR!

  								 		
Město Velvary si váží svých významných rodáků, proto se v letošním roce rozhodlo
připomenout jednoho z nejvýznamnějších, a sice skladatele Leopolda Koželuha. Připomínka to bude velkolepá, v pátek dne 25. května tohoto roku od 18 hodin zazní v kostele sv. Kateřiny některé Koželuhovy skladby v podání pardubické komorní filharmonie
a chlapeckého sboru Boni Pueri. Při této příležitosti bychom též rádi na rodném domě
Leopolda Koželuha odhalili jeho pamětní desku. Bylo by pěkné, aby touto událostí byla
spuštěna tradice každoroční připomínky díla Leopolda Koželuha i uvědomění si toho, že
časy, kdy i v malém městě může člověk získat skvělé hudební vzdělání, u nás bohudík
stále přetrvávají.
Přesný program bude zveřejněn, již nyní však, prosím, přijměte krátkou pozvánku.
Akci pořádá město Velvary ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kralupy a Základní uměleckou školou Velvary.
Srdečně zveme, bude to jistě krása,
Radim Wolák, starosta.

Leopold Koželuh 1747-1818
Koncert 25. 5. 2018 v kostele sv. Kateřiny
ve Velvarech, připomene zcela mimořádným způsobem významné jubileum 200
let od úmrtí významného českého skladatele Leopolda Koželuha /1747-1818/.
V novodobé koncertní premiéře zazní
skladatelova Mše in C a dvě árie na duchovní texty. Interprety večera pak budou Český chlapecký sbor Boni Pueri,
sopranistka Michaela Rózsa Růžičková
a Komorní filharmonie Pardubice.
Provedení bude řídit dirigent Marek Štilec,
který se v rámci projektu „Češi ve Vídni“
tvorbou Leopolda Koželuha soustavně
zabývá a jeho značnou většinu již nahrál
na CD pro světové vydavatelství Naxos.
Hudební skladatel Leopold Koželuh pocházel se skrovných poměrů. Jeho otec
byl velvarským ševcem, později i hostinským a obchodníkem. Ve Velvarech získal Koželuh své první hudební vzdělání.
Právě slavná česká kantorská tradice je
jedním z důvodů, proč byly Čechy v této
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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době nazývány „Konzervatoří Evropy“.
Mimo jiné o mimořádně vysoké úrovni
hudebního vzdělání i v nejmenších českých městech hovoří ve svém cestopise
i Charles Burney. Své hudební vzdělání si

Leopold Koželuh ještě rozšiřuje v Praze u svého bratrance Jana Antonína Koželuha,
pozdějšího regenschoriho v chrámu sv. Víta. Z Prahy již jeho cesta v roce 1778 vedla
do Vídně.

Dirigent Marek Štilec

Sopranistka Michaela Rosza Růžičková

Boni Pueri v plné síle

V hlavním hudebním centru tehdejší Evropy si během velmi krátké doby získává mimořádnou pověst nejdříve jako klavírní pedagog ve vlivných šlechtických domech,
později i jako skladatel a vydavatel. Přelomová pro jeho kariéru byla korunovace
Leopolda II. českým králem v roce 1791. K této příležitosti byla objednána dvě hudební
díla – Mozartova opera La Clemenza di Tito a Koželuhova Korunovační kantáta.
Právě ta zcela zastínila i dílo Mozartovo. Patrně i tento úspěch vedl ke Koželuhovu jmenování do jedné z nejvýznamnějších hudebních pozic – na císařském dvoře
byl jmenován komorním kapelníkem a dvorním skladatelem. Je tedy zcela logické,
že Leopold Koželuh, rodák z Velvar, stál ve středu hudebního dění ve Vídni a měl
bohaté styky s kolegy Haydnem, Mozartem i Beethovenem. Díky své pracovitosti,
talentu a úsilí si ve své době získal pověst jednoho z nejuznávanějších hudebníků
tehdejšího světa.
Inzerce

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

Duben prý je podle pranostiky napůl březen a napůl květen a svatý Jiří už k létu
míří, ale o svatém Vojtěchu před chladem
pod střechu… tak asi pobudeme ještě na
chvíli za kamny (rozuměj u radiátorů).
I když… třeťáci v březnu vyjeli na ozdravný pobyt s možností výuky lyžování. Za
kamny se rozhodně neschovávali, protože
při téměř jarních teplotách a stálé hojnosti sněhu měli v Albrechticích v Jizerských
horách ideální podmínky pro zimní sporty.
Nejúspěšnější recitátoři ze školního kola
soutěžili na slánském Ostrově v kole oblastním. Ve velmi vyrovnaném klání jsme
sice žádné přední umístění nezajistili, ale
nasbírali jsme nové zkušenosti a poznatky, a hlavně jsme si poslechli také přednes
dětí z jiných škol, abychom se mohli svědomitě připravit na další ročník.
V Klubu předškolák jsme se potkali s paní
doc. PaedDr. Vandou Hájkovou Ph.D.,
která přednáší na pražských fakultách vysokých škol a rodičům i dalším zájemcům
přišla popsat nástrahy školní docházky,
neboť zápis pro školní rok 2018/19 se nezadržitelně blíží.
Proběhl březnový sběr papíru. Celkový
výtěžek ještě v době uzávěrky dubnového
vydání Zpravodaje nevíme, ale můžeme
prozradit, že se zkusíme zapojit do soutěže s firmou LeoCzech „Papírový lev aneb
nechte stromy růst“. Do 15. června máme
za úkol nakreslit obrázek, natočit video,
nafotit foto nebo vymyslet básničku na
téma „Nechte stromy růst….“.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Kroužku golfu už pomalu roztál green na s takovými dokumenty a věcmi podělit,
beřovickém golfovém hřišti, a tak se mla-předměty…,
můžete je
přinést
k nám
školy nebo
které
dokládají
životdo
v naší
dí sportovci rozjedou na tréninky opět do muzea, kde budou okopírovány
zemi za první republiky. Nemusí se týkat
mimo Velvary. Třída 7. A podnikla exkurzi a originály ihned vráceny.
jen Velvar. Pokud byste se někdo chtěl
na Pražský hrad a vybraní žáci odjeli
s takovými dokumenty a věcmi podělit,
na soutěž Laser game do Prahy.
Zprávičky:
můžete je přinést k nám do školy nebo do
muzea, kde budou okopírovány a originály
K chystaným oslavám 100. výročí za- ▪ Čeká nás Den Země.
ihned
vráceny. přijímací zkoušky na střední
▪ Proběhnou

ložení ČR na podzim, hledáme a shroškoly.
mažďujeme ve spolupráci s MuzeemZprávičky:
▪
Připravujeme
tradiční žákovský studijní
Velvary fotografie, portréty, upomínkové
pobyt
v
Anglii.
předměty…, které dokládají život v našíČeká nás Den Země.
zemi za první republiky. Nemusí se týkat
Za ZŠ Velvary Mgr.M.Červenková
jen Velvar. Pokud byste se někdo chtělProběhnou přijímací zkoušky na střední
Foto: archiv ZŠ
školy.

Připravujeme tradiční žákovský studijní
pobyt v Anglii.
Za ZŠ Velvary Mgr.M.Červenková
Foto: archiv ZŠ

Inzerce

Dne: 3. dubna 2018

Čas: 15:30 hod.

Pro rodiče předškoláků, žáků 1. stupně i pedagogy je připravena beseda na téma:

Přísná nebo uvolněná výchova?
Jak nastavit dětem hranice a zavést pravidla?
Host: Ludmila Sotáková (dětský psycholog)
„Nechci na děti křičet, ale někdy mám pocit, že na ně nic jiného než křik a tresty nezabírají.“

Jak to zařídit, aby děti nedělaly to, co je pro ně nebezpečné? Aby respektovaly
pravidla toho, co se od nich očekává a aby se nám společně lépe fungovalo? A jak
přitom nechat prostor pro rozvoj jejich osobnosti a respektovat jejich jedinečnost?
Program pro děti:
Mgr. Iva Maňáková, L. Procházková, Š Šebková

w w w. v e l v a r y. c z |
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OKÉNKO Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

  										
„Uvíjíme věneček, ze všech našich kytiček, zapleteme do věnečku, lístek, kvítek
i větvičku, jaké jméno máš?“...nese se
melodie ve školce. Je to tak, my již máme
za sebou vítání jara, vyhnali jsme paní
zimu a těšíme se na vystoupení na Vajíčkobraní. Naše velká snaha přivolat jaro je
zatím sice trochu marná, ale co, stavění
sněhuláků nás pořád baví.

