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Přehled velvarských akcí
7. 9.

18.00

Vernisáž výstavy „Osobnosti čs. legií”

muzeu

8. 9.

17.00

Velvary – Živanice (ČFL)

fotbalové hřiště

8. 9.

18.00

Koncert Varhany znějící

kostel sv. Kateřiny

14. 9.

17.00

Zápis do kurzů

Kostka

15. 9.

17.00

Natvrdel

Malvaňák

Uzávěrka fotografické soutěže

knihovna

17. 9.
22. 9.

16:30

Velvary – Radotín (ČFL)

fotbalové hříště

23. 9.

17.00

Koncert Ve víru flamenca

muzeum

25. 9.

18:30

Vernisáž výstavy fotografií

Galerie T. Vosolsobě

29. 9.

10.00

Jóga s Laurou Crowe

Kostka

29. 9.

14.30

Šití úpletových triček

Kostka

2. 10.

16.00

Kurz trénování paměti

knihovna

Velvarský maraton

hřiště u sokolovny

Velvarský sousedský blešák

Děkanský dvůr

Velvary – Vltavín (ČFL)

fotbalové hřiště

Memoriál Dr. K. Treybala

školní jídelna

Zlatovláska – Sváťovo dividlo

ZUŠ

6. 10.
6. 10.

9.00

6. 10.

16.00

7. 10.

8.30

7. 10.

15.30
Informace

Městské muzeum Velvary – databáze
adres pro zasílání pozvánek
V souvislosti s GDPR tvoříme novou databázi adres pro zasílání pozvánek
na výstavy a akce muzea. Pokud chcete tyto pozvánky odebírat, navštivte
následující odkaz (sekce zasílání pozvánek):

http://www.velvary.cz/kultura/mestske-muzeum/dokumenty-muzea/zasilani-pozvanek/
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18. září uplyne 55 let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš tatínek,
miletický rodák a vynikající plochodrážní jezdec,

pan Antonín Vilde.
Osudným se mu stal poslední ročník Zlaté přilby Pardubice na travnaté dráze, kde
15. 9. 1963 havaroval a o tři dny později zemřel.
		
		

S láskou stále vzpomínají
syn Antonín, dcera Alena,
bratr Václav a kamarádi.
                   Čest jeho
památce!

(foto Zlaté přilby archiv J. Michaličky)

Zpravodaj chválí
Rádi se připojujeme k pochvale, o jejíž zveřejnění Zpravodaj požádalo průběžně
a nezávisle na sobě hned několik spokojených zákaznic zdejší samoobsluhy Coop.
Slova uznání za příjemné a slušné jednání, za ochotu, vždy milý úsměv a za laskavost
i trpělivost nejen při obsluhování starších zákaznic a zákazníků, směřují k sympatickému
mladému prodavači, se kterým se nakupující nejčastěji setkávají při jeho práci u pokladny.
Jmenuje se Jaroslav Rajnyš.
Je potěšující, že i v době, kdy je běžné si spíš na ledacos postěžovat, se najdou lidé,
kteří alespoň pár slovy ocení práci druhého. Pokud i Vy chcete vyjádřit uznání někomu
či něčemu, pochválit třeba za drobnost, která z obyčejného dne udělá den spokojený,
napište to Zpravodaji na e-mailovou adresu:

zpravodajzvelvarska@seznam.cz

nebo se zmiňte u nás v knihovně a ostatní už zařídí Zpravodaj za Vás.

Z. Ortová
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - V PARNÉM LÉTĚ

„Komu je horko, ať si rozepne kabát!“,
radil prý Napoleon Bonaparte vojákům
v bitvě u Slavkova. Velvarský srpen byl
horký pořádně, porozepínali jsme tedy,
co se dalo, a ač to pořád nepomáhalo,
srdnatě jsme bojovali ostošest! Některé
bitvy se nám podařilo dotáhnout do zdárného konce, jinde jsme stále v zákopech.
Co nám tedy srpnové parno přineslo?
Tu je několik rozpálených střípků.
Horko bylo takové, že se až začal
roztékat čas. Hodiny na kostelní věži
začaly stávkovat, ale brzy přijela firma
Heinz (která se stará mimo náš významný
stroj i o mnohé další, méně významné,
třeba pražský orloj) a hodiny seřídila.
Opravili při tom i vyzvánění, a tak už
konečně nemusíme čtyřikrát do hodiny
poslouchat zvuk prasklého rendlíku, ale
milé oblé uchulahodné dunění.
To dunění už dlouho připomínalo, že čas,
který měla firma Aquasys na dokončení obnovy nádrže na Velké Bučině už se
naplnil, a stále mnohé drobnosti nebyly
dodělány, ač důsledně urgovány. Nakonec
se však podařilo a nádrž se již napouští,
následkem sucha velmi pomalu a opatrně, ale snad se naplní a my budeme moci

Nádrž na Bučině se napouští pomalu, ale jistě,
každý stupínek se počítá
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přemýšlet o tom, jak ji co nejlépe dále
zkrášlit. Bučinští již mnohé nápady mají,
tak s chutí do jejich uskutečnění. Snad se
nám i okolí brzy zazelená.
To Malvaňák se zas zazelenal až moc.
Dlouhodobá vedra zasáhla plně i naši milou plovárnu, které to udělalo tak špatně,
až z toho chudinka zezelenala celá, takže
jsme se od poloviny prázdnin mohli koupat leda ve svém potu. Inu, není to žádná
horská bystřina, zelená byla i voda v potoce a náhon téměř netekl, tak se není co
divit. Bohužel teploty sužovaly i citlivější
ryby, některé až z toho vedra začaly lekat.

Malvanák po vlně sucha a veder připomínal spíše hřiště
pro kachny

Na mostě už se šaluje, tak snad to bude tak dobře, jak to zhotovitel maluje

Nás pak lekaly časté požární poplachy,
hasiči měli mnoho výjezdů, v okolí
hořelo dosti, jsme moc rádi, že požáry
nezpůsobily závažnější škody a nezasáhly významněji naše město. Děkujeme
svatému Floriánovi za ochranu a naší
jednotce za nasazení.
Nasazení je snad již též viditelné při budování nového mostu přes Bakovský potok.
Protože stavbu neprovádí město, ale kraj,
snažíme se alespoň hlídat kvalitu a předpokládaný termín dokončení. Ten je zatím
stále stanoven na konec září, zhotovitel
však požádal kraj o prodloužení termínu
do 10. října z důvodu některých nepředpokládaných komplikací, zda bude kraj
souhlasit, na to se nyní napjatě čeká.
Snad se nového mostu dočkáme.
Tak jsme se konečně dočkali! Koncem
srpna byl slavnostně zadělán kráter, který
hrozil nočním chodcům. Jáma lvová vprostřed náměstí nám půl roku připomínala,
jaké to je, když se o silnice ve městě stará
někdo jiný, než město. Škoda, že podobných připomínek máme více. Nyní je to
zejména stav objízdné trasy z Nabdína
do Velvar. Pan cestmistr se nyní snaží záplatovat, co se dá, a slíbil nám, že hned
po otevření mostu komunikaci celkově
opraví. Trochu pozdě, ale těšíme se.

Co nás těší, jsou dokončované investiční
akce. Vedru navzdory s výdrží pouštních
velbloudů mistři svých řemesel opravili
střechu a fasádu městského domu čp. 9,
zajímavě až zámecky působí nový cihlový
nátěr, který byl zvolen podle starých maleb,
které se pod fasádou našly, jiní opravovali
fasádu školního dvora, ta bude tradičně
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Fasáda školy

žlutá, další udělali nové topení a výmalbu ve školní jídelně, dosti se odpracovalo
i v ZUŠ. Byla opravena cesta u jatek, snad
se brzy provedou i opravy nejhorších částí
na Bučině, které již nesnesou čekání, až
bude hotová kanalizace. Teplo rozproudilo
i ČEZ, který přistoupil k dlouho očekávané přeložce vedení do země na malém
náměstí před ZUŠ, všichni vyhrožovali,
že to bude trvat dva roky a nakonec to byl
jen rok a půl, tak vida. Snad již konečně
budeme moci přistoupit k dlouho plánované úpravě povrchů, aby se hudebníkům
neprášilo na klapky a do partitur. Uvidíme,
jak dlouho se bude na ČEZ a tedy i na
povrchy čekat v ulici Růžové, zatím to
moc růžově nevypadá.
Růžovější je to na opravách památek,
branka v Chržínské se restauruje dle plánu, dokončuje se hřbitovní zeď, pokračují
práce na obnově vitráží ve sv. Jiří. Bohužel se nedaří sehnat kvalitní štukatéry,
kteří by se pustili do oprav kapličky po
palladiu. Komplikuje se též situace s opravou sochy sv. Kateřiny, u níž podrobnější
restaurátorský průzkum ukázal závažnější
poškození, než se čekalo.
V létě též přišla chvíle, na kterou jsme
přes školní rok čekali, a zatepla se udělalo mnoho drobných ale důležitých úkolů
jako třeba drobné opravy a generální úklid
Sokolovny, aby byla připravena na novou
sezónu, upravilo se schodiště v Kostce,
pracovalo se dále na průzkumných pracích v sále Záložny v otázkách zajištění
statiky, abychom se brzy mohli pustit do
oprav.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Teplo jako v troubě pomáhalo i tomu, že
se mnohé upeklo. Dopékají a pečou se
mnohé menší i větší projekty, zmiňme
třeba ty na opravy komunikací, nutné
modernizace
přečerpávacích
stanic,
připravujeme se na výběrová řízení pro
blízké větší akce: budování chodníku
v ulici Za Roudnickou branou, výstavbu
Účka u Malovarského rybníka a hlavně
se zadělává na spuštění velkolepého díla
– výstavby kanalizace na Velké Bučině.
O těchto i dalších akcích budeme průběžně psát.
Kdo chce o nich i slyšet, ať nám dá vědět,
jak slyší či neslyší rozhlas. Lhůta na podávání připomínek se pomalu ale jistě krátí,
realizační firma je stále připravena natáčet hlásiče dle našich požadavků. Podněty a připomínky sbírá paní Lipavská a moc
se na ně těší. Dosti se osvědčilo pustit
znělku Ó Velvary v letní jazzové úpravě,
protože v tu chvíli zbystřili i ti, kteří by jinak
nevnímali. Konzervativnímu velvarskému posluchači byla po mnoha žádostech
vrácena znělka tradiční, pan sbormistr
našeho pěveckého sboru snad již chystá
novou podobu, uvidíme, jak bude přijata
tato. Ó Velvary!
V září již vedra jistě pominou, ale kdo
by se chtěl přec jen okoupat v jezírku,
má možnost. Pan Zof, který se stará
o zahradu v děkanství, nabízí zdarma
k odběru červené rybičky, které se nám
přemnožily. Máte o ně zájem? Mohou být
vaše, domluvte se přímo na místě!
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se v létě
úmorným vedrům navzdory zapotili pro
krásu a blaho našeho města, jistě je to
ještě v zimě zahřeje u srdce!
Přeji krásné září, milý vstup do nového
školního roku a těším se na viděnou na
mnoha kulturních, sportovních a společenských velvarských akcí, které nás
v září tradičně čekají!
Radim Wolák, starosta a zavilý velvaromil

JAK TO BUDE S UMĚLKOU?

  									

Už déle se městem nese, že naši fotbalisté budou mít věc ve zdejších končinách
nevídanou: krásný, nový umělý herní
povrch, takzvanou UMĚLKU. Hřiště,
na kterém půjde hrát v zimě v létě bez
ohledu na počasí. Proslýchalo se též,
že se bude stavět v létě a v září už se na
ní bude hrát. Tak proč stále není? Věc
se má tak. TJ Slovan Velvary opravdu
získala několikamilionovou dotaci na
vybudování hřiště s umělým povrchem.
Při projektových přípravách se ale zjistilo,
že celý pozemek, na kterém hřiště 2 a 3
leží, je v katastru veden jako orná půda
určená k zemědělským účelům. Ano,
kdysi fotbalisté získali pole, udělalo se
z něj hřiště a léta se tu hraje. Ale mezitím,
v roce 1992, začal platit zákon o ochraně
zemědělského půdního fondu a ten nařizuje, že pokud se má pozemek využívat
k jiným účelům, než zemědělským, musí
být z půdního fondu vyjmut a za to se platí. Pozemek, na němž leží hřiště, je města,
jak všichni víme, nepěstují se tu kedlubny,
ale šikovní fotbalisté, tak co naplat, město chtěj nechtěj musí hřiště legalizovat

a zaplatit velkou částku za vynětí. Je to
nedostatek z minulosti, ale udělat se žel
musí, investice do nového hřiště se jistě
vyplatí, bylo by škoda dotaci odmítnout,
a druhé hřiště jsme již loni z dotačních
prostředků opravili. Aspoň to budoucí
generace budou mít v pořádku. Než nám
příslušné úřady spočítají, kolik budeme
platit, musíme nechat udělat rozbory půdy,
obě hřiště zaměřit, a ještě pomoci Slovanu
dotáhnout některé další formality. Pokud
to dobře půjde, mohlo by se začít stavět
v říjnu. Mezitím se budeme připravovat na
provedení stavby, z hřiště má být odvezeno více než 150 velkých návěsů zeminy,
je třeba vymyslet, kam je umístíme,
a kudy se budou vozit, předem děkujeme
všem, které stavba ovlivní, za trpělivost.
Na konci nás čeká krásné nové sportoviště, které nám budou závidět široko daleko!
Věříme, že to do konce roku zvládneme.
Sportu zdar a umělce též, Radim Wolák

w w w. v e l v a r y. c z |
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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

Ve Velvarech dne 20. 8. 2018
Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
zastoupené tajemníkem městského úřadu vyhlašuje podle ustanovení § 4, 6 a 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
ÚČETNÍ, HLAVNÍ POKLADNÍ/-K,
REFERENT/-KA FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU
A FINANCOVÁNÍ
Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: účetní, hlavní pokladní/-k, referent/-ka fiskální politiky, rozpočtu a
financování
Platové zařazení: platová třída 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s tím, že platový stupeň bude stanoven podle
délky započitatelné praxe (platové rozpětí je 17 360,-- Kč až 26 110,-- Kč)
Po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku.
Datum nástupu: nejdříve od 1. 10. 2018, nejpozději od 1. 12. 2018
Charakteristika vykonávané práce: samostatné a komplexní vedení účetnictví účetní
jednotky, sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování, vedení účetních knih
(otevírání, uzavírání a sestavování účetního rozvrhu), zajišťování pokladních služeb pro
potřeby organizace, příprava návrhu rozpočtu města, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, rozpis
schváleného rozpočtu, výkon veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací,
proúčtování výsledků inventarizace.
Požadované předpoklady: občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající
jednací jazyk.
Dále požadujeme:
•
•

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou;
znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
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•
•
•
•

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti.
zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním
hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou,
znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce
s programem MUNIS výhodou);
dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační
schopnosti, spolehlivost, bezúhonnost, pečlivost;
praxe ve veřejné správě výhodou.

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
•
•

•
•

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis;
životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí
a dovedností, týkajících se správních činností a činností, které jsou předmětem
výběrového řízení;
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
zájemci.
Lhůta pro podání přihlášky: 3. 9. 2018 do 17:00 hodin, na přihlášky podané po tomto datu
nebude brán zřetel.
Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚČETNÍ – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat poštou na adresu:
Městský úřad Velvary, tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24
Velvary.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu
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Matznerové a nabídnou posluchačům toccaty Johanna Sebastiana Bacha, jeho
varhany v kostele sv. Kateřiny pod rukama vynikající české varhanice Drahomíry
předchůdců i následovníků.
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Inzerce:

Inzerce

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Inzerce:

Provozní doba:

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Provozní
doba:
Sobota ………………...
8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno
Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Nabízíme:
Neděle ………………...
zavřeno
Zdeněk Tutr
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Za Roudnickou branou 622

273 24 Velvary
tel./fax:
+420Tutr
315 761 412
Zdeněk
+420 723
360622
838
Za mobil:
Roudnickou
branou
mail:
autoelektrika@tutr.cz
273
24 Velvary
tel./fax: www.tutr.cz
+420 315 761 412
mobil: +420 723 360 838
mail: Doplňkové
autoelektrika@tutr.cz
služby:

-Nabízíme:
Startérů
- Nezávislých topení
-Standardní
Alternátorůslužby: OPRAVY, PRODEJ
- El. Příslušenství
a MONTÁŽE:
- Hands free sad
- Tažných zařízení
Autoalarmů
Autorádií topení
- -Startérů
- Nezávislých
Výfuků
-- Autobaterií
- -Alternátorů
El. Příslušenství
- Hands free sad
- Tažných zařízení
Autoalarmů
- Autorádií
www.tutr.cz
- Výfuků
- Autobaterií
- Výměna motorových olejů
včetně filtrů: nabízíme všechny typy
olejů SHELL

za velmislužby:
výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
Doplňkové
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola,
ošetření
akumulátoru
stavuznaček,
dobíjecíspeciální
soustavy
- Osobní ievent.
nákladní
vozidla
tuzemskýcha ikontrola
zahraničních
díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
Z p r a v o d a dodáme
j V e l v a rna
y |objednávku
10
do 24 hod.

SRPEN 1968 VE VELVARECH

  										
Připomeňme si toto významné datum, kdy dne 21. 8. 1968 začala invaze vojsk
Varšavské smlouvy do Československa. Podívejte se na pár fotografií, na kterých je
zachyceno vyjádření odporu k okupaci přímo z Velvar.
Bohužel v kronice jsou zmínky o okupaci zapsané zpětně, tudíž „normalizační“ formou.
Prosíme proto pamětníky, zda by byli ochotni sdělit nám své postřehy z tohoto období.
Za každou informaci budeme vděční.
Vojtěch Vondráček, kurátor Městského muzea Velvary
Foto: archiv muzea

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

12

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

13

Šachový klub Velvary
ve spolupráci s šachovým oddílem SK DDM Slaný
za podpory královského města Velvary
a sponzorského přispění společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.
pořádá šachový turnaj

Comax Chess 2018
Memoriál Dr. Karla Treybala
Termín konání:

Neděle 7. října 2018, presence od 8:30 hod.

Místo konání:

Školní jídelna Velvary, ul. Školní 269 (budova školní jídelny, vchod ze Sokolské ulice)

Cenový fond:

6 000,-Kč

Právo účasti:

Registrovaní i neregistrovaní šachisté do naplnění kapacity 60 hráčů

Systém hry:

Tempo hry 2x20min. Švýcarským systémem na 9 kol dle platných pravidel FIDE
k 1. 1. 2018 včetně použití směrnice č. III (odst. 4 nebude aplikován)
Pro počítání výsledků bude použito automatické nastavení programu Swissmanager
(body, střední Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger, Progess, los)
Čekací doba 10 minut
Výsledky budou započítány na Rapid LOK ČR

Časový plán:

08:30 – 09:00 presence
09:15 zahájení turnaje
09:30 – 10:10 * 1.kolo
10:15 – 10:55 * 2.kolo

Startovné:

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

11:00 – 11:40 * 3.kolo
13:40 – 14:20 * 6.kolo
11:45 – 12:25 * 4.kolo
14:25 – 15:05 * 7.kolo
12:30 – 13:10 * 5.kolo
15:10 – 15:50 * 8.kolo
přestávka 30 minut
15:55 – 16:35 * 9.kolo
17:00 vyhlášení výsledků a zakončení turnaje

100,- Kč pro předem přihlášené, 150,- Kč na místě
hráči ŠK Velvary, SK DDM Slaný, ŠK Zlonice startovné neplatí
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Ceny a kategorie:

Věcné ceny pro prvních 30 hráčů a pro specifické kategorie
Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné:
1.místo = 1 300,-Kč; 2.místo = 900,-Kč; 3. místo = 600,-Kč + pamětní poháry
Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné ženy:
1.místo = 600,-Kč; 2.místo = 400,-Kč; 3.místo = 200,-Kč + pamětní poháry
Pro nejlépe umístěného hráče R-ELO 1799 a nižší: = 500,-Kč + pamětní pohár
Pro nejlépe umístěného juniora (ročník 2002 a mladší): = 500,-Kč + pamětní pohár
Pro nejlépe umístěného seniora (ročník 1953 a starší) = 500,-Kč + pamětní pohár
Nejvýše umístěný hráč ŠK Velvary, SK DDM Slaný, ŠK Zlonice 500,-Kč + pam. pohár

Materiál:

Je zajištěn ze strany pořadatele

Občerstvení:

V místě konání turnaje je zajištěn prodej jídla a nápojů

Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Hrdlička
Pomocný rozhodčí: Petr Neuman

Přihlášky:

Do pátku 5. října 2018 (do 20 hodin), na emailovou adresu: sachyvelvary@post.cz ,
případně telefonicky 602 964 055; lze i na místě, ale pořadatel si vyhrazuje právo
odmítnout účast z důvodu kapacity hracích prostor (pouze 60 míst).

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka turnaje, který nebude dodržovat šachová pravidla
nebo pravidla slušného chování.
Účastník turnaje souhlasí, že budou zveřejněna pořízená data a výsledky turnaje pro zápočet turnaje na rapid
ELO ČR, stejně jako fotografie a shrnutí (reportáž) z turnaje.
Seznam přihlášených na: https://sachovy-klub-velvary.webnode.cz/

Naši partneři:

Autobaterie – Zdeněk Tutr, Velvary
Valenta ZT s.r.o. – Všetaty
C Connect – Velvary
Autoservis – Václav Trégr, Jaroslav Frolík, Velvary
Pekařství – Zdeněk Zounek, Velvary
Tímto Vás srdečně zveme k účasti na turnaji
za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Petr Neuman
ředitel turnaje

Městská knihovna Velvary
pořádá

KURZ
TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI
Kurz se bude konat
ve společenské místnosti knihovny
od 16 hodin:
2.10.2018
16.10.2018
30.10.2018
13.11.2018
27.11.2018

–
–
–
–
–

Hrátky s písmenky
Mnemotechniky
Hrátky s čísly
Mnemotechniky
Kreativita

Pro registrované čtenáře zdarma.
Ostatní zájemci se můžou registrovat
před zahájením kurzu. Přihlásit se
můžete telefonicky na čísle 315 761 312
nebo osobně v knihovně.
Lektorka kurzu: Anna Kratochvílová
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

  										
Uzávěrku Letní fotografické soutěže pro děti i dospělé:
„Když má kniha dovolenou“ na přání čtenářů o týden
prodlužujeme. Soutěžní digitální fotografie nám zasílejte
do 17. září 2018 na e-mail: knihovna@velvary.cz
do předmětu zprávy napište: Fotosoutěž, v textu uveďte
Vaše jméno, kontaktní telefon a informaci, zda fotografii přihlašujete do dospělé či do dětské kategorie. Každý
může zaslat maximálně 3 fotografie. V každé kategorii
oceníme tři nejpovedenější snímky.
Propozice soutěže: Vyfoťte zajímavě, nápaditě
nebo vtipně knihu, která Vám dělá příjemnou společnost
na prázdninách a na dovolené. Těšíme se na Vaše fotografie, ze kterých bude vonět léto, pohoda a pěkné čtení.
Zasláním fotografie souhlasíte s jejím zveřejněním
na webu a facebooku knihovny, ve Zpravodaji z Velvarska a pro propagační účely knihovny.
Z. Ortová