Baví nás i tvořit, zvlášť když venku mrzne,
a tak jsme se rozhodli podělit o naše výtvory a poslali je hned do dvou výtvarných
soutěží. Jednu vyhlásilo středisko volného
času Ostrov Slaný se zadáním „Zvířata“
a druhou Svaz zahrádkářů Kladno s tématem „Zahrada pro všechny generace“.
A když už jsme se dali na uměleckou dráhu, zúčastnili jsme se i recitační soutěže
v místní základní škole. Velkou novinkou
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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je také to, že nás pomalu začleňují i do
pěveckého sboru a dostáváme v naší základní umělecké škole lekce zpěvu. Každý čtvrtek nás předškoláky pan učitel Vratislav Řezáč učí zpívat, správně dýchat,
a ještě nás baví svými vtipy. Třeba ten,
že nesmíme zpívat, jako když jedeme ze
schodů, ve školce zdomácněl.
Dobrodružství Nebedružné hvězdopravy,
divadélka ve školce, nás spojilo do dobrého týmu. V Kině do škol jsme se zase
proletěli nad horami, což je u nás v nížinách vzácný okamžik. Je toho před námi
mnoho, na co se můžeme těšit. V dubnu
opět vyrazíme do divadélka Gong, do Planetária a čeká nás výlet do Ledčického
History parku, Pohádkový les a přespání
předškoláků ve školce. Protáhneme
si tělo při sportovním dni, ale také si
vyrazíme zabubnovat. To už se budeme
připravovat na zahradní slavnost, která
se letos ponese v duchu Afrických rytmů.
Za pomoc s organizací akcí děkujeme
Velvarskému Kolečku.

Důležitá informace
pro všechny budoucí zájemce o docházku do naší mateřské školy je, že zápis
se uskuteční ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek 11. 5. 2018
od 15:30 do 18:30 hodin v 1. poschodí mateřské školy.
K zápisu přinesou zákonní zástupci dítěte vyplněný Evidenční list potvrzený lékařem
o řádném očkování dítěte, jeho rodný list a doklad o trvalém bydlišti.
Evidenční listy budou připraveny k vyzvednutí v MŠ od 16. 4. do 10. 5. 2018 v čase
provozu MŠ od 6:30 do 16:30 hodin.
Těšíme se na vše, co nám nadcházející období přinese a těšíme se na shledanou
s Vámi.
Za děti a zaměstnance MŠ Velvary Kateřina Braunová

Inzerce

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna . Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.
Prode j: 7. dubna, 5. května a 10. června 2018
Velvary – u pošty - 14.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Informace : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601576270, 728605840
w w w. v e l v a r y. c z |
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Nadační fond Tomáše Vosolsobě
si Vás a Vaše přátele dovoluje pozvat
na komentovanou prohlídku
výstavy Miroslava Krhounka
"Entropie duše",
která se uskuteční
v Galerii Tomáše Vosolsobě
ve Velvarech
v sobotu 21. dubna od 16:00 hodin
za přítomnosti autora.

Inzerce

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

AUTOELEKTRIKA
Pondělí
– Pátek ………. 7 – 17 hod - AUTODÍLY
Provozní
doba:
Sobota ………………...
8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno
Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………...
zavřeno
Nabízíme:
Zdeněk Tutr
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Za Roudnickou branou 622
273 24 Velvary
-Nabízíme:
Startérů
- Nezávislých topení
Zdeněk
Tutr761 412
tel./fax:
+420 315
Standardní
služby: OPRAVY, PRODEJ
MONTÁŽE:
- Alternátorů
- El.aPříslušenství
Za
Roudnickou
branou
mobil:
+420 723
360 622
838
24 Velvary
- Hands free sad
- Tažných zařízení
mail: 273
autoelektrika@tutr.cz
- -Startérů
- Nezávislých
tel./fax: +420 315 761 412
Autoalarmů
- Autorádiítopení
www.tutr.cz
- -Alternátorů
- El.
Příslušenství
mobil: +420 723 360 838
Výfuků
- Autobaterií

mail: autoelektrika@tutr.cz

Doplňkové
služby:
www.tutr.cz

- Hands free sad
- Autoalarmů
- Výfuků

- Tažných zařízení
- Autorádií
- Autobaterií

- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
Doplňkové služby:
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
Kontrola,motorových
event. ošetření
akumulátoru
a kontrola
dobíjecí
-- Výměna
olejů
včetně filtrů:
nabízímestavu
všechny
typysoustavy
olejů SHELL
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
- Osobní
i nákladnísortiment
vozidla tuzemských
i zahraničních
značek, speciální díly
Trvale
rozšiřujeme
ND a příslušenství
pro:
dodáme na objednávku do 24 hod.
Osobní
i nákladní
tuzemských
- Pro
další
prodej vozidla
poskytujeme
slevy.i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
Z p r a v o d a j V e l -v Pro
a r y další
|
2prodej
6
poskytujeme slevy.
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Pozvánka na
divadelní představení
a taneční zábavu
Obec Uhy Vás zve na divadelní představení ochotnického
divadla Lány, které uvádí situační komedii

Režie:
Roman Havelka
Dramaturgie:
Štěpánka Stanická
Návrh scény:
Roman Havelka
Návrh kostýmů:
všichni jmenovaní
Obsazení:
Jacqueline du Vivier – matka…Karolína Matějková
Gepard du Vivier – otec……Antonín Tolkačev
Christiane du Vivier – dcera…Štěpánka Stanická
Pierre Alexandre du Vivier – syn…Jakub Týbl
Marie Fischer……Eva Havelková
Christine Paul Fischer…Roman Nový
NELSON – králík…králík

Představení se koná 13.4.2018 od 19:00 do 21:00 hod.
na sále RESTAURACE UHY
Vstupné: v předprodeji na OÚ – 80 Kč
na místě – 100 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------

Po skončení představení následuje taneční zábava
K tanci a poslechu Vás zve kapela

Vstupné: 80 Kč
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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HASIČSKÝ PLES SE VYDAŘIL, HASIČI DĚKUJÍ ZA PŘÍSPĚVKY
  								 		
Sbor dobrovolných hasičů Velvary uspořádal tradiční „Hasičský ples“ a to v sobotu
17. března v kulturním zařízení na Uhách.
Zúčastnilo se ho asi 240 návštěvníků,
hrála kapela „Druhej dotek“, do tomboly
hasiči připravili 500 cen. Zpestřením bylo
vystoupení skupiny bubeníků MARCHING
Band ze ZUŠ Roudnice nad Labem.
Děkujeme velvarským občanům, podnikům i organizacím za zakoupení
vstupenek a následujícím za příspěvky
do tomboly:
Vinš Vlastimír - autobusová doprava,
Město Velvary, Řeznictví a uzenářství Václav Holý, Velvary, Autobaterie - Z. Tutr,
Velvary, VOV-servis s.r.o. Slaný, Velros
s.r.o. Velvary, Terius - Josef Heřman, Velvary, Střechy COMAX Velvary, Drogerie
Velvary - manželé Schubertovi, Reklama
Mazochová – Elena a Jan Mazochovi,
Velvary, Pekařství Zounek, Velvary, TEAM