NEJČASTĚJI PŮJČOVANÉ KNIHY V PRŮBĚHU
LETOŠNÍCH PRÁZDNIN
v půjčovně pro dospělé:

v půjčovně pro děti:

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

S chutí začínáme další školní rok a naše
ZUŠ je opět připravena přijmout své stávající
i nové žáky. Stalo se pravidlem, že je kapacita školy naplněna do posledního místa ve
všech třech vyučovaných oborech. Pro učitele jasný signál, že jejich práce má odezvu
a že je o umělecké vzdělávání trvalý zájem.
Zároveň by tato skutečnost měla být výzvou
pro žáky a jejich rodiče samotné.
Je totiž stále ještě dost těch, kteří nedoceňují význam skutečnosti, že mohou rozvíjet
své nadání pod vedením kvalifikovaných
pedagogů. A to vše za velmi výhodných
podmínek, kdy náklady na vzdělávání
nese v podstatné míře stát. Těžko bychom
ve světě hledali propracovanější a dostupnější systém uměleckého vzdělávání, než
jaký máme právě u nás v Česku. To je skutečnost, kterou ovšem ocení nejvíce návštěPozvánka

vy ze zahraničí. Nám domorodcům to přijde ,,tak samozřejmé“,
že už o tom ani nepřemýšlíme.
Vždyť to je přece úplně normální
chodit do zušky!!!
Připravujeme pro Vás další rok plný koncertů, tanečních vystoupení i výtvarných výstav.
V další sezóně přivítáme opět své malé diváky v Divadýlku bez opony. Zcela jistě budeme spolupracovat při realizaci tradiční České mše vánoční, hrát budeme dětem z MŠ,
ZŠ, veteránistům i hasičům. Samozřejmě
také zavítáme do Domova seniorů. Zkrátka
se budeme snažit podle svých schopností
a možností reprezentovat Velvary při každé
příležitosti. Snad se nám opět podaří i nějaké
to umístění na soutěžích hudebního i tanečního oboru.
A tak mi dovolte, abych Vás všechny, kteří
naši školu navštěvujete, znáte a podporujete,
přivítal do nového školního roku 2018/2019.
Za kolektiv ZUŠ Oldřich Adelt,

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Ó VÉÉÉLVARY, Ó VÉÉÉLVARY!
  					

Léto se pomalu chýlí ke konci (ne teplotami, ale v kalendáři…), za dveřmi další školní
rok a já bych se s vámi, čtenáři velvarského
zpravodaje, chtěla podělit o vzpomínku na
červen, začátek léta , chceme-li, konec školního roku minulého...
Čtvrtým rokem učím v ZŠ Nelahozeves
a každý rok se svou třídou vyrážím na výlet
do Velvar. Vždy je to velmi úspěšná akce
a mě moc baví vymýšlet pokaždé něco
nového – tak už jsme navštívili obě expozice
Muzea hraček (velké díky za provedení
Františku Vernerovi a vláček s bonbónky!),
hráli kuličky na vrbovišti u školky, hledali
zajímavé stavby, potkali pana krále (nečekaná náhoda – starosta se v královském
hábitu právě vracel z Městské knihovny,
kde pasoval prvňáčky na čtenáře – a pak
že nejsme město vpravdě královské!), prolézali pavučinovou prolézačkou na hřišti za
školou a pumpovali vodu na hřišti za knihovnou, koupali se na Malvaňáku („Paní učitelko, proč jezdíme s našima do aquaparku?
Tady je to supeeeer!!!!“), mlsali zmrzlinu

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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v cukrárně na náměstí… no a teď naposledy,
mimo koupání, také navštívili vzdělávací
program v Městském muzeu na téma
moderní výtvarné umění.
Naše třída čtvrťáků byla takzvaně „pilotní“
– program tam lektorka (a moje kamarádka) Kateřina Špičková dělala poprvé, ale
„let“ to byl úžasný! Trval asi dvě hodinky,
během kterých se děti mnoha různými

cestami a metodami dozvěděly tolik o výtvarném umění, kolik jen „unesly“. A i vlastní
výtvory si odnesly! A já též – jako správný
učitel se stále učím – a tady opravdu bylo co!
Lepilo se, hrálo a zpívalo, malovalo, skládalo, pátralo a hodně přemýšlelo a dívalo se
na obrazy. Škoda, že Nelahozeves je přeci
jen přes kopec – chodila bych sem s žáčky
na „výtvarku“ pořád…

Takže díky, moje milé Velvary a velvarští
v nich – pořád je tu co nového objevovat
a zažívat. A já přesně vím, že až zase navrhnu ve své třídě, že pojedeme do Velvar, ozve
se (už ne „hurá“), dnešní dětí volají „YES!!!“
Míša Kuptíková z Růžové ulice :)

VELVARSKÁ ŠKOLKA MÁ NOVOU PANÍ ŘEDITELKU!
  										
Od 1. 8. má naše mateřská škola novou paní
ředitelku. Řádným konkurzem byla zvolena
paní Bc. Zdeňka Vosecká, dlouholetá zaměstnankyně naší školky. Odborně je na
svou novou roli připravena velmi dobře: má
vystudovanou Střední pedagogickou školu
J. H. Pestalozziho v Litoměřicích, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, a dokončila
vysokoškolské studium Pedagogické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem, obor Učitelství pro mateřské
školy. V práci s dětmi má velké zkušenosti,
v naší školce působí už 14 let a děti i rodiče ji znají jako milou paní učitelku Zdeňku.
V konkurzu ji podpořily všechny stávající zaměstnankyně školky a jejich podporu bude
mít jistě i nadále. Přejeme nové paní ředitelce hodně sil a zdaru při vedení naší školky
a jsme přesvědčeni, že díky její péči bude
školka vzkvétat a děti, rodiče i zaměstnanci
tu budou spokojeni.

Bc. Zdeňka Vosecká – nová ředitelka MŠ Velvary

Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali též paní Bc. Márii Koscové, která naši
školku až do tohoto srpna dlouhá léta vedla,
za vše, co pro školku vykonala, a přejeme jí
vše dobré a hodně radosti do dalšího života!
www.msvelvary.cz
w w w. v e l v a r y. c z |

23

MEMORIÁL FRANTIŠKA HÁJKA
  				

Dne 17. 6. 2018 se konal na hřišti
Slovanu Velvary Memoriál Františka Hájka. Od osmi hodin
se sjížděli soupeři, letos k nám
zavítaly týmy Zvoleněvsi, Neuměřic a Hřebče. A právě Hřebeč nám
pomohla svou přítomností, protože nám na poslední chvíli odřekli účast Žižice. V 8:30 proběhl
slavnostní výkop v podání sehrané dvojice paní Hájkové a Vojty
Faltuse. Turnaj se hrál systémem
každý s každým a poté se hrál
pavouk dle umístění ve skupině.
V základní skupině s přehledem
zvítězili domácí, ale do play off
již nedali srdce a vyřazovací boje
prohráli. Semifinále prohráli s posledním ve skupině a zápas o třetí místo úplně odevzdaně prohráli. Letos to našim klukům nevyšlo, tak snad příští rok se
povede návrat ke zlatu. Konečné umístění turnaje 1. Hřebeč, 2. Neuměřice, 3. Zvoleněves,
4. Velvary. Děkujeme touto cestou našemu sponzorovi RS maso CZ, s.r.o., jenž nás podporuje v sezóně, vedení klubu v čele s panem prezidentem Vedralem, dále paní Hasalové,
která se o nás stará a v neposlední řadě děkujeme našemu městu, které nás podporuje
v našich aktivitách.

Z. Faltus
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Velvarský
maraton13.
13. ročník
ročník a aBikerská
třicítka
Velvarský
maraton
Bikerská
třicítka
Sportovní klub běžců, bikerů a lyžařů Velvary
Sportovní
klub běžců,
bikerů se
a lyžařů
s podporou
města Velvary
a ve spolupráci
ZákladníVelvary
školou Velvary

s podporou města Velvary a ve spolupráci se Základní školou Velvary
pořáda dne 6. října 2018
již 13. ročník pořáda
Velvarského
Bikerské třicítky.
dnemaratonu
6. října a2018

13. ročník
maratonu
Bikerské
třicítky. aktivit
Závodní již
kategorie
napříčVelvarského
všemi věkovými
skupinami,amnoho
doprovodných
a při on-line registraci maratonský guláš zdarma!

Závodní kategorie napříč všemi věkovými skupinami, mnoho doprovodných aktivit
Akce a
mápři
charitativní
charakter –maratonský
přijďte podpořitguláš
ty, kteří
to potřebují.
on-line registraci
zdarma!
Více informací na webu:www.velvarskýmaraton.cz

Akce má charitativní charakter – přijďte podpořit ty, kteří to potřebují.
Registrace na místě na víceúčelovém hřišti od 8.30h.

Více informací na webu:www.velvarskýmaraton.cz
Registrace na místě na víceúčelovém hřišti od 8.30h.
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VELVARSKÁ
KOSTKA
- NA CO
SE se
MŮŽETE
VELVARSKÁ
KOSTKA..
na co
můžeteTĚŠIT...
těšit..
  							

Vážení a milí příznivci Velvarské Kostky, rádi bychom Vás informovali o novinkách
a o nadcházejících událostech. Koncem srpna započala v Kostce rekonstrukce vstupního
schodiště, které bylo ve velmi dezolátním stavu. Při této příležitosti opět děkujeme městu
Velvary za podporu, díky níž můžeme pořádat tolik krásných akcí. Většina pravidelných
kurzů bude pokračovat stejně jako v minulém roce. Rozpis kurzů uveřejníme v říjnovém
zpravodaji, protože zatím není definitivní. Přesné časy kurzů, na které byste rádi začali
chodit, se můžete dozvědět i na stránkách Kostky. V případě zájmu otevřeme nový kurz
znakování pro kojence (viz článek na další straně) a výtvarný kurz pro dospělé. Zavádíme
též novinku v propagaci jednorázových akcí. Nebudeme již tvořit plakátek na každou
jednotlivou akci, ale budeme jednou měsíčně vyvěšovat na plakátovací plochu u Jednoty,
na plot u Kostky a na vývěsku na náměstí celkový program mimořádných akcí na další
měsíc.
MIMOŘÁDNÉ AKCE V MĚSÍCÍ ZÁŘÍ

Zápis do kurzů
14. ZÁŘÍ
17:00 - 19:00

Rádi bychom Vás pozvali k zápisu, kde se můžete
dozvědět více o jednotlivých kurzech, setkat se s lektory,
nebo jen tak pobýt v příjemném prostředí a prohodit pár
slov s milými lidmi.

Jóga
s Laurou Crowe
PROSTOR
PRO EMOCE
29. ZÁŘÍ
10:00 - 12:30
350 Kč

Skrze tělo, ne tělu navzdory... Úvodní povídání o světě emocí,
proč ho jen horko těžko snášíme a lze se v něm učit
pohybovat? Velký díl času se bude cvičit, trochu kontemplovat
v kontinuálním proudu ásán. Čistě soukromě, bez veřejného
sdílení, nejedná se o skupinovou terapii, ale o vytvoření
vnitřního prostoru pro to, co je mocnou a živelnou energií
a stejně se chce drát na povrch, aby to mohlo vzcházet a růst
po dobrém. :)
KONTRAINDIKACE: těhotenství, pooperační stavy, závažné
fyzické potíže a závažné psychické potíže (seminář není
míněn jako psychoterapie). V případě nejasností kontaktujte
lektorku.
REGISTRACE: lauracrowenow@gmail.com

Šití úpletových
triček
29. ZÁŘÍ
14:30 - 18:00
180 Kč

dětských (vel. 62 - 170) a dámských K dispozici bude
střihová předloha, střihový papír, overlock, jeden šicí stroj,
žehlička. Vezměte si s sebou vlastní šicí stroj, nůžky na
látku, vlastní látku. Rozměry látky a další detaily, prosím,
konzultujte předem s lektorkou Ivanou Vojcíkovou. Kapacita
je omezená. Max. 6 lidí. Těší se na Vás Ivana Vojcíková
Prosím, hlaste se předem na tel.: 776 130 221, nebo
ivavojcikova@seznam.cz.
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naučí mluvit. Často dokážeme poznat, co potřebují, ale naše šance vědět,
zaujalo, když nadšeně ukazuje prstíkem z okna, je mizivá. Radost, blízkos
umocněny každým okamžikem, kdy dítě pozná, že mu rodič rozumí. Zna
ZNAKOVÁNÍ
- BABY
S LUCIÍ TICHOU
Znakování - Baby
SignsSIGNS
s Lucií Tichou
slyšící
batolata je snadný a přirozený způsob, jak se dorozumět s vaším dítět
  							
tím, než
je schopné
způsob komunikace přišel do ČR v roce 200
Znakování
- Babymluvit.
Signs s Tento
Lucií Tichou
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
světě ho využívají miliony rodičů (už přes 30 let). Také je to jediný prog
Příroda to zařídila tak, že děti mají touhu s námi komunikovat dlouho před tím, než se
Už jste
přemýšleli o tom,
co vám chce
vaše nemluvně
říci nebo známými
proč pláče? autorkam
založen
naněkdy
dlouhodobém
výzkumu
vytvořený
světově
naučí mluvit. Často dokážeme poznat, co potřebují, ale naše šance vědět, co dítě právě
zaujalo,
když
nadšeně
prstíkem
jekomunikovat
mizivá. Radost,
blízkost
atím,
láska
jsou
a odbornicemi
na
vývoj
Lindou
Acredolo,
PhD.
a před
Susan
Goodwyn,
P
Příroda to
zařídila
tak, ukazuje
žedítěte,
děti mají
touhuz okna,
s námi
dlouho
než
se
umocněny
každým
okamžikem,
kdy
dítě
pozná,
že
mu
rodič
rozumí.
Znaková
řeč
pro
naučítak
mluvit.
Často dokážeme
poznat, co možnost
potřebují, ale se
našepodělit
šance vědět,
co dítě svět
právě se svý
miminka
získávají
jedinečnou
o svůj
slyšící
je snadný
a přirozený
způsob,
jak se
s vaším
dítětem
ještě před
zaujalo,batolata
když nadšeně
ukazuje
prstíkem
z okna,
je dorozumět
mizivá. Radost,
blízkost
a láska
jsou
a rodiče
větší
pohody,
zavládne,
když
dozví,
co
jejich děťá
tím,si
nežužívají
je schopné
mluvit.
Tento způsob
do
ČR
v se
roceZnaková
2008 a pořeč
celém
umocněny
každým
okamžikem,
kdy která
dítěkomunikace
pozná,
že přišel
mu rodič
rozumí.
pro
světě ho
využívají
miliony
rodičů (užzpůsob,
přes 30
let).
Také je tos jediný
program,ještě
který
je
slyšící
batolata
je
snadný
a
přirozený
jak
se
dorozumět
vaším
dítětem
před
slziček a nářku.
založen
naschopné
dlouhodobém
výzkumu
vytvořený
světově
známými
tím, než je
mluvit. Tento
způsob
komunikace
přišel
do ČR v autorkami
roce 2008 abestsellerů
po celém
a
odbornicemi
na
vývoj
dítěte,
Lindou
Acredolo,
PhD.
a
Susan
Goodwyn,
PhD. Znakující
světě ho využívají miliony rodičů (už přes 30 let). Také je to jediný program,
který je
miminka
tak dlouhodobém
získávají jedinečnou
možnost
se světově
podělit oznámými
svůj světautorkami
se svými bestsellerů
nejbližšími
založen na
výzkumu
vytvořený
a
si užívají
která zavládne,
jejich děťátko
bez
a rodiče
odbornicemi
na větší
vývoj pohody,
dítěte, Lindou
Acredolo,když
PhD.sea dozví,
Susanco
Goodwyn,
PhD. chce,
Znakující
slziček
miminkaa nářku.
tak získávají jedinečnou možnost se podělit o svůj svět se svými nejbližšími
a rodiče si užívají větší pohody, která zavládne, když se dozví, co jejich děťátko chce, bez
slziček a nářku.

Info ke kurzu:

Info

Na kurzu Znakujeme se zpěvem a hrou I. a II. spolu s medvídkem BeeBo se vaše dítě učí
Info ke kurzu: pomocí znaků při hře a veselých písničkách v rámci tématu dané lekce.
komunikovat
kurzu
střídají aktivity
rozvíjející
pohyb,
vnímání, řečBeeBo
i sociální
dovednosti.
kurzuseZnakujeme
se zpěvem
a hrou
I. a II.smyslové
spolu s medvídkem
se vaše
dítě učí
keVNakurzu:
Metodika
vytvořená
děti ve
6 do 30 měsíců
zajistí,
že dětitématu
kurzy baví,
si
komunikovat
pomocípro
znaků
přivěku
hře od
a veselých
písničkách
v rámci
danéudrží
lekce.
při
nich pozornost
rozvíjí si
celkové psychomotorické
V kurzu
se střídajíaaktivity
rozvíjející
pohyb, smyslové dovednosti.
vnímání, řeč i sociální dovednosti.

Na kurzu Znakujeme se zpěvem a hrou I. a II. spolu s medvídkem BeeBo se
Metodika LEKCÍ
vytvořená pro děti ve věku od 6 do 30 měsíců zajistí, že děti kurzy baví, udrží si
TÉMATA
komunikovat
pomocí
znaků
při psychomotorické
hře a veselých
písničkách v rámci tématu
při nich pozornost
a rozvíjí
si celkové
dovednosti.
Znakujeme se zpěvem a hrou I.: U jídla, Před spaním, Koupání, Oblékání, Zvířátka,
V kurzu
se střídají aktivity rozvíjející pohyb, smyslové vnímání, řeč i sociáln
TÉMATA
V
parku LEKCÍ
Metodika
vytvořená
pro
děti
ve
od
do 30
měsícůOblékání,
zajistí,
že děti kurzy
V zoo,
Narozeniny
Znakujeme
se
aa
hrou
II.:Pocity,
Venku,
Na6farmě,
Bezpečnost,
Znakujeme
sezpěvem
zpěvem
hrou
I.: Uvěku
jídla,
Před
spaním,
Koupání,
Zvířátka,
při nichV parku
pozornost a rozvíjí si celkové psychomotorické dovednosti.
Znakujeme se zpěvem a hrou II.:Pocity, Venku, Na farmě, Bezpečnost, V zoo, Narozeniny

TÉMATA LEKCÍ
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VELVARŠTÍ HRÁČI NA ČERNOBÍLÝCH POLÍCH

VELVARŠTÍ HRÁČI NA ČERNOBÍLÝCH
POLÍCH
MAJÍ PESTRÝ ROK
MAJÍ PESTRÝ
ROK
  							

		

Velvarští hráči královské hry mají letos opravdu napilno. Ne že by se
v jiných letech nudili, ale letos se to soukolí Šachového klubu Velvary
otáčí na plné obrátky. Hned ze začátku roku v průběhu šachové
sezóny 2017/2018 jsme nejen pro šachisty, ale i pro širokou diváckou
veřejnost, připravili velkou šachovou událost. Až jsem si v průběhu
několikaměsíčních příprav této akce občas říkal, jestli jsme si neukousli příliš velké
sousto. Celá akce dopadla na výbornou a jak průběh, tak i ohlasy dopadly nad naše
očekávání výtečně. Do Velvar jsme pozvali současně nejlepšího českého šachistu
a devatenáctého hráče celosvětového žebříčku Davida Navaru, který zde sehrál
simultánní partii proti dvaceti hráčům. Celá akce se velmi vydařila a všem přítomným
včetně Davida Navary se šachová simultánní partie velmi líbila. Při této příležitosti byla
natočena krátká reportáž, na kterou se můžete podívat na www.Youtube.com.
Do vyhledávače na youtube zadejte: Kralupy TV: Velvarští šachisté změřili síly
s českou šachovou jedničkou. Připravit takovouto událost není nic jednoduchého.
Děkuji všem, kteří se přičinili o zdárný průběh této jedinečné šachové události.
Uskutečnit něco takového je náročné nejen organizačně, ale i finančně. Děkuji
především městu Velvary, které nám na tuto akci poskytlo značnou částku
v dotačním řízení pro spolky ve Velvarech a samozřejmě našim partnerům, kteří nás
dlouhodobě podporují. Mnohokrát děkujeme!!!

Náš nejmladší hráč dětského oddílu Patrik Kohm, který si také zahrál proti Davidovi
Navarovi, se na jaře zúčastnil jednoho z největších a nejprestižnějších dětských
šachových turnajů v ČR. Turnaj se každoročně koná ve Frýdku - Místku pod názvem
„Turnaj šachových nadějí“. Jedná se o týdenní turnaj, kterého se každý rok účastní
zhruba tři sta hráčů z několika zemí. Patrik byl na takto velkém turnaji poprvé
a popasoval se s tím velmi dobře. V jeho věkové kategorii U9 startovalo 64 hráčů
a Patrik se čtyřmi body z osmi možných obsadil 35. místo. V celé sezóně 2017/2018
si děti z Velvar vedly velmi dobře. Ze série osmi regionálních dětských turnajů se hned
dva naši hráči dokázali probojovat do finálového turnaje dětí a mládeže Středočeského
kraje. Již zmiňovaný Patrik Kohm v kategorii H10 a Tomáš Tutr v kategorii H12.
Z tohoto finálového turnaje se postupovalo na Mistrovství Čech mládeže. Patrikovi
Kohmovi unikla opravdu o vlásek postupová příčka, když nepostoupil jen díky
pomocnému hodnocení. Pokusili jsme se požádat o udělení tzv. divoké karty pro
Patrika. Tak uvidíme, zda se k nám štěstěna přikloní a Patrik si Mistrovství Čech 2018
zahraje. Tomáš Tutr v kategorii H12 obsadil, se ziskem pěti bodů ze sedmi možných,
krásné páté místo, čímž si automaticky zajistil účast na Mistrovství Čech mládeže
2018, které se bude konat na podzim letošního roku. Velmi gratulujeme!!!
Ani dospělí z Šachového klubu Velvary nikterak ve výkonech a aktivitách nezaostávají.
Šachovou sezónu 2017/2018 uzavřeli v soutěži družstev úspěchem v novodobé
historii klubu, když jsme obsadili celkové čtvrté místo v regionálním přeboru družstev.
A to jsme se, několik kol před koncem, dokonce pohybovali na druhém místě a postup
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do vyšší soutěže byl reálný. Avšak poslední zápas pro ŠK Velvary nedopadl dobře
a odsunul nás na konečné čtvrté místo tabulky naší skupiny. Během prázdnin
se několik našich hráčů zúčastnilo několika prestižních šachových turnajů.
Např. v Rakovníku, Teplicích a dalších. Dokonce tři naši hráči se podívají i na turnaj
do zahraničí. A to Jindřich Trejbal, František Hofner a David Němec se 9. září zúčastní
šachového turnaje v Bruselu. Tak držíme palce na pěkné umístění….
Již tradičně se na konci května konala členská schůze Valné Hromady Šachového
klubu Velvary. Hodnotil se uplynulý rok a sezóna. V celkovém souhrnu mohu
konstatovat, že Šachový klub Velvary si vede velmi dobře, a to jak v oblasti dospělých,
tak i v řadách mládeže. Podle Stanov ŠK Velvary se po třech letech opět volil, tajnou
volbou všech členů ŠK Velvary, tříčlenný Výkonný Výbor. Výkonný Výbor byl zvolen
tentýž jako v předchozím období a bude pracovat ve složení: člen Výkonného Výboru
ŠK Velvary pan Ing. David Němec, místopředseda Výkonného Výboru ŠK Velvary pan
Ing. Jindřich Trejbal, ml. a předseda Výkonného Výboru ŠK Velvary pan Petr Neuman.
To, že se zvolilo vlastně stejné vedení našeho klubu, není pro mě nic divného, neboť
v uplynulém funkčním období Výkonný Výbor fungoval a pracoval opravdu velmi
dobře. Při příležitosti této schůze jsme také přivítali další dva nové členy Šachového
klubu Velvary. Pokud i Vy máte zájem se šachům věnovat, ať už soutěžně, nebo jen
si přijít zahrát, můžete nás kontaktovat přes naše webové stránky: https://sachovyklub-velvary.webnode.cz, kde naleznete kontakty na činovníky ŠK Velvary. A co je
alespoň pro mě ze schůze našeho klubu velmi důležité, je skutečnost, že i nadále naše
hlavní priority zůstávají, a to podpora dětí a mládeže, dále pak rozvoj a propagace
šachové hry v našem regionu. Pomáhají nám s tím jak naši partneři, tak samotné
město Velvary v rámci tzv. grantových dotací. Jednu z těchto dotací směřujeme na náš
program podpory dětí a mládeže Šachového klubu Velvary. Ať už to je již zmíněná
účast na mezinárodním dětském šachovém turnaji ve Frýdku - Místku, tak dále letní
týdenní šachové soustředění a některé děti čeká víkendové soustředění talentů
Středočeského kraje v Jizbici pod Blaníkem a několik dalších významných turnajů
a šachových událostí. Velmi děkujeme!!!
Co se bude od září měnit, je den konání dětského šachového kroužku při ZŠ Velvary.
Věřím, že to pro děti nebude žádný problém.
Další mou příjemnou povinností je pozvat všechny čtenáře těchto řádků na každoroční
šachový turnaj, který pořádáme ve Velvarech. Chci pozvat nejen hráče, ale především
Vás všechny. Turnaj je divácky přístupný. Můžete během jednoho dne vidět nespočet
krásných a dramatických šachových partií. Můžete libovolně korzovat mezi hráčskými
stoly a sledovat průběh celého turnaje, účastnit se zahajovacího ceremoniálu,
vyhlášení výsledků a předávání cen (viz. propozice turnaje v tomto vydání zpravodaje).
S pozdravem a přáním krásného dne za:

Šachový klub Velvary
předseda Výkonného Výboru
Petr Neuman
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D ě t s k ý š a ch o v ý k r o u ž e k

od 15.října 2018 bude probíhat DĚTSKÝ ŠACHOVÝ KROUŽEK
v budově školní družiny ve Velvarech.

Chlapci a dívky ve věku od 6 do 16-ti let se mohou přihlásit na níže uvedených
kontaktech.
Zjistíte, že šachová hra není nuda, ale naopak má nekonečné množství herních
variant a je neuvěřitelně zábavná.
Šachy učí logickým postupům a také rozvíjí myšlení.
Součástí šachového kroužku je zdokonalování se ve hře a pravidelné turnaje
na žebříček. Pokročilejší děti jsou pak vysílány na turnaje v okolí.
Dětský šachový kroužek je rozdělen do tří skupin, aby si děti mohly vybrat,
co od šachového kroužku očekávají. Zda jen šachy hrou se základními znalostmi,
nebo šachový trénink se soutěžním zaměřením.
I.skupina: dětský šachový kroužek (šachy hrou). Je hrazen v rámci školního
klubu ZŠ. Každé pondělí od 17:30 do 18:30 hod.
Děti se zde budou seznamovat se světem šachu, budeme hrát šachové i nešachové
hry na šachovnici. Dozví se základy pravidel šachu a naučí se základy teorie této
jedinečné hry. Budou se dozvídat spoustu šachové historie, ale i současné novinky
vrcholového šachového dění.
II.skupina: trénink dětského šachového oddílu. Hradí se šachovému klubu.
Každé pondělí od 18:30 do 19:30 hod.
Děti se zde budou seznamovat se soutěžním šachem. Budou se učit od základů
šachovou teorii a taktiku. Plnění domácích tréninků. Příprava a účast na regionálních
turnajích. Při zvyšování výkonnosti účast v soutěži dospělých a účast na prestižních
dětských turnajích.
III.skupina: individuální trénink. Hradí se šachovému klubu
(po dohodě s hlavním trenérem)
Jedná se o soukromý trénink i několikafázový. Jedna výuková jednotka trvá
dvě hodiny. Tento trénink je směřován k vrcholovému sportovnímu šachu.
Bližší informace na níže uvedených kontaktech.
Přihlásit se můžete na emailu: PetrNeuman@email.cz nebo na tel: 731 910 197
(v týdnu po 18:00 hod., nebo sms)
Nově se také můžete podívat na naše webové stránky:
https://sachovy-klub-velvary.webnode.cz, kde naleznete informace o činnosti
Šachového klubu Velvary. Těšíme se na všechny zájemce o tuto jedinečnou hru!
Petr Neuman (hlavní trenér)

! ! ! Pozor – důležité ! ! !
První trénink dětského šachového kroužku se koná dne 15. 10. 2018
od 17:30 hod. V budově školní družiny ve Velvarech. Pokud možno
i s přítomností rodičů nebo rodinných příslušníků (doba trvání max.1 hod).
Půjde o informační trénink, průběh kroužku, cestování na turnaje, celoroční
program a představení trenérů.
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)

6.10. 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

VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
  					

SOUTĚŽ PRO ZVÍDAVÉ VELVARÁKY
Záhada rozluštěna! A vcelku rychle. Červnový zpravodaj byl ještě teplý na pultech a mně
už chodily zprávy se správnou odpovědí, že
vytesaný letopočet 1614 není nikde jinde než
na naší renesanční brance v Chržínské ulici.
Je to tak!
Branka patří k našim nejstarším památkám a je krásným dokladem renesančního stavitelského umění u nás. Jsme moc rádi, že se tuto památku podařilo městu zachránit, byla velmi
staticky narušena, proto ji město převzalo do svého vlastnictví a už několik měsíců na jejím
restaurování pracuje odborník pan Plachý. Renovace branky by měla být hotova koncem
října. Při restaurování se podařilo zjistit mnoho zajímavého, na okolních domech se například
našly původní renesanční omítky a ukázalo se též, že branka byla kdysi celá zelená.
Moc se těšíme, jak branka bude vypadat po opravě, a věříme, že - navzdory nákladní
dopravě, která kolem brzy bude žel zas jezdit – vydrží dlouho pro nás i pro naše potomky.
Na otázku nejrychleji odpověděla paní Naďa Hoffmanová z Velvar – vyhrává knihu
o dějinách města (k vyzvednutí na pokladně radnice).
A už tu máme další záhadu.
Své odpovědi jako vždy
můžete směřovat do
rozličných schránek:
do schránky u vrat
radnice, do schránky
e-mailové (starosta@
velvary.cz), telefonní
(606 66 88 01) nebo
i lebeční (to když se
potkáme osobně).
Těšíme se na vaše
odpovědi!!!!
Příjemné pátrání přeje
starosta Radim Wolák
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Kronika

města Velvar

Část osmnáctá – o dění všelikém, jež naše
město zažilo v prvé polovině roku 1934
10. ledna. Účet ing. Kotrby. Ing. Kotrbovi
bylo ve smyslu usnesení ze dne 16. října
dáno vyřízení a týž odpověděl, že s úpravou
účtu nesouhlasí a jest ochoten dostaviti se
do Velvar ku projednání těchto účtů. Bylo
usneseno pozvati ing. Kotrbu k jednání na
příští středu.
Kamna na jatky a pro soud. Do bytu jateckého jsou potřeba nová kuchyňská kamna.
K soudu se přistěhoval nový dozorce vězňů a žádá také o nová kuchyňská kamna.
Dříve však byl požádán kamnář Kratochvíl,
aby tato kamna opravil. Týž však prohlásil,
že tato kamna jsou tak zničena a spálena, že
je nelze opraviti. Nabízí však dodati 6ti tálový
sporák s jednou pečící troubou a s postavením za 700.- Kč. Nabídka byla přijata.
Ulice Dra Miroslava Tyrše. Tělocvičná
jednota Sokol žádá, aby ulice od školy a biografu byla pojmenována ulicí Dr Miroslava
Tyrše. Městská rada se usnáší jednomyslně doporučiti tuto žádost zastupitelstvu ku
schválení.

Čerpadlo do obec. domu čp. 109. Dřevěné
čerpadlo v domě čp. 109 jest docela shnilé
a jest třeba poříditi nové. Byla vyžádána nabídka od p. V. Plicky. Týž se nabízí dodati
železné čerpadlo do hloubky 7.50 m s praZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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covním válcem 100 mm za 820.- Kč, a betonovou desku za 50.- Kč. Nabídka byla přijata
za nabízený obnos s tím, že v této částce
jest obsaženo i vytažení staré dřevěné pumpy ze studny za náhradu starého kování
ze dřevěné pumpy.
Okresní úřad žádá o příspěvek na nezaměstnané.
Jelikož zdejší obec 1/2 vybrané dávky
za přesčas pro nezaměstnané odvedla, bylo
usneseno žádost založiti.
Štít u zbylé stodoly Schulmanovy.
Ed. Schulman podal stížnost do nařízení zboření stodoly, které mu bylo dáno dle
usnesení ze dne 13. prosince 1933. Dále
žádá o udělení povolení ku provisornímu
zahražení sbořeného štítu prkny, než bude
rozhodnuto o jeho stížnosti. Bylo usneseno
žádosti nevyhověti a trvati na sboření stodoly.
Investice obec. statku v dol. Kamenici.
Nájemce obec. statku v Dol. Kamenici
předložil účty za pořízení výtahu na obilí
na 4.907.10 Kč, za malbu na 500.- Kč a za
opravu střechy 30.- Kč. Účtované věci zjistí
na místě starosta, referent radní Podivinský
a radní Dlouhý. Současně sepíší inventář
účtovaných předmětů.
7. února. Účet ing. V. Kotrby za provedenou úpravu a předlažbu od Pražské
brány. Ing. V. Kotrba byl dne 17. ledna t. r. ve
Velvarech a zde byly probrány účty a sporné
položky. Nyní zasílá přípis, kterým trvá na
většině účtovaných položek na zaplacení.
Účty upravil následovně:
I. úprava od 30.6 km
447.435.16 Kč
obcí uznáno
437.642.60 Kč
II. úprava od 31.0 km - 131.723.90 Kč
obcí uznáno
128.967.70 Kč
III. Chržínská ulice
53.000,- Kč
obcí uznán
53.000.- Kč
IV. rež. práce
33.147.67 Kč
obcí uznáno
11.755.75 Kč
665.306.73
631.366.05
Dále účtuje úroky z prodlení v částce
4.868.74 Kč