V.O.S. Černuc, Farma Budihostice - ing.
Josef Bílek, Farma Pokorný, Hospozín,
Cukrářství Velvary - Danuše Černá, Květiny - Anna Říhová, Velvary, Kadeřnictví
- Alena Loskotová, Autoservis Frolík Velvary, Lékárna Velvary, Restaurace „U krále Václava“ Velvary, Stavebniny Velvary,
Centrum péče o člověka - J.Štádlíková-Čermáková, Ekofrukt spol.s r.o. Slaný,
IBG Kralupy nad Vltavou, STOCK Plzeň
– Božkov s.r.o., Spálenka Václav - hasící
přístroje Sazená, Chovatelské a zahradnické centrum Šidáková, Velvary – Pražská, Matoušková Zdeňka - úklid Slaný,
Textil a látky – Jindřiška Pospíšilová, Velvary, Písmomalířství – Vladimír Širůček,
Velvary, PETROTRANS s.r.o. Kralupy nad
Vltavou, BMH Servis spol.s r.o., Pražská,
Velvary – hasicí přístroje, Cukrárna „Na
náměstí“ – Ladislava Kučírková, Velvary, manželé Dytrichovi, Velvary, manželé
Jandoušovi, Velvary, manželé Ledvinkovi,
Velvary a manželé Protivovi, Velvary.
Libor Šulc
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ANDERSENOVSKÝ VEČER VE VELVARSKÉ KNIHOVNĚ
  										
Noc s Andersenem je akce knihoven na
podporu dětského čtenářství, při níž děti
nocují v knihovně u příležitosti výročí
narození dánského pohádkáře Hanse
Christiana Andersena, které připadá na
2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen
i Mezinárodní den dětské knihy. Tradice „Noci s Andersenem“ byla v českých
knihovnách zahájena v roce 2000. Naše
knihovna bohužel nedisponuje sociálním
zázemím, které by pro přespání dětí bylo
nutné. Proto již několik let vítáme spolupráci se základní školou, kdy děti přespávají ve své třídě a program při putování
večerním městem pro ně zajišťuje nejen
naše knihovna, ale i městské muzeum.
S tímto nápadem před pár lety přišli třídní
učitelé M. Červenková a J. Koubek, kteří
organizačně náročnou akci svým žákům
každým rokem dopřávali.
Letošní Noc s Andersenem byla báječná.
Nejdříve si do knihovny přišly zasoutěžit
děti z Kostky (Kostka se do akce zapojila
již vloni) a po nich žáci 2. A s paní učitelkou Červenkovou. Na osmi stanovištích
ve všech prostorách knihovny na děti čekaly nápovědy v podobě předmětů, které mají souvislost s konkrétní pohádkou.
A malí pohádkáři hledali, vyplňovali správné odpovědi, hádali, ale taky ochutnávali
a těšili se z drobných odměn. A co dělali předškoláci? Nevadilo, že ještě neumí
číst, protože dovedou malovat, proto nám
krásně pokreslili podlahu ve vestibulu. Tak
opět za rok.
P.S. Popisky u fotografií večerní knihovnickou atmosféru odtajní nejlíp.

Karkulčin košíček byl inspirativní a jako nápověda obstál.
Děkujeme pekárně Zounek za koláče pro babičku, i když vlk už
se mlsně olizuje...

Z. Ortová
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Vše je, jak má být. Obušek v pytli, oslíček se otřásá
a děti soutěží.

Vytvořit správnou nápovědu byla fuška. Věřili byste, že jsem
pro pohádku o Dvanácti měsíčkách nesehnala 12 ochotných
seniorů, kteří by seděli před knihovnou u zapálené vatry a
vyhlíželi s košíčkem čerstvých jahod Marušku? :) Nahradila
jsem je 12 papírky s názvy měsíců.

Malá autorka uvažuje, jakou knihu na chodbě knihovny
namaluje.

Právě se naoko rozčiluji: “Děti, styďte se, kdo upíjel
z Karkulčina košíku to víno?”
Chvilka rozpačitého ticha a blesková odpověď soutěžící
holčičky: “Já ne, mně víno nechutná.”

Teď je to napínavé. Kdo má všechny odpovědi správně???

Budulínku, dej mi hrášku... Ach jo, když velvarští
prodejci neměli ani ty drahé lusky, přišla jako nápověda
vhod i konzerva.

Sladká odměna potěší

… a sladké sny taky, třeba jako
Princeznu na hrášku

w w w. v e l v a r y. c z |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY OPĚT BODOVALA

  					 					
Jak už to bývá, jednou za tři
roky se naši žáci připravují na
soutěže základních uměleckých škol. Letos jsme se mohli
zúčastnit soutěže žesťů, tzn.
plechových, nátrubkových nástrojů jako jsou trubky, lesní
rohy, pozouny a tuby. Samozřejmě než se naši žáci zúčastní
této soutěže, musí absolvovat
zdlouhavý proces nácviků skladeb a posléze korepetice, což
obnáší žákovu souhru s doprovodným nástrojem, nejčastěji
klavírem.
Prvním krokem pro účast
na soutěži je třeba uspět ve
školním kole. Jedná se spíše
o výběr těch nejlepších hráčů.
A to se v našem případě povedlo. Vybráni byli dva žáci hrající
na trubku a to Helena Vernerová a Jan Vodrážka, oba ze třídy
pana učitele Buňaty.
Další kolo tentokrát okresní,
pořádala ZUŠ Velvary. Soutěžní kolo proběhlo v našem krásném a moderně vybaveném
sále. V tomto kole se prezentovali soutěžící ze ZUŠ Slaný,
ZUŠ Velvary, ZUŠ Buštěhrad
a ZUŠ Kladno 5. května.
Výkony žáků hodnotila 5-ti
členná
porota
zastoupená
pedagogy
ze
základních
uměleckých škol v čele s panem
Bohumírem Bednářem. Jeho
dlouholeté zkušenosti ředitele
ZUŠ Buštěhrad byly zárukou
kvality a objektivity práce poroty.

Teď ale k našim dvěma ,,velvarským favoritům“.
Po takřka půldenním soutěžení, kdy všichni žáci
předvedli dobré výkony, přišla ta dlouho očekávaná
chvíle. Vyhlášení výsledků! A úspěch našich žáků
potěšil. Jan Vodrážka za svůj výkon získal první cenu
a zároveň postup do krajského kola, které se bude
konat v Kolíně ve městě Františka Kmocha. Další
reprezentant naší ZUŠ Helenka Vernerová se
v okresním kole umístila na druhém místě, což je
rozhodně také velice dobrý výsledek.
Oběma našim žákům srdečně gratulujeme
a přejeme jim do dalších studijních let mnoho
úspěchů a radosti z hudby.
Za ZUŠ Velvary Jan Buňata
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Inzerce
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Klub seniorů Vás v dubnu zve na tyto připravované akce:
Klub seniorů Vás v dubnu zve na tyto připravované akce:
Ruční práce pro děti
- 13.
DUBNA
Ruční09.
práce
pro
děti 09:00
V
STUPNÉ DOBROVOLNÉ
09. - 13. DUBNA 09:00
Pořádá
Klub seniorů a městské muzeum ve Velvarech. Bližší informace
VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ
na
samostatných
plakátech.
Pořádá Klub seniorů a městské
muzeum ve Velvarech. Bližší informace
na samostatných plakátech.

Druhá procházka po hřbitově
DUBNA 09:00
Druhá6.procházka
po hřbitově
V
STUPNÉ DOBROVOLNÉ
6. DUBNA 09:00

S výkladem
paní Ing. Jitky Kůrkové. Sraz u hřbitova. Bližší informace
VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ
na
samostatných
plakátech.
S výkladem paní Ing. Jitky
Kůrkové. Sraz u hřbitova. Bližší informace
na samostatných plakátech.

Setkání s floristkou
23.s DUBNA
09:00
Setkání
floristkou
V
STUPNÉ DOBROVOLNÉ
23. DUBNA 09:00

Vazba
květin. Bližší informace na samostatných plakátech.
VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ
Vazba květin. Bližší informace na samostatných plakátech.

Čarodějnice se vším všudy
DUBNA
09:00všudy
30.
Čarodějnice
se vším
V
STUPNÉ DOBROVOLNÉ
30. DUBNA 09:00

Sraz
v na Malvaňáku. Pečení buřtů zajištěno. Bližší informace na samostatných
VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ
plakátech.
Sraz v na Malvaňáku. Pečení buřtů zajištěno. Bližší informace na samostatných
plakátech.