I. nám. Fiala uznává jen námitku, že bylo
škrtnuto kopání u sochy, jelikož toto bylo
označeno jako kopání u Mareše. Bylo usneseno, aby I. nám. Fiala s tajemníkem vypracovali odpověď a tuto zaslali p. ing. Kotrbovi.
Mimo částku za výkop u sochy v rozměrech
skutečně provedených a s prací s podložením obrub u Bati, navrhuje I. nám. neuznání všech ostatních položek tak, jak již bylo
dříve uvedeno. Radní Dr. Jarosl. Čihák se
přimlouval, aby to co bylo skutečně provedeno a na co má podnikatel dle oferty nárok
bylo zaplaceno.
Zvonění při pohřbech osob, jež byly spopelněny. K dotazu o zvonění hran osobám,
jež mají býti zpopelněny, oznamuje okresní
úřad, že zvoniti s posvěcenými zvony povoluje děkan. Dle názoru okres. úřadu nejsou
však hrany součástí pohřeb. obřadů, ale jen
úmrtním oznámením a tu osobám z církve
nevyloučeným mohou býti hrany zvoněny.
Oprava kostela sv. Barbory. Okresní úřad
oznamuje, že zemský úřad schválil opravu
hřbitovní zdi a kostela sv. Barbory v Nabdíně
a vyzývá, aby tato oprava byla v březnu
zadána domácím konkursem.
Zeď u shořelé stodoly Schulmanovy.
Eduard Schulman oznamuje, že bylo-li by
mu povoleno postaviti štít u stojící stodoly,
byl by ochoten sbořiti zeď k ulici a postaviti
novou v regulační čáře. V radě nebylo docíleno dohody a tak bylo usneseno, aby byla
zřízena doplňující stavební komise.
Obnovení pojistek budov obecních a patronátních u První české pojišťovny:
1) čp. 1 stará radnice /okr. soud/ na
300.600,- Kč
2) „ 109 obecní dům
193.300,- Kč
3) „ 76 Pražská brána
57.000,- Kč
4) „ 183 v obec. zahradě
27.900,- Kč
5) „ 275 obecní jatky
43.600,- Kč

6) „ 453 mateřská školka
70.000,- Kč
7) „ 414 dům pronajatý fi. „Ostrit“
38.000,- Kč
8) „ 18 ve Velké Bučině
15.950.- Kč
9) „ 243 chudobinec – kovárna
25.400.- Kč
10) „ Kostel sv. Kateřiny
245.000.- Kč
budovy děkanské
118.500.- Kč
zařízení kostelní
111.940.- Kč
zvony se zvonicí 		
22.600.- Kč
věžní hodiny, zvonek umíráček a 2 zvony
na sánktusové věži
13.500.- Kč
11) Kostel sv. Jiří s chudob. a nemocnicí
184.500.- Kč
vnitřní zařízení 		
72.410.- Kč
12) Kostel Všech svatých
54.500,- Kč
vnitřní zařízení 		
11.180,- Kč
13) Kostel sv. Barbory v Nabdíně na
89.000,- Kč
vnitřní zařízení 		
42.360,- Kč
zvon ve zvonici
20.000,- Kč
škola
		
1.757.240,- Kč
celkem			
3.507.240.- Kč
Bylo jednomyslně schváleno prodloužení
pojistek na dalších 10 let.
Studna v Růžové ulici. Občané v Růžové
ulici z domu čp. 22, 25 a z části ulice Chržínské žádají o zřízení studny v Růžové ulici.
Rozdělení nadace Karla Krona pro chudé
příslušníky velvarské. K disposici jest výtěžek nadace 2.058.- Kč. Za udělení nadace
žádá 22 mužů a 43 žen. Byl přijat návrh, aby
bylo přiděleno na osobu 40.- Kč. Poděleno
bylo 16 mužů a 35 žen.
Legionáři – stuha na prapor hranič. pluku.
I. nám. Alois Fiala oznamuje, že byl požádán
legionáři, aby zdejší město po příkladu jiných
měst věnovalo na prapor některého janičářského pluku stuhu, jejíž odevzdání by bylo
spojeno s legionářskou slavností. Po rozhovoru, ve kterém bylo namítáno, že se letos
w w w. v e l v a r y. c z |
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koná ve Velvarech slavnost Sokola a slavnost hasičská, bylo usneseno, aby si legionáři podali žádost písemně, a potom bude
o ní znovu jednáno.
14. března. Účet fondu obecního. Účet
fondu obecního za rok 1933 končí schodkem
70.066.30 Kč. Schodek ten byl zaviněn hlavně nedoplatky z roku 1932 a to místní školní radě 15.000,- Kč bernímu úřadu na přeplacených přirážkách 17.000,- Kč a během
roku na odepsaných přirážkách 39.000.- Kč
úhrnem 71. 000.- Krytí schodku navrhuje
se převedením 30.000 Kč jako dluhu
na rok 1934 pro místní školní radu, dotací
20.000.- Kč ze zbytkového statku
a 20.066.30 Kč z elektrárenského fondu co
náhradu za fond obci zaplacených úroků
v minulých létech.
Deputace do Prahy. Okresní úřad upozorňuje, že bylo pozorováno, že do Prahy dojíždějí mnohočlenné deputace na účet obcí ve
věcech, v nichž by stačilo písemné podání,
neb jen intervence z Okres.úřadu. Upozorňuje, že dle usnesení bude zemský výbor
přijímati deputace jen nejvýš 3 členné.
Hlídací společnost. Okresní úřad v Kralupech n/Vlt. oznamuje, že Josef Turek, kterému byla udělena koncese ku hlídání nemovitostí pro obvod města Kralup n/Vlt. žádá
o rozšíření své koncese o obvod města
Velvar a Veltrus. Žádá o vyjádření městské
rady o tom, zda místní potřeba této koncese
vyžaduje. Bylo usneseno doporučiti žádost
k příznivému vyřízení.Autobusové spojení na lince Mšené lázně
– Velvary. Starosta oznamuje, že k žádosti
obce bude na lince Velvary – Mšené lázně
zavedeno autobusové spojení tak, že autobus přejede do Velvar od Mšena před 8. hod
ráno a z Velvar odjede po 10 ½ hod. dopol.
po příjezdu vlaku od Kralup n/Vlt. Tím získají
Velvary opět spojení s obcemi podél státní
silnice velvarsko-teplické, které ztratily, když
přestal jezditi Koubek.
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Zastávka Kralupy n/Vlt. – gymnasium.
Starosta oznamuje, že při jednání o zřízení zastávky na trati Velvary – Kralupy proti
gymnasiu, aby žáci navštěvující gymnasium
při zpoždění vlaku nepřicházeli pozdě do
školy, žádá dráha, aby náklad na zřízení
rampy – odhadnutý asi na 1.000,- Kč nesly
zúčastněné obce. Při jednání bylo dohodnuto, že 2/3 nákladu zaplatí Kralupy a 1/3
aby zaplatily Velvary. Požadovaný náklad byl
povolen.
Pozdější vlak do Velvar. I. náměstek Alois
Fiala upozorňuje, že by bylo záhodno domáhati se, aby do Velvar přijížděl ještě jeden
vlak později. Byla uznána potřeba tohoto
spojení a I. náměstek byl zplnomocněn, aby
u ředitelství státních drah požadavek zavedení uvedeného spojení tlumočil.
Resignace MUDr Jaroslava Čiháka
na členství v obecním zastupitelstvu.
MUDr Jaroslav Čihák oznámil, že na výzvu
okresního úřadu v Kralupech n/Vlt. ze dne
14. 2. 1934 resignuje podle § 5. odstavce
2. vol. řádu do obcí na členství v obecním
zastupitelstvu, městské radě, komisích
a místní školní radě. Městské rady se nemile
dotklo, jakým způsobem byl p. MUDr Čihák
k resignaci přinucen.
Štít u zbylé stodoly Schulmanovy.
Dle usnesení schůze městské rady byla
provedena o stavbě štítu vedle vyhořelé
stodoly rozšířená stavební komise. Dr. Jarosl.
Čihák protestoval z důvodů soukromých
i veřejných, proti udělení povolení stavby
štítu a žádal za odstranění stodoly. Po protokolování námitek p. Dra Čiháka bylo sjednáno mezi p. Schulmanem a p. Dr. Čihákem
ujednání, že p. Schulman by stodolu opravil,
vrata do stodoly by z ulice zazdil a stodoly
užíval jen k uskladnění strojů a obilí /zrna/.
Nový vjezd do této stodoly by zřídil ve štítu
zdi z pozemku shořelé stodoly. Se zbytkem
zdí shořelé stodoly by ustoupil do regulační čáry a v této by zřídil vrata. Dnes však
prohlásil p. Dr. Čihák, že trvá na svém
protestu a na ujednání nepřistupuje.

Václav Pilát žádá o povolení ku přestavbě
hostince. Václ. Pilát žádá o povolení ku přestavbě hostince čp. 204 dle podaných plánů.
Povolení bylo uděleno s výhradou schválení
živnostenským úřadem.
Fr. Piskáček žádá o povolení ku stavbě
domku na č. parc. 3371 při silnici na Uha.
Uvedený pozemek jest mimo regulovanou
část města. Stavební komise nečiní námitek
proti stavbě, jen navrhuje – jelikož se jedná
o stavbu na vlhkém pozemku – aby byly podlahy zřízeny 50 cm nad úrovní silnice. Žádané povolení bylo uděleno.
Propůjčení parku Sboru dobrov. hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů žádá o propůjčení
parku ku slavnosti na oslavu 70ti letého trvání sboru na den 8. července t. r. Žádosti bylo
vyhověno.
Jednota čsl. obce legionářské žádá o propůjčení parku ku konání sjezdu legionářského župy lounské a převzetí protektora
městskou radou. Dále žádají, aby po příkla-

du jiných měst, byla některému vojenskému
útvaru věnována zdejším městem stuha na
prapor, která by byla slavnostně odevzdána
při zmíněném sjezdu. Bylo usneseno, aby si
p. starosta předvolal zástupce Jednoty legionářské a vysvětlil jim, že obec vzhledem
k neutěšenému stavu finančnímu nemůže na
stuhu a s tím spojené výlohy věnovati větší obnos a doporučil jim, aby od této žádosti
upustili.
18. března. Vykolejil u školky smíšený
vlak bez úrazu.
6. dubna. Propůjčení náměstí na 1. květen.
Okresní výkonný výbor čsl. strany demokratické žádá o propůjčení náměstí na 1. květen
t. r. ku konání táboru lidu. Žádosti bylo
vyhověno.
Fond pro stavbu okresního chorobince. Do schůze městské rady dne 6. dubna
se dostavil řed. Jindřich Krčma a oznámil,
že na 12. března t. r. byla svolána schůze
okresního výboru a na 1. bodě byla žaloba
w w w. v e l v a r y. c z |
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města
Kralup
n/Vlt.
na
zaplacení
630.000.- Kč s přísl. od 1. dubna 1931.
Tuto pohledávku odůvodňují Kralupy tím,
že okres od 1. ledna přestal platit anuity
z půjček na most. Okres tak učinil z důvodu,
že město z vybraného mostného po zaplacení anuit z vlastního příspěvku na most,
zbytek spotřebovalo pro své účely. O tomto
předmětu byl ve schůzi okres. výboru delší
rozhovor a po rozhovorech členů prohlásil
okres. hejtman, že kdyby byl okres nucen
zaplatiti žalovaný obnos, zmizel by fond,
který okres má. Tím totiž myslel fond
pro stavbu okres. chorobince. Proti tomu
se ohradil řed. Krčma a dává v úvahu městské rady, zda chce v této záležitosti učiniti nějaké kroky. Fond činí 1.100.000.- Kč
a okres se v nedostatku peněz vydlužil
z tohoto 210.000.- Kč s příslibem jejich vrácení. O tomto sdělení se rozpředl rozhovor
a bylo usneseno požádati okresní zastupitelstvo, aby stavba chorobince byla urychlena
a při tom připomenouti, aby okresní zastupitelstvo pamatovalo stejnoměrně na potřeby
obou polovin okresu.
Předlažba za branou. Dlaždič Emanuel Douša předložil nabídku na dlažbu za
Pražskou branou. Dlažba měří 184.1 m2
po 13.65 Kč, t. j. 2.512.95 Kč a položení
chodníkových obrub 35. 36 m po 5.85 Kč,
t. j. 206.50 Kč, tudíž úhrnem 2.719.45 Kč.
Po rozhovoru bylo usneseno, aby pan
starosta si předvolal paní Hellerovou
a p. Krause R. a smluvil s nimi příspěvek
na tuto dlažbu.
Zastávka Kralupy n/Vlt. – gymnasium.
Městský úřad v Kralupech n/Vlt. oznamuje,
že městská rada v Kralupech n/Vlt. se usnesla přispěti na zřízení zastávky dráhy Kralupy
n/Vlt. – gymnásium ½ nákladu proti dříve
starostou přislíbenými 2/3 a žádá Velvary
aby přispěly rovněž polovinou. Bylo usneseno setrvati na dřívějším usnesení příspěvku
t. j. 1/3 nákladu.
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Hasičské řády. Okresní úřad v Kralupech
n/Vlt. vyzývá všechny obce, pokud již nemají zavedeny hasičské řády, aby tyto zavedly.
Jako vzor byl v posledním čísle Okresního věstníku uveřejněn požární řád města
Kralup n/Vlt.
Ochrana obyvatelstva proti plynovým
leteckým útokům. Dne 15. března t. r. konal
Sbor dobrovol. hasičstva přednášku o opatřeních a ochraně občanstva proti plynovým
leteckým útokům.
19. dubna. Oprava kostela sv. Barbory
v Nabdíně. Ve stanovené lhůtě byly podány
čtyři nabídky na opravu kostela sv. Barbory:
Josef Černý za úhrnný obnos 18.473.39 Kč,
Karel Beneš za 17.740.53 Kč, Ferd.
Pařízek za 17.137.50 Kč, Josef Mareš
za 16.892.15 Kč. Práce byla zadána Jos.
Černému s výhradou schválení dozorčími
úřady.