Představujeme
naše
novéskřítka
logo skřítka
Muzejníčka
Představujeme
Vám našeVám
nové
logo
Muzejníčka
Představujeme Vám naše nové logo skřítka Muzejníčka

Na základě vyhodnocení soutěže o podobu skřítka
Muzejníčka,
kterou
vyhrála
se svým
výtvorem
základě
vyhodnocení
soutěže
o opodobu
skřítka
Muzejníčka,
NaNazákladě
vyhodnocení
soutěže
podobu
skřítka
nám
paníMarkantová,
grafička Marie
kterouBarborka
vyhrála
seMarkantová,
svým
výtvorem
Barborka
nám
Muzejníčka,
kterou
vyhrála
se
svým
výtvorem
Štruncová
zpracovala
finální
návrh
podoby
Barborka
Markantová,
nám zpracovala
paní grafička
paní grafička
Marie Štruncová
finálníMarie
návrh podoby
muzejního
loga,bude
které
budezejména
sloužit
zejména
pro tyči
Štruncová
zpracovala
finální
návrh pro
podoby
muzejního
loga,
které
sloužit
ty nejmenší
nejmenší
pro bude
akce připravované
právě
muzejního
loga, či
které
zejména
probychom
typro ně.
pro akce připravované
právě sloužit
pro ně. Ještě
jednou
chtěli
Ještě
jednou
bychom
chtěli
moc
poděkovat
všem
nejmenší
či pro všem
akce zúčastněným
připravovanézaprávě
pro ně. výtvory,
moc poděkovat
jejich originální
zúčastněným
za chtěli
jejich moc
originální
výtvory, Barborce
Ještě
jednou
bychom
poděkovat
Barborce
pogratulovat
k zaslouženému
vítězstvívšem
a Marii Štruncopogratulovat
k
zaslouženému
vítězství
a Marii
zúčastněným za jejich originální výtvory, Barborce
vé za unikátní zpracování podoby loga. Logo s touto podobiznou
Štruncové
za unikátní zpracování
loga. Logo
pogratulovat
k zaslouženému
vítězstvípodoby
a Marii
budeme
rádi využívat
a chystáme
pro Vásrádi
i dalšívyužívat
akce, spojené
s
touto
podobiznou
budeme
a
Štruncové za unikátní zpracování podoby loga. Logo
právěchystáme
s touto postavičkou.
pro
Vás
i
další
akce,
spojené
právě
s
touto
postavičkou.
s touto podobiznou budeme rádi využívat a
chystáme pro Vás i další akce, spojené právě s touto postavičkou.

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

35

VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
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Příměstské tábory
léto 2018
Cena: 2.000,- /dítě /jeden turnus
V ceně jsou zahrnuty obědy a pitný režim.

23.–27. 7.
vždy 8–16 h

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.

Za podpory
města

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

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

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

Facebook:
Velvarská Kostka3 7
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Velvarská Kostka Vás v dubnu zve na tyto připravované akce:
Večer pro ženy
6. DUBNA 19:00

350 KČ

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.

SHIATSU terapie
7. A 8. DUBNA 09:00

700 KČ

SHIATSU je druh terapie nebo masáže pocházející z Japonska, při které se pracuje
na energetických drahách těla (meridiánech), které ovlivňují funkci a kondici
jednotlivých orgánů v těle. Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje
a dochází k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity, zlepšení psychické pohody
a celkovému uvolnění. Shiatsu terapie probíhá jednou za dva měsíce
a obvykle trvá 60 až 75 minut. Pro dostupný volný termín a další informace kontaktujte
lektorku
Petru
Cempírkovou
na
petra.cempirkova@seznam.cz
nebo 604 553 118.

Znakování Baby Signs
9. DUBNA 09:00

499 KČ/899 KČ

Znakování je řečí miminek. Rozvíjí zvídavost, intelekt i emoce. Už jste někdy přemýšleli
o tom, co vám chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče? Znaková řeč
pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, jak se dorozumět s vaším
dítětem ještě před tím, než je schopné mluvit. Přijďte se dozvědět, jak podpořit
přirozený rozvoj řeči vašeho miminka. V semináři se dozvíte vše potřebné a získáte
výukové materiály na doma pro vás i vaše dítě. Za cenu jednoho vstupného
se mohou účastnit oba rodiče. Nechodící miminka jsou vítána. Těší se na vás
Lucie Tichá. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu l.tichanda@gmail.com nebo
na tel. 778 474 852.

Meditace s Danou
13. DUBNA 19:00

140 KČ

Meditace má část, kdy se napojujeme, čistíme a naplňujeme světlem, necháme na
sebe blahodárně působit bytosti světla. Meditaci vedu slovem, zvládne ji i člověk, který
nemedituje. Individuálně, pak aktivace jednotlivých čaker. Těší se na vás Dana
Brátová. Hlaste se, prosím, předem do 12. 4. na mailu velvarskakostka@seznam.cz,
nebo na tel. 728 827 573.

Jóga + Feldenkrais: pozice lotusu aneb o nohou a pánvi
14. DUBNA 10:00

550KČ

Program: jógové cvičení k rozehřátí všech kloubů a svalů, které při padmásáně hrají
roli, cvičení Feldenkraisovy metody s důrazem na integraci dolních končetin, pánve
a trupu, návrat k józe, kdy do provedení pozic zapojíme to, co nám cvičení
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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podle Feldenkraise odhalí, prostor na dotazy. S sebou pohodlné oblečení
(na Feldenkraise doporučujeme triko s dlouhým rukávem a ponožky). Pokud máte
jakékoli vážné problémy s klouby v nohách či v kyčlích, zkonzultujte Vaši účast
na semináři, prosím, s námi emailem. Těší se na vás Laura Crowe a Helena
Gogelová.. Zájemci, hlaste se prosím předem, případné info zodpovíme
podle Feldenkraise odhalí, prostor na dotazy. S sebou pohodlné oblečení
na lauracrowenow@gmail.com
(na Feldenkraise doporučujeme triko s dlouhým rukávem a ponožky). Pokud máte
jakékoli vážné problémy s klouby v nohách či v kyčlích, zkonzultujte Vaši účast
na semináři, prosím,
Kurz smaltování
s Evous námi emailem. Těší se na vás Laura Crowe a Helena
Gogelová.. Zájemci, hlaste se prosím předem, případné info zodpovíme
15:00
150KČ
14. DUBNA
na lauracrowenow@gmail.com

Smaltování na vařiči je jednoduchá technika, s jejíž pomocí lze vytvářet šperky či
KurzSmaltovací
smaltování
s Evou
dekorace.
prášek
se sítkem napráší na kovové výseky, které se zapékají
DUBNA
15:00
150KČ náušnic,
14.
na mřížce nad elektrickým vařičem. V ceně je zahrnutý materiál na výrobu
spony a přívěsku. Těší se na vás Eva Víšková. Hlaste se, prosím, předem do 10. 4.
Smaltování na vařiči je jednoduchá technika, s jejíž pomocí lze vytvářet šperky či
na mailu evycce@seznam.cz, nebo na tel. 739 496 264.
dekorace. Smaltovací prášek se sítkem napráší na kovové výseky, které se zapékají
na mřížce nad elektrickým vařičem. V ceně je zahrnutý materiál na výrobu náušnic,
Medové
odpoledne
spony
a přívěsku. Těší se na vás Eva Víšková. Hlaste se, prosím, předem do 10. 4.
21. DUBNA
15:00
360KČ/60KČ
na mailu
evycce@seznam.cz, nebo na tel. 739 496 264.

Medové
odpoledne a dílnička pro děti. Na přednášce se můžete dozvědět
Přednáška
s ochutnávkou
DUBNA 15:00
Č/60K
Č
leccos 21.
zajímavého
nejen o výrobě medu, ale i o životě včel. Povíme360K
si, co
všechno
se
dá vlastně z medu získat a na co všechno je med dobrý. Rozdíly v medu můžete poznat
Přednáška
s ochutnávkou
Na přednášce
se můžete
na vlastní
jazyk! Po
přednášce asidílnička
(nejen pro
děti)děti.
mohou
vyrobit svíčku
nebo dozvědět
zápich do
leccos zajímavého nejen o výrobě medu, ale i o životě včel. Povíme si, co všechno se
květináče ze včelího vosku. Těší se na vás Kamila Rubešová. Zájemci
dá vlastně z medu získat a na co všechno je med dobrý. Rozdíly v medu můžete poznat
se mohou
přihlásit
na emailu
kamilarubesova@seznam.cz
nebosvíčku
na tel.
603zápich
441 281.
na vlastní
jazyk!
Po přednášce
si (nejen děti) mohou vyrobit
nebo
do
květináče ze včelího vosku. Těší se na vás Kamila Rubešová. Zájemci

Nedělní
dopoledne
angličtinou
a jógou pro děti nebo na tel. 603 441 281.
se mohou
přihlásitsna
emailu kamilarubesova@seznam.cz
22. DUBNA 09:00
200KČ
Nedělní dopoledne s angličtinou a jógou pro děti

22. DUBNA
Č
Příležitost
pro děti09:00
pohrát si s angličtinou a v angličtině, bavit se a zároveň 200K
se zlepšit
v
konverzaci. Protáhneme se, naučíme se základní jógové pozice a sestavy, pohrajeme
Příležitost
pro svůj
děti pohrát
s angličtinou a v angličtině,
se aSvačinky
zároveň se
v
si, naladíme
se na
dech asi zregenerujeme
svoje tělobavit
i mysl.
a zlepšit
přezůvky
konverzaci. Protáhneme se, naučíme se základní jógové pozice a sestavy, pohrajeme
s sebou! Těší se Edita Roberts a Katka Braunová. Hlaste se předem na 607 058 875
si, naladíme se na svůj dech a zregenerujeme svoje tělo i mysl. Svačinky a přezůvky
nebo na
777 129
299.
s sebou!
Těší
se Edita Roberts a Katka Braunová. Hlaste se předem na 607 058 875
nebo na 777 129 299.

Zástěrkování, kloboučkování a taškaření
10:00 kloboučkování a taškaření
28. DUBNA
Zástěrkování,
28. DUBNA 10:00

50KČ

50KČ

Přijďte si užít pohodový den plný šití. V ceně chňapka nebo brož. Možnost dovytvořit
Přijďterazítkovat,
si užít pohodový
denčiplný
šití.
V ceně chňapka
nebo brož.zástěrku,
Možnost dovytvořit
(namalovat,
tupovat
jinak
inprovizovat)
z polotovaru
klobouček
(namalovat,
razítkovat,
tupovat
či
jinak
inprovizovat)
z
polotovaru
zástěrku,
nebo tašku. Polotovar je možno zakoupit na místě. Velkáklobouček
zástěra
nebo tašku. Polotovar je možno zakoupit na místě. Velká zástěra
180 Kč. dětská 120 Kč, tašky 30-50 Kč (dle velikosti), klobouček 80 Kč. Těší se
180 Kč. dětská 120 Kč, tašky 30-50 Kč (dle velikosti), klobouček 80 Kč. Těší se
na Vás
Helena
a Dana.
na Vás
Helena
a Dana.Rezervace
Rezervace na
na studio99@seznam.cz,
studio99@seznam.cz,
nebonebo
737 688
655.
Při
menší
obsazenosti
než
se akce
akceruší.
ruší.
737 688 655. Při menší obsazenosti než 55 lidí
lidí se

FOTBALOVÝ EXPERT ANTONÍN BARÁK PŘEDNÁŠEL VE FOTBALOVÉ AKADEMII
  								 		

Pozvání Fotbalové akademie Bohemians
Praha 1905 - Velvary přijal náš špičkový odborník pro práci s mládeží Antonín
Barák. Antonín Barák pracuje 25 let
s dětmi a mládeží a to zejména v Příbrami, ale i s mládežnickými reprezentanty.
Jeho rukama prošla desítka prvoligových hráčů. Někteří z nich se prosadili
i v zahraničí. Jen namátkou: Václav
Černý, syn Antonín Barák, Dominik
Mašek, Aleš Matějů – to jsou všechno

odchovanci Tondy Baráka. Poutavé přednášky se zúčastnili nejen trenéři naší fotbalové akademie, ale i trenéři ze širokého
okolí. Antonín Barák je uznávaný trenér
i v zahraničí a podělil se s námi o nejmodernější poznatky z vyspělých fotbalových
zemí (Holandska, Španělska, Anglie).
Přednáška měla ještě jeden rozměr – byla
i pro trenéry okolních fotbalových klubů.
I toto je poslání fotbalové akademie
– šířit zásady práce s dětmi i mimo akademii. Tonda Barák slíbil ještě do léta
další návštěvu naší akademie, tentokrát
i s praktickými ukázkami na hřišti. Děkujeme panu řediteli ZŠ Velvary Doškovi,
že tato jedinečná přednáška mohla
proběhnout v největší posluchárně
na základní škole.
Mgr.Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie

Inzerce

Nabízíme
Nabízíme pronájem
pronájem tří
tří kanceláří
kanceláří vv areálu
areálu firmy
firmy
Nabízíme pronájem tří kanceláří v areálu firmy
PRORENT,
s.r.o.
(bývalý
cukrovar)
Velvary.
PRORENT, s.r.o. (bývalý cukrovar) Velvary.
PRORENT, s.r.o. (bývalý cukrovar) Velvary.
K
dispozici
K dispozici kuchyňka
kuchyňka aa sociální
sociální zařízení.
zařízení. Možno
Možno ii jednotlivě.
jednotlivě.
K dispozici kuchyňka a sociální zařízení. Možno i jednotlivě.
Cena
dohodou.
Cena dohodou.
Cena dohodou.
Informace
na
e-mail
prorent@seznam.cz
Informace na e-mail prorent@seznam.cz nebo
nebo tel
tel 728
728 177
177 864
864
Informace na e-mail prorent@seznam.cz nebo tel 728 w177
864
w w. v e l v a r y. c z
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METAL TRADE COMAX, a.s.

Specialista na zpracování plechů a metalurgii

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

PROVOZ LAKOVACÍ LINKY:
Obchodní zástupce pro lakované plechy junior
Vstupní operátor
Pracovník neutralizační stanice
Laborant – kontrolor

PRODEJNA STŘECHY COMAX:
Skladník

PROFILOVACÍ CENTRUM:
Dělník SDK

HUTNÍ PROVOZ:
Provozní kontrolor
Skladník surovin
Tavič

ZÁVODNÍ KUCHYNĚ:

Kuchař
Dělník – nav

V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: bvaigeltova@mtcomax.cz,
či kontaktujte
METAL TRADE
COMAX, a.s. firmu
Velvary 420, 273 24, IČO 496 84 442
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na telefonních číslech: 315 730 201, 724 146 998.
Zápis do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11701.









Invalidní vozíky
Invalidní skútry
Polohovací lůžka
Polohovací křesla
Toaletní program
Zdravotní pomůcky
Výrobky proti proleženinám









Chodítka, hole
Dětský program
Tříkolky, kola, handbiky
Program pro obézní
Baterie
Náhradní díly, příslušenství
Prodej/Servis/Půjčovna

PŘIPRAVTE SE NA JARO!
Pomůžeme s výběrem

Kontakt:
Tel: +420 775 761 619
Info@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz
www.polohovaci-postel.cz

Adresa provozovny:
KrosMedical s.r.o.
Nádražní 728, 273 24 Velvary
Otevírací doba: po-pá 8-16:30

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

Blešák

Areál volného času

(Děkanský dvůr u kostela)

28.4. 2018, 9-12h

Pro jednoho odpad, pro druhého poklad!!!
Přijďte prodat, co vám doma, v garáži či na
zahrádce přebývá. Přijďte si dobře nakoupit…

Prodejci:

občerstvení
Longberry
káva

přijďte v 8:30h zabrat si místo a rozložit zboží
(rezervace možná, ale není nutná)
poplatek ve výši 10% z ceny prodaného zboží
půjde na podporu projektu Naše děti v Kongu
zboží můžete i darovat do charitativního prodeje
pořádají Natvrdlí
kontakt: 605804620, 730183968

Kronika

města Velvar

Část třináctá – o dění všelikém, jež naše
město zažilo roku 1931
(sepsal MUDr. Rudolf Čermák)