Žebračenky. Obchodní gremium žádá zavedení žebračenek. Stěžuje si, že vzhledem
ku spoustě žebrajících osob, mají soukromníci své domy stále zavřené a tu se žebráci
vrhnou na obchody a živnosti, jež musí míti
otevřeno. V mnohých městech jsou již žebračenky zavedeny a tak se těmto městům
žebráci vyhýbají a navštěvují místa, kde
dosud zavedeny nejsou. Se zavedením
žebračenek byl vysloven jednomyslně
souhlas a jedná se jen o to, kdo by žebračenky proplácel. Jelikož se nikdo z obchodníků
neb živnostníků k proplácení nehlásí, bylo
usneseno, aby p. starosta proplacení zařídil.

Žádost o povolením ku stavbě. Milada
Tutrová, maj. domu čp. 233 žádá o povolení
k ohražení dvora a zahrádky při státní silnici. Hražení to jest provisorní. Státní silniční
správa nečiní námitek. Stavební komise
doporučuje udělení povolení s podmínkou,
že bylo-li by třeba ve veřejném nebo silničním zájmu hradbu odstraniti, stane se
tak na náklad vlastníka domu bez náhrady
na odškodnění. Bylo tudíž uděleno povolení
za podmínek státní správou a stavební
komisí stanovených.
Výbor pasivní ochrany obyvatelstva. Dne
15. t. m. se konala schůze o pasivní ochraně
obyvatelstva proti plynovým útokům letadly
a to bylo usneseno, aby byl ve Velvarech
ustaven místní výbor pro ochranu obyvatelstva. Starosta svolá proto v nejbližší době
spolky a korporace, aby uvedený výbor
zvolily.
Legionáři – stuha na prapor. Legionáři
oznamují, že vyjednali, aby stuha byla věnována 2. pěš. pluku a žádají o převzetí
protektorátu a sestavení společného výboru.
V rozhovoru o tomto oznámení bylo namítáno, že v letošním roce jsou ve Velvarech
konány slavnosti Sokola na oslavu 50.ti
letého trvání a Sboru dobrovolných hasičů
na různé oslavy v okolí, což na Velvary
a okolí jest mnoho, bylo proto usneseno, aby
p. starosta jednal s legionáři, zda by bylo
možno legionářskou oslavu a odevzdání
stuhy odložiti na příští rok.
Poskytování příspěvků zemským úřadem.
Okresní úřad oznamuje, že zemský úřad
sdělil, že bude poskytovati příspěvky jen těm
obcím, které
1) snížily služné zaměstnancům dle zákona
2) které zavedly všechny dávky v maximální
výši.
7. května. Úprava rozpočtu pro rok 1934.
Do schůze městské rady byl přizván předseda a referent finanční komise, místo celé
komise jak bylo usneseno, aby v dohodě
s těmito bylo jednáno o uvedení rozpočtu
pro r. 1934 do rovnováhy a zavedení dávek

k úhradě rozpočtu. – Řed. Dynter oznamuje,
že uznal za vhodnější po úradě s p. starostou, aby se předešlo příliš rozsáhlým debatám, aby se do schůze dostavil sám s referentem, aby ve schůzi finanční komise mohli
pak referovat a návrh městské rady obhájiti. Úprava rozpočtu. Potřeba: usneseno
provésti snížení aneb vypuštění následujících položek: Hl. I. služné tajemníkovi
o 1.344.- Kč, kancelistovi o 434.- Kč, vypustili
položku 30.000.- Kč na regulační plán, hl. II.
snížiti položku na opravu budov o 30.000 Kč
na zahrady a sady o 3.000.- Kč, na zalesňování o 1.500.- Kč, na školku o 500.- Kč, na
odpis přirážek o 10.000,- Kč, v hl. VI. služné
strážníkům o 1.856.- Kč, nemoc. pojištění
o 1.000.- Kč, veřejné osvětlení o 1.000.- Kč,
v hl. VII.
na udržování studní o 6.000.- Kč,
na čistění města o 8.000,- Kč, veřejné sady
o 2.000.- Kč, pohodný, kontumace, mrchoviště o 2.500.- Kč v hl. VIII. na udržování dlažeb a chodníků o 15.000.- Kč, na odstraňování bláta 1.000,- Kč v hl. X. příspěvek o péči
pro mládež 1.000,- Kč škrtnouti, příspěvky
humanitním ústavům a spolkům 2.710.- Kč
škrtnouti, podpory k účelům škol. a vzděl.
23.000,- Kč škrtnouti a okrašlovacímu spolku
apod. snížiti o 1.600.- Kč. _Snížení toto činí
celkem 143.444.- Kč. Úprava úhrady. Usneseno v hl. II zvýšiti nájem z polí o 3.000,- Kč
dotaci ze zbytkového statku z 2.385,- Kč
na 20.000.- Kč, tedy o 17.615,- Kč – hlav. IV.
dávku ze zábav o 1.000.- Kč, dávku z přírůstku na nemovitostech v důsledku obdržené vyšší částky /30.506.-/ o 13.016,- Kč,
hl. VI. z trhů o 1.000,- Kč a hl. XII.úhradu
úroků a anuit z elektrického podniku hražených dosud /placených/ fondem obecním
z
příspěvku
na
primérku
Svazu
8.610,- Kč a na ztracený fond 16.095.- Kč
úhrnně 24.705,- Kč. Tím je úhrada zvýšena o 60.336,- Kč + snížení potřeby
o 143.444,- Kč, úhrnně snížen vykázaný
schodek 267.618,- Kč o 203780,- Kč a nedostává se ještě 63.838.- Kč. Dále bylo jednáno o úhradu i tohoto zbytku schodku a usnew w w. v e l v a r y. c z |
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seno: V potřebě dále vynechati ponechaný
obnos na odpis přirážek 5.000.- Kč,
do úhrady
zařaditi doplatek přirážek
obdržený letos za rok 1932 8.000.- Kč,
doplatek na příděl z daně obratové
10.000.- Kč, vzhledem ku obdrženým
doplatkům za minulý rok zvýšiti dávku
z nápojů o 6.000.- Kč, dávku ze zábav
vzhledem ku projektovaným zábavám
a oslavám o 5.000,- Kč, dávku ze psů zvýšiti
z uvázaného psa z 5.- Kč na 10.- Kč a ze
psa volně pobíhajícího z 10.- na 50.- Kč a tím
byl výnos této dávky zvýšen o 3.000.- Kč.
Zavedením dávky za úřední úkon dle
pravidel v maximální výši, zvýší se dávka o 3.000,- Kč, výnos dávky za používání
veřejného statku 3.500,- Kč, dávku z masa
zavedením v maximální výši, pak zvýšení o 6.000.- Kč. Touto úpravou získal by se
další obnos 49.500.- Kč a zbyl by nekrytý schodek 14.338,- Kč za jehož nahražení
žádá se z vyrovnávacího fondu. Návrh zavedení dávek, jež probrány jak jsou navrženy zákony č. 143/1922 a 15/1928 a bylo
usneseno: 1.) Vodné nepřichází v úvahu.
2.) Poplatky za vpuštění stok a potrubí
domovních do obecních stok a používání
těchto. Z důvodů, že ve Velvarech jest dosud jen systém žump, které je nutno vyvážeti
a stávající stoky jsou vlastně odvodní stoky
pro srážkové vody z oblastí nad Velvarami
ležícími, bylo usneseno tuto dávku nezaváděti. 3.) Poplatky stavební. Usneseno zavésti
dle pravidel v maximální výši. 4.) Dávka za
dobrovolné propůjčení domovského práva.
Jelikož se v posledních 40.ti letech nestal ani
jeden případ propůjčení dobrovol. domovského práva a nedá se proto nějaký výnos
této dávky čekati, bylo usneseno od zavedení této upustiti. 5.) Dávka z masa. Vzhledem
ku jednání při úpravě rozpočtu usneseno zavésti tuto dávku v maximální výši. 6.) Dávka
z nápojů. Bylo usneseno tuto zavésti v maximální výši, jako se dosud vybírá. 7.) Dávka
z přírůstku nemovitostí t. j. jejich hodnoty.
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Usneseno zavést tuto v maximální výši, jako
se dosud vybírá. 8.) Dávka ze zábav. Usneseno vybírati tuto dávku v maximální výši,
jako se dosud vybírá. 9.) Dávka z nájemného a používaných místností. O této dávce
se rozpředl delší rozhovor a po souhlasném
zamítavém stanovisku všech přítomných
bylo usneseno, aby tato dávka, z důvodů,
že by jí byly zatíženy právě nejvíce chudé
vrstvy obyvatelstva – dnes panující nezaměstnaností nejvíce postižené – nebyla
zaváděna. 10.) Dávka z přechodného
ubytování nepřichází vzhledem ku stávajícím poměrům v úvahu. 11.) Rovněž
tak dávka z přepychových bytů. 12.) Dávka
ze psů. Bylo usneseno vybírati dávku ze psa
ku hlídce 10.- Kč z každého jiného 50.- Kč.
13.) Poplatky za zvěropolicejní prohlídku
dobytka a masa. Bylo usneseno zavésti tyto
poplatky s tím, že za prohlídku dobytka bude
vybírati zvěrolékař jako dosud a za porážku
se bude místo tohoto poplatku vybírati zvýšený poplatek o 50 %. 14.) Poplatky hřbitovní usneseno vybírati v sazbách jako dosud.
15.) Poplatky za úřední úkony bylo usneseno
vybírati v sazbách maximálních. 16.) Poplatky za používání veřejného statku, usneseno
vybírati v sazbách maximálních s tím, že
z automobilů stojících na ulici se bude vybírati 1.- Kč a poplatky z portálů a výkladních
skříní nebudou vybírány. 17.) Poplatky ze
spotřeby elektr. energie k účelům osvětlovacím bylo usneseno vybírati v sazbách maximálních jako dosud. 18.) Rovněž tak dávka
z návěstí. 19.) Dávky ze hry v karty atd. bylo
usneseno vybírati jako dosud v sazbách
maximálních a paušalovati tuto hostinským
částkou 1.500.- Kč ročně.
Jednota čsl. obce legionářské – župní
sjezd. Jednota legionářů žádá o převzetí
protektorátu při věnování stuhy na prapor
pěšího pluku 2. a o sestavení společného
výboru. Starosta oznamuje, že se informoval
u Památníku národ. osvobození o zhotovení
stuhy. Tu obstará Památník a uvádí obvyklá
hesla, jež jsou na stuhy dávána. Bylo usne-

seno, aby na stuhu bylo dáno heslo: „Strážcům vlasti – město Velvary“, a uprostřed
znak města Velvar. Dále byl přijat protektorát
při sjezdu. Do společného výboru za město
zvoleni pp. starosta, I. náměstek Alois Fiala,
radní Vojtěch Semler a Frant. Dlouhý a Jos.
Kysela.
Žebračenky. Starosta oznamuje, že
dle sdělení p. Kohlíka nikdo z obchodníků
nechce proplácení žebračenek převzíti. Bylo
tedy usneseno, aby žebračenky vypláceli
strážníci vždy v určitou hodinu dopoledne.
17. května. Snížení ceny elektrického
proudu. Starosta oznamuje, že dne 16. t. m.
byla schůze zástupců měst a elektrárenského svaz. Byla dosti bouřivá a její výsledek?
Bude poskytnuta sleva, ale celkem nepatrná. Maximálně má býti sníženo za 1 Kw
z 1.150.- Kč na 1.050,- Kč a dále za účinou
KWh se domáhají zástupci měst snížení
z 0.35 Kč na 0.30 Kč, čemuž se však Svaz
brání. U měst bez maxima pak bude snížení činiti as 5 hal. na KWh. Z celého jednání
bylo patrno, že Svaz mínil snížit cenu proudu hlavně u obcí, jež pověřily Svaz vedením
dodávky, čemuž bylo uvedenou akcí zabráněno.
Starostova informace o vybírání přirážky
350 % u Svazu měst a o některých dávkách.
O vybírání 350 % přirážky mu bylo sděleno,

že tuto vybírati nelze. Je to možné jen tehdy, jestliže výnos 300 % přirážky nestačí ku
krytí úroků a úmoru z dluhů. Pokud se týče
zavedení dávky z hovězího dobytka do Velvar přiváženého jmenovitě obchodníky, bylo
mu řečeno, že takovou dávku by nadřízené
úřady rozhodně nepovolily. Dávku z nájemného a používaných místností nelze vybírati
z budov postavených po roce 1918 a osvobozených od daně a přirážek. Tím by ovšem
výnos této dávky ve Velvarech značně
poklesl.
Úprava asfaltobetonem části státní silnice
od Velvar k silnici miletické, k jejímu rozcestí.
Nyní bylo požádáno společně s obcí Černucí
o další úpravu až k nádraží v Černuci. Tato
žádost leží u ministerstva veřejných prací.
Bylo intervenováno u ministerstva Národní
obrany a předsedy vlády Malypetra a podpora byla přislíbena.
Výbor obrany obyvatelstva byl ustaven
a předsedou byl zvolen ředitel cukrovaru Otta
a místopředsedou ředitel Solárny Mareš.
Oprava kostela sv. Barbory v Nabdíně.
Proti zadání opravy kostela sv. Barbory
v Nabdíně byl podán protest. p. Mareše
a Pařízka a byl spolu s ofertami zaslán
nadřízeným úřadům k dalšímu řízení.
Prohloubení studny na obec. hřibově.
Na prohloubení studny byly podány dvě na-
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bídky. Po otevření nabídek bylo shledáno,
že Jindřich Mužík nabízí za 1 m hloubky
prohloubení studny 300.- Kč při bezplatném
použití hasičské stříkačky při práci, nebo za
600.- Kč při dosažení 4 hodin nepřetržitém
pumpování vody dosavadní železnou pumpou. V obou případech i včetně se skružemi
a prodloužení železné pumpy. Josef Jarolím
se nabízí provésti 1 m do hloubky ve skále
za 300.- Kč, kdyby bylo třeba skruže, pak příplatek 100.- Kč. Jelikož nabídka Jarolímova
je neúplná, bylo usneseno, aby p. starosta
s oferentem o věci pojednal a sjednal s ním
výkop ve skále a s vlastním čerpáním vody,
jelikož hasičské stříkačky nelze k uvedenému účelu použíti.
Oprava střechy a) kostela sv. Kateřiny,
b) domu čp. 243 t. zv. kovárny. Byly podány dvě nabídky a to: Jarosl. Knor nabízí
provésti opravu střechy kostela sv. Kateřiny
za 500.- Kč, opravu střechy kovárny
za 679.90 Kč. Antonín Čermák a Robert
Čermák nabízejí provést opravu střechy
kostela sv. Kateřiny za 785.90 Kč a opravu střechy kovárny za 679.50 Kč. Bylo
usneseno zadati opravy obou střech Jarosl.
Knorovi.Oslava dobrovolného sboru hasičského. Dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech
oznamuje, že letošního roku 7. a 8. července
koná oslavu 70ti letého výročí založení sboru a žádá, aby městská rada a celé zastupitelstvo převzalo protektorát této slavnosti.
Žádosti se vyhovuje.
Zástupci obce do výboru pokračov. školy. Školní výbor živnost. školy pokračovací
oznamuje, že období volební výboru uplynulo a žádá o zvolení tří zástupců města
Velvar pro nové funkční období
a navrhuje za členy výboru p. Frant. Dlouhého,
Ant. Kaňky a Frant. Čermáka ml. Bylo
usneseno navrhnouti zastupitelstvu zvolení
jmenovaných.Účet ing. V. Kotrby za provedenou úpravu
a předlažbu Pražské brány. Ing. Kotrba žádá
o doplatek 39.674,84 Kč. II. náměstek navrhl
setrvati při dřívějším usnesení, což bylo
přijato.-

Změna regulační čáry u domu čp. 10 /Panská hospoda/. Okresní výbor v Kralupech
n/Vlt. neschválil změnu regulačního plánu
u domu čp. 10 z důvodů, že u rohu domu
čp. 10 k Růžové ulici vznikl by mrtvý kout,
který po stránce estetické a zdravotní není
vyhovující, a doporučuje šikmým vyústěním
Růžové ulice do náměstí tím způsobem,
že od rohu domu čp. 10 vedla by
regulační čára k rohu domu čp. 12 a roh
protějšího domu čp. 218 byl skosen.
Doporučovaná změna v plánu byla prohlédnuta a bylo uneseno vyžádati si vyjádření
městské spořitelny.
Bio Sokol a zábavní podniky v něděli
a ve svátcích. Bio Sokol žádá, aby nebyly
cizím podnikům povolovány o nedělích
a svátcích různé atrakce a zábavy. Tajemník vysvětluje, že stížnost vznikla patrně
z doby, kdy zde byl „kouzelník Fűrst“. Jmenovaný podnik dostal povolení na tři dny
a to středu, čtvrtek a pátek, ale jelikož měl
dobrou návštěvu, zůstal zde bez povolení
ještě v sobotu a v neděli. S kočovními
podniky podobného druhu se velice nesnadno jedná. Mají-li návštěvu, pak vůbec
nedodrží povolení a jsou k tomu ještě
značně hrubí a odstraniti by se dali jen
násilím, tu však mají opět na své straně značnou část místního občanstva. Dle
možnosti se biografu vyhoví.
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)

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

Václava
Hrabáková
Externí vedení
účetnictví
šetří Vaše náklady.

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

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

43

VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MENHIR NAD VELVARY

  										
Kraj kolem města Velvary byl v pravěku hustě
osídlen a v tehdejší době náležel k polabské
dálnici české prehistorie.
Velvarsko je součástí dávnověké krajiny,
v níž se zázrakem dochovaly pravděpodobné
české menhiry, skromnější bratranci západoevropských megalitů.
Bylo by zajisté zajímavé mít nad městem
vztyčený menhir, vytvořený dle určité umělecké vize, vycházející z pravděpodobných tradic
starověkých obyvatel zdejšího kraje.
První datovatelné české megalitické památky
pocházejí z Cehnic, a zdejší kamenný kruh
je zařazen do doby knovízské, patrně již
částečně keltské kultury. Do této doby možná
náleží mnohé české megality, kdy nastává
všeobecný soumrak pozdních ozvěn využívání menhirů a dalších megalitů v evropské
kultuře.
Účelem takového menhiru mohla být snaha
spojit síly země s plodivou mocí nebes, uctít
předky kmene, spojit se s tehdejšími bohy,
zesílit uzdravující moc místa a léčitele kmene,
obdržet přízeň nebeských mocností a dosáhnout dalších účinků ochrany, prosperity a darů,
o něž pravěcí lidé usilovali.
Vztyčení menhiru tedy může být silným prvkem vyhlídkové trasy nad městem Velvary.
Pokud by se vám líbily menhiry ve vašem městě, ozvěte se panu starostovi.
Dana Brátová a tým stavitelů menhirů.
Inzerce
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Inzerce

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
veHrádek
všech barvách
a slepičky
Green
Shell
- typu
Araukana.
Červený
prodává
slepičky
typu
Tetra
hnědá,
Dominant
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks

ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana.
Prodej:
27. října
24. -195,listopadu
Stáří23.
14 září,
- 19 týdnů,
cenaa159
Kč/ ks2018
Velvary - u pošty – 14.30 hod.

Prodej:
23. září,
a 24.Infolistopadu
Výkup králičích
kožek-27.
cenaříjna
dle poptávky.
:Po - Pá 9 - 162018
hod.
tel. 601 576Velvary
270, 728 605
www.drubezcervenyhradek.cz
- u 840
pošty
– 14.30 hod.

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info :Po - Pá 9 - 16 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840 www.drubezcervenyhradek.cz
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Foto
na titulní
titulnístraně:
straně:František
FranišekKonvrzek
Konvrzek
Foto na
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KŘÍŽOVKA
François René de Chateaubriand (4. 9. 1768 - 4. 7. 1848), francouzský spisovatel,
historik a diplomat: „Knihami…“ viz tajenka

VĚDNÍ OBOR

CH

HOUBA

CH

SEBRANKA

CH

URČENÁ K CHOVU

CH

NOZDRA

CH

ROZUMĚT

CH

EGYPTSKÝ FARAON

CH

ZASMUŠILOST

CH

SÍPAT

CH

SRST

CH

CHATKA

CH

OKAMŽIK

CH

OBEC U VELVAR

CH

NENASYTNÝ

CH

DRŽET V NÁRUČÍ

CH

MAŠTALE

CH

Vyluštění ze srpnového čísla:

Křížovku na září připravila: L. Štýbrová

Antoine de Saint-Exupéry: „Kdo chce být duchaplný,…NĚKDY MALIČKO LŽE.“
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Galerie Tomáše Vosolsobě
Vás srdečně zve na slavnostní otevření výstavy

Hudert_Wasser_Bilder aus Venedig
(Sto_pohledů_na vodu z Benátek)

německého fotografa Petera R. Fischera.

Jak název výstavy ve formě slovní hříčky napovídá, připomíná vystavený
cyklus fotografií z italských Benátek, který zachycuje město v odlesku vodní
hladiny, slavné stavby rakouského architekta Friedensreicha Hundertwassermanna.

Vernisáž za přítomnosti autora se uskuteční

v úterý 25. září 2018 v 18:30 hodin
v Galerii Tomáše Vosolsobě
(nám. Krále Vladislava 10, Velvary).
Těšíme se na viděnou s Vámi!