1931
V zimě 1931‒32 v době velkých nepokojů nezaměstnaných, byly zde pořádány
jen schůze. K nepokojům nedošlo.
5. ledna. Sociální lize, která v letošním
roce zavedla na zdejší škole polévkový
ústav pro školní dítky, věnovala městská
rada 1.000.- Kč. Josef Kraus, zahradník, věnoval obci 100 hlohů červených
ku vysázení podél cesty k Radoviči.
Ku krytí schodku obecního rozpočtu
obdržela obec z náhradního fondu obnos
29.600.- Kč. Týká se to rozpočtu na rok
1930.
Městská rada se usnáší, aby zbytky hájovny loni vyhořelé, se zbořily a vybourávkou, aby se vyrovnaly díry před hájovnou.
13. února. Za udělení nadace. J. Krohna
žádá 46 žen a 20 mužů. K dispozici jest
výnos nadace asi 2.300.- Kč. Městská
rada se usnáší, aby bylo poděleno 46
chudých po 50.- Kč a to 15 mužů a 31 žen.
Pan dr. Soukup, předseda senátu
oznamuje, že byla subvence na předlažbu
Pražské ulice zvýšena ze 70 % na 90 %
t. j. o 64.000.- Kč.
Starosta s delegovanými p. Semlerem, Fialou, Hudečkem předal okresnímu
hejtmanovi před schůzí okresního zastupitelstva resoluci, na níž se usneslo obecní zastupitelstvo velvarské, v níž žádá,
aby stavbě sociál. domů ve Velvarech
byla dána přednost.
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Nouzové práce: Pokud tomu čas dovoluje, povolávají se nezaměstnaní na různé
práce. Úprava cest a pěšin, čištění města
apod. Jest také připravena práce zřízení
kanálů v části ulice Čechovy a úprava této
části ulice, na kteroužto úpravu přislíbila
příspěvek 10.000.- Kč spořitelna a bylo
požádáno ministerstvo sociální péče za
příspěvek.- Až tomu počasí dovolí, budou
vysazovány stromy a křoviny.
12. března. Tenisový klub. Týž žádá
o povolení k zahražení části pozemku obecního při tenisovém hřišti v šířce
as 1 a 1 ½ m. Reversem se zavazuje,
že v případě potřeby odstraní hrazení
do regulační čáry. Městská rada vyhovuje žádosti a za používání pozemku určuje
roční uznávací nájem 2.- Kč.
16. března. Okresní chorobinec.
Ve Velvarech byla konána schůze komise
pro stavbu okresního chorobince, svolaná
okresním úřadem, ku kteréž byl přizván
i projektant p. Architekt Mařík z Prahy.
Dle předložených ideových návrhů
jest projektována stavba v délce 77 m,
fronta hlavní k jihu, zastav zná plocha
1,040.000.- Kč. V chorobinci mimo potřebné vedlejší místnosti bylo by místo pro
72 chudých příslušníků podporovaných
obcemi, okresem a zemí a 10 pro ty, kteří
by si sami platili náklad.
Louny výstava. Města župy lounské
zúčastní se výstavby svými exposicemi:
obrazy, fotografiemi apod. Rada našeho
města se usnesla zúčastniti se výstavy
a učiniti přihlášku.
Kostel sv. Jiří. Klempíř ant. Majstr
obarvil tři kříže a pořídil tři nová křídla k chrličům /drakům/ a nový poklop do
věže. Za to mu bylo vyplaceno 205,- Kč.
Silnice u Pražské brány. O úpravu této silnice požádalo město Okresní
úřad v Kralupech, poněvadž je ve velmi
ubohém stavu. Okresní úřad odpověděl,
že tato úprava bude dána do rozpočtu

na r. 1932. Žádá se tudíž, aby okres opravil alespoň štěrkem záhyby u brány a největší díry po délce celé ulice Hradební,
aby vyplnil šotolinou.
Opravy na jatkách. Zemský inspektor
při prohlídce zdejších jatek vytkl, že kancelář jatek potřebuje nutně vybílení a alespoň dvě židle, jelikož stará židle nemůže
již býti použita. Na jatkách jest třeba
opraviti podlahu, která jest z dlaždic, jež
se uvolnily. Navrhuje, aby místo dlaždic
zřídila na porážce podlahu betonovou,
která se dá lépe čistit a desinfikovati.
Obec židle zakoupí, kancelář dá vymalovati a v porážce zřídí podlahu betonovou.
Rekonstrukce státní silnice Praha
– Velvary – Teplice. Předseda senátu
oznamuje, že intervenoval u ministerstva
veřejných prací a bylo mu přislíbeno,
že rekonstrukce této státní silnice bude
letošním rokem provedena. Jak oznamuje
tajemník předsedy poslanecké sněmovny
i pan předseda intervenoval /p. Malypetr/
u ministerstva veřejných prací, aby rekonstrukce této silnice byla ještě v letošním
roce provedena.
30. března. Zastávka na Velké Bučině. 26. března konána byla komise zemským úřadem o zřízení zastávky na trati
u Vel. Bučiny. Při té příležitosti bylo však
jednáno ještě o zrušení zastávky Olovnice. Občané z Olovnice a Slatiny protestují proti zrušení zastávky Olovnice a docela prohlásili, že nebudou-li míti spojení
do Velvar, budou žádati o přidělení
ke Kralupům. Z toho důvodu prohlásil
starosta Velvar Pokorný, že naše obec
nesouhlasí se zřízením zastávky Velká
Bučina. Protest tento nebyl přijat s prohlášením, že Velvary nejsou zájemci na této
stanici.
Předlažba ulice Pražské. Zemský úřad
oznámil, že zvyšuje subvenci na předlažbu Pražské ulice ze 70 % na 90 % nejvýše na 290.000.- Kč s tím, že obec vlast-

ním nákladem provede úpravu přes šířku
6.30 m.
Výpůjčky. Všeobecný pens. ústav
v Praze zapůjčí městu 500.000 Kč. Zapůjčka bude umořena v 50ti pololetních
splátkách. Roční úrok 5 ½ %.- Pensijní
ústav čsl. prům. cukrovarnického povolil
městu 900.000.- Kč na 6 % úrok.
22. dubna. Úprava Čechovy ulice.
Při intervenci starosty u ministerstva
soc. péče o vyřízení žádosti za udělení
podpory na kanalizaci a úpravu části ulice Čechovy, tyto p. odb. radou D. Rosenkranzem. Sděleno, že žádosti nebylo
vyhověno z důvodů, jelikož dotace
na tyto podpory je zcela vyčerpána.
Přestavba kanálů od Pražské brány a v ulici Chržínské. Vydání na tuto
přestavbu bude uhrazeno výpůjčkou
Zemským výborem schválenou a uzavřena bude u Všeobecného ústavu
pens. v Praze výše uvedenou obnosem
500.000.- S připočtením nákladu na zakoupení pneumatické voznice na fekálie bude to činit 479.310.- Kč. Mimo
to uhraditi schodek obecního rozpočtu
pro rok 1930 v obnosu 33.515.- Kč,
na který uhradil Zemský výbor 46.700.tedy úhrně obnos 566.000.- Kč. Jest tudíž
třeba vypůjčiti si ještě u Městské spořitelny ve Velvarech 66.000.- Kč.
Oprava ve dvoře v Dol. Kamenici. Na
žádost nájemce dvora p. Pokorného byla
povolena úprava dvou místností zřízením
nových stropů. Místnosti jsou příliš vysoké 4,30 m. Náklad na tuto úpravu bude
2.069.- Kč.
Otevření ulice podél domu fy. Řivnáč
a syn. Občané p. Josef Mareš a p. Uher
a žádají otevření této ulice. Je proto fa.
Řivnáčova vyzvána, aby ohražení domu
odsunula až na hranici regulační čáry.
Autobusová doprava. Bol. Novornému
z Motyčína dána koncese na periodickou
dopravu osob autobusem na trati Slaný
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– Ješín – Velvary – Nová Ves – Mělník.
Antonínu Horovi v Brandýse čp. 13.
na periodickou dopravu na trati Velvary
– Ješín – Slaný – Brandýsek – Kladno.
Oslava 1. května. Okresní výbor
čsl. soc. dem. ve Velvarech žádá za
propasení náměstí ku pořádání táboru
na oslavu 1. května. Zatím co bylo první
žádosti vyhověno, městská rada druhou
žádost zamítá.
26. května. Krajinská výstava v Lounech. Výstavní výbor oznámil, že místo pro
Velvary určeno jest v pavilonu samosprávy společně s Roudnicí a Slaným. Jedno
místo bylo rozpočteno na 5.000,- ale že by
se spokojili s nějakým tisícem. Dotázáno
se ve Slaném, odkudž sdělil starosta, že
Slaný se výstavy nezúčastní. I rozhodnuto
v radě, že s ohledem na kritickou finanční
situaci obce se výstavy nezúčastníme.
Studna v obecní zahradě. Jindřichu
Kužíkovi zadáno zhotovení této studně
z betonových celistvých kružáků v průměru 1 m. Za 1 m této studny 220,- Kč.
v části nad vodou a za 260.- Kč ve vodě.
Za desku na studnu 60.- Kč. Z 1 m. pumpy dřevěné na zdviž 80.- Kč se vším a za
vše. Za odvezení země vykopané ze studny 100.- Kč, za betonovou před pumpou
s dřevěnou mříží 100.- Kč. Usneseno,
že odvoz hlíny jest povinen obstarat pan
Šolc, nádržka nebudiž vůbec dělána.
Rekonstrukce silnice Minice – Velvary
– Černuc.
Poslanec N. S. p. Hatina oznámil, že
intervenoval u sekč. šéfa veřejných prací
p. Hermana a p. vrch. rady Reita ohledně rekonstrukce státní silnice z Velvar ku
Praze. Bylo mu řečeno, že pokud zemský
úřad neobdrží poukázanou úhradu, nemůže dáti odpověď, kdy s rekonstrukcí bude
započato.
Otevření ulice. Fa. Řivnáč a syn
ku dané výzvě na odstranění hražení
do regulační čáry podél jejich domu
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čp. 455 oznamuje, že jest ochotna
ve smyslu daného reversu plot odstraniti, žádá však, vzhledem k tomu, že šířka
ulice jest 12 m a není pro přítomnou dobu
zapotřebí, za povolení zahrazení části
v šířce 1,50 m proti reversu, a že bude-li obec uvedené části potřebovati ku rozšíření ulice, odstraní hražení. Žádosti fy.
Řivnáč a syn vyhověno.
27. května. Rozpočet obecní rok 1931.
Rozpočet nebyl zemským úřadem
schválen a nepovolil žádané vybírání přirážek a stanovil výši schodku na 29.280.Kč. Vrací proto rozpočet ku přepracování tak, aby snížením vydání a zvýšením
příjmů a zavedením dávek byl schodek
upraven na obnos 29.280,- Kč.
Celkový schodek obec. rozpočtu činil
430. 676,-Kč
Dotace zemským výborem stanovená
29.280,- „
Má se snížit o
401.396,- Kč
Městská
rada
rozpočet
probrala
položku za položkou a snížila vydání
o 236.894,- Kč v příjmu pak zvýšila
úhradu o 8.735,- „
Takže byl rozpočet snížen o 245.629,- Kč
Jelikož tím schodek nebyl kryt, probrány
dávky a poplatky dle zákona č. 143/1932
a č. 15/1928 Sb. z. a n. Zavedeny pak následující dávky a poplatky, jež vynesou asi
1) Za zvěropolie prohl. dobytka a masa
800,- Kč
2) Za úřední výkony 500,3) Z elektrické energie 2.200.4) Z masa 2.000,5) Z návěstí 300.Celkem
5.800.- Kč
Takže schodek ještě činí 179.247.- Kč
po srážce z dotace 29.280,- Kč

Zbývá nekrytý schodek 149.967.- Kč
Poněvadž takovouto úpravou není schodek ještě kryt, navrhuje městská rada
zastupitelstvu ku krytí schodek odprodej
velvarského lesa čkat. 230, 231, 232,
234 a 51 v kat. Velká Bučina a ve výměře
21 ha 17 a a 89 m2.
3. června. Organisace agrární strany
požádala městem při obžinkové slavnosti
průvod a veselici v parku.
15. července. - - - - - 3. srpna. Novostavba Rolnické záložny.
Rolnické záložně uděleno povolení ku
novostavbě sálu s vedlejšími místnostmi
a přestavbě budovy do náměstí.
Nástavba domu čp. 102.- D. Arnoštu
Šulmanovi dáno povolení ku nástavbě.
I. Poschodí na křídle domu čp. 102
do ulice Na Brčkově.Rozšíření velvarské škrobárny. Velvarské škrobárně dáno povolení ku přístavbě
části tovární budovy směrem ku okresní
silnici do čáry regulační.
Obraz býv. starosty města D. Rudolfa
Čermáka. Paní Ot. Čermáková darovala
pro zasedací síň obraz svého chotě, který
byl dlouholetým starostou města Velvar,
historickým badatelem města a pisatelem
městské kroniky.
Čistění Červeného potoka. Jiří Šutman
oznamuje, že při komisi ohledně meliorace pozemků a luk pod cukrovarem, bylo
doporučeno, aby potok od stavidel v budohostických lukách byl vyčistěn. Žádá o zplnomocnění zástupce města, aby při schůzi zájemníků, jež bude konána ku konci
srpna, zástupce města byl zplnomocněn
ku přislíbení příspěvku na tuto práci. Celý
náklad jest asi na 15.000.- Kč. Městská
rada se usnesla přispěti, ale s podmínkou
že bude dno potoka od mostu až za lávku
sníženo o 35 cm.
Úhrada schodku řádného rozpočtu
obecního z roku 1930. U městské
spořitelny se vypůjčí 75.435.- Kč na úrok

6 % splatnou stejnými půletními splátkami
ve lhůtě 10 let, roční anuita 10.171.- Kč.
K úhradě schodku mimořádného obnos
479.310.- Kč, na kanalizaci 421.310.-Kč,
na zakoupení fekální voznice 58.000.- Kč
u Všeobecného pensijního ústavu v Praze
na úrok 5 a 1/2 % splatnou v 50ti pololetních splátkách.
Předlažba ulice Pražské. Ministerstvo sociální péče poskytlo příspěvek
30,000.000.- Kč na zavedení produktivní
péče pro nezaměstnané. Z této částky
má být poskytnut větší obnos okresům
a obcím na projektované práce. Byla
podána žádost za poskytnutí příspěvku
na předlažbu Pražské ulice a na úpravu
části Čechovy ulice.
Museum. Městská rada dle dřívějšího
usnesení objednala 2 vysoké skříně od
bratří Chrastilů a jednu pultovou vytrinu
od fy. Macoun z Prahy, prvé po 1.400,- Kč
a druhou za 1.980.- Kč.
21. září. Úprava části ulice Čechovy.
Ministerstvo sociální péče povolilo
na úpravu části ulice Čechovy příspěvek
8.000.- Kč.
21. října. Úprava ulice Čechovy.
Úprava tato zadána nejnižšímu oferentu p. K. Benešovi za 13.592.- Kč s podmínkou, že mzda dělníků musí býti dle
sazby v místě obvyklé, při práci nesmí
býti zaměstnáni učedníci; místní dělníci
mají přednost před cizími. Práce musí
býti provedena v denní mzdě bez práce
úkolové.
Vysázení stromků. Zemědělská rada ku
žádosti obce, dala obci subvenci na 100
stromků po 6.- Kč. Jde tu o višně.
30. října. Úprava části ulice Čechovy.
Stavitel K. Beneš, jemuž byla tato úprava
zadána, oznámil, že práci tu může provésti jen v úkolové mzdě. Jinak na ni nereflektuje. Za obnos oferovaný K. Benešem,
tj. 13.592.- Kč se stavitel Josef Mareš,
- který se o tom dozvěděl – nabídl práci
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tu provésti a podmínky městskou radou
stanovené dodržeti. Byla mu tedy tato
práce zadána.
25. listopadu. Volba představenstva.
Referáty rozděleny takto: I. nám. Alois
Fiala les. a elektrárenský podnik. – II. nám.
J. Smolík dozor nad trhy a váhou. – Radní Vojtěch Semler – hřbitovy a chudinství.
– Rudolf Votruba zemědělství a polní
cesty. – Frant. Dlouhý parky, divoké
stromoví, jatky a spolu se starostou ovocnictví. Ad. Podivínský dvůr Dol. Kamenice. MUDr Čihák zdravot. - Ant. Kaňka
záležitosti stavební a kanalizace. II. nám.
Janu Smolíkovi a Josefu Kyselovi skontro
pokladen.
Zbytkový statek Dolní Kamenice.
Nájem ze zbytkového statku za počítání
průměrné ceny 141,50 Kč. Za 1q pšenice za letošní rok činí 62,755.25 Kč. Nájemce složil hotově 48.355.25 Kč, úrok
z kauce 4.400.- Kč k tomu. Nájemce zaplatil tedy 52.755,25 Kč a má ještě zaplatit
10.000.- Kč. Z obdržených peněz bylo zaplaceno na daně 19.659.80 Kč, na anuity
za II. pololetí 8.691.- Kč.
Úprava části ulice Čechovy. Stavitel
Mareš, který úpravu provádí, oznámil,
že se vyskytla potřeba upraviti další část
po stranách upravované části u metodistického kostela a k ulici před školou.Policejní hodina. Okresní úřad
v Kralupech n./Vlt. zavedl nový způsob
o povolování překročení policejní hodiny
do 2. hod. Obec jest oprávněna od hostinských vybírati za překročení polic. hodiny
od 12. do 1. hod. 10.- Kč a do 1. do 2. rovněž 10.- Kč. Povolení překročení pol. hod.
přes 2 hod. povoluje okresní úřad. Za prvý
týden bylo vybráno 190,- Kč.
Velvarský les. K návrhu I. náměstka
Fialy bude poraženo kolem 130ti borovic,
zbytek to starého lesa, na jaře pak vysázeti znovu tuto část. O svolení bude požádán Okresní úřad.
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Loutkářský odbor sokola. Bylo vyhověno žádosti odboru Sokola, aby mu byla
propůjčena mateřská školka pro pořádání
loutkových her pro děti.
3. prosince. Rozpočet Místní školní
rady na rok 1932. Celková potřeba činí
106.167.- Kč a z toho připadá dle předpisu
daní na naše město hraditi 74.813.30 Kč.
Autobusová doprava. Alois Winter, bytem v Podluskách žádá za udělení koncese ku periodické dopravě osob na trati
Roudnice – Kleneč – Straškov – Miletice
– Velvary. Pro tutéž trať žádá o koncesi
i Daniel Hnilička z Roudnice. Obě žádosti
byly doporučeny ku příznivému vyžízení.
17. prosince. Rozpočet fondu chudých
pro rok 1932. Tento rozpočet vykazuje
potřebu 16.222.- Kč – úhradou 250.- Kč.
Shodek hradí se z fondu obecního
a obnáší 15.772.- Kč.
Rozpočet zbytkového statku. Usneseno, aby průměrná cena pšenice pro vypočtení nájmu byla stanovena na 120.- Kč
za 1 q. Nájem činí 53.220.- Kč a vydání po
zařadění přebytku 6.820.-Kč fondu obecnímu rovná se příjmu.
Rozpočet elektr. podniku. Příjem činí
141.380.- Kč a rovná se vydání.
Rozpočet obecního hřbitova. Příjem
1000.- Kč rovná se vydání. Rozpočet
obecní knihovny. Potřeba činí 5.000.- Kč
a jest kryta z dotace fondu obecního.
Rozpočet obecních jatek. Úhrada činí
10.000.- Kč rovná se potřebě.
Rozpočet obecní váhy. Úhrada činí
650.- Kč rovná se spotřebě.Rozpočet fondu obecního. Týž
vykazuje potřebu řádného rozpočtu
689.825.- Kč. Úhrada 203.460.- Kč.
Shodek
rozpočtu
486.365,Kč.
Ku krytí schodku se navrhuje: 300 %
přirážkou obecní ku daním – mimo
daň činžovní – z 48.844 daně vynese 166.533.- Kč a z 19.612,- Kč daně
činžovní. 200 %, jež vynese 39.224,- Kč.

Úhrnný výnos přirážek tedy 205.757,- Kč,
tak že zbývá nekrytý schodek 280.608,- Kč,
za jehož úhradu se navrhuje žádati vyrovnávací fond.
Novostavba rolnické záložny. Ředitelství Rol. záložny spolu se zemědělskými
organizacemi velvarska zve městskou
radu ku otevření nově zřízeného velkého
sálu hotelu Záložna ve Velvarech na den
27. prosince t. r. o 10 hod. dopol. a zasílá
všem členům městské rady čestné vstupenky.Městská spořitelna. Táž oznamuje,
že z výtěžku za rok 1930 bylo věnováno
městu na museum 5.000,- Kč, na polní
cesty 1.500.- Kč a úpravu Primátorské
ulice 10.000. Kč.
Dětské hřiště. Městská rada se usnáší, aby travnatá část na nové části parku
pod cukrovarem – místo pro pořádání
slavností byla věnována za dětské hřiště.

Milí Velvarští! Ručně psanou Kroniku
města Velvar, již od roku 1921 do roku
1931 vedl velvarský lékař, bývalý starosta a milovník historie pan Rudolf Čermák (dále pak psána až do roku 1945),
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)

PODĚKOVÁNÍ
Ráda tlumočím poděkování pana starosty
Radima Woláka za krásný obrázek, který mu
namalovala a věnovala velvarská výtvarnice
paní Eva Linksfeilerová.
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VSTUPNÉ
Dospělí 140 Kč
Studenti/ Senioři/ děti 80 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí a max. 3 děti) 320 Kč
Děti do 3 let zdarma
Jako vždy doporučujeme rezervace doprovodných aktivit předem
na tel. 315 709 111 nebo na e-mail info@zameknelahozeves.cz.
Změna programu vyhrazena.
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MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY

  										
připravuje na měsíc květen pořad věnovaný Karlu
Hynku Máchovi. Jeden z nejkrásnějších měsíců v roce
je už tradičně spojován s osobou a dílem tohoto významného představitele českého romantického básnictví,
ačkoliv on sám se narodil i zemřel na podzim.
Karel Hynek Mácha předběhl svoji dobu a bývá tak
označován jako největší současný básník. Jiří Žáček
v jednom ze svých rozhovorů uvedl, že Mácha do české
literatury vstoupil, či spíše vtrhl z daleké budoucnosti.
Jeho nejslavnější dílo Máj je i po více než 180 letech
moderní způsobem metaforického myšlení, svojí vášnivostí i svobodomyslností.
A protože letos máme tzv. osmičkový rok, můžeme
Karla Hynka Máchu zařadit i do tohoto projektu.
Na podzim to bude 208 let od jeho narození.
Povídat si s námi o básníkově rodokmenu, záhadě
jeho portrétu, zapomenutých přátelích a dalších zajímavostech z jeho života, přijde spisovatelka a publicistka Martina Bittnerová v besedě nazvané
„Tajemství K. H. Máchy“ 10. 5. 2018 od 18.00.

Velvarský
most se
loučí.
Ať žije nový!
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Foto na titulní straně: Zdeňka Ortová
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KŘÍŽOVKA
Betty MacDonaldová – citát z humoristické knihy Co život dal a vzal, část Morová
rána, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské knihovně:

MZDA

V

PÁLENKA

K

SEKUNDA

V

TYLOVO JMÉNO

K

ZDVIHNOUT NAD HLAVU

V

LABORATORNÍ NÁDOBKA

K

VROUCNOST

V

DŽENTLMEN

K

VSTUPOVÁNÍ

V

SPRÁVCI MUZEJNÍCH SBÍREK

K

ČERNÍ KONĚ

V

BEZCITNOST

K

PAPEŽSKÝ STÁT

V

VYPLACHOVAT KRK

K

VÝTEČNĚ

V

ŽELVÍ SCHRÁNKY

K

RÁNA Z PUŠKY

V
Křížovku na duben připravila: Z. Ortová

Vyluštění z březnového čísla:

Rudolf Křesťan: „Někdo musí vyzkoušet, KUDY CESTA NEVEDE.“
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Městská knihovna Velvary Vás srdečně zve

na slavnostní křest nové knihy

Její autorkou je spisovatelka

Knihu pokřtí moderátorka rádia Blaník

Kateřina Pallayová
Rezervovat si včas místa můžete:
osobně v Městské knihovně, na telefonním čísle 315761312,
e-mailem: knihovna@velvary.cz

