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MÁTE ŠPATNÝ SIGNÁL?
  				

Pokud se Vám v předvánočním
čase zhoršil televizní příjem, je to
možná způsobeno tím, že na komín cukrovaru byly instalovány
jedním z mobilních operátorů dva
nové LTE vysílače. V mapách ČTÚ
(Český telekomunikační úřad) se
sice objevují na Základní škole, ale
jde o špatné zaznačení, na školu
se měly umístit, ale ustoupilo se od
toho.
ČTÚ zaručuje občanům, kterým je
signál rušen, zajištění bezplatného
odstínění speciálním zařízením.
Je třeba podat oznámení na ČTÚ
písemně poštou či prostřednictvím
emailu podatelna@ctu.cz (nutno
uvést jméno a příjmení a datum narození, telefonní kontakt, popis závady, úplnou adresu - podrobnosti
na www.ctu.cz

Poděkování

Pokud si nejste jisti či potřebujete
poradit, obraťte se na asistentku
starosty paní Veroniku Lipavskou
na telefonu 778 405 942.

Děkuji pracovnicím POŠTY VELVARY
za siochotu
a vstřícnost.
Zaslouží
uznání. Z vlastní
zkušenosti mohu potvrdit, že vždy pomohou

Děkuji pracovnicím POŠTY VELVARY za ochotu a vstřícnost.

Věříme, že se problém vyřeší. (rw)

starším, kteří nemají internet a nerozumějí novým technologiím.
Zasloužínaší
si uznání.
Z vlastní
Pracovnice
pošty jsou
milézkušenosti
a trpělivé.mohu potvrdit, že vždy pomohou

starším, kteří nemají internet a nerozumějí novým technologiím. Pracovnaší pošty jsou milé a trpělivé.
Jitka nice
Jouzová
Jitka Jouzová

Inzerce

Inzerce:

PRODÁM urnový hrob (na 4 urny)
PRODÁM urnový hrobna
(nahřbitově
4 urny) nave
hřbitově
ve Velvarech
Velvarech
603750684, 736171599
603750684, 736171599

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

Město
Velvary
hledá
samostatnou,
pracovitou, uvažující a fyzicky i technicky
zdatnou osobu na správu hřbitova.
Předpokládá se práce na půl úvazek
v milém a klidném prostředí.
Zájemci, nechť se hlásí na radnici u pana
tajemníka Ing. Radka Moulise.

w w w. v e l v a r y. c z |
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Milí sousedé!
V následujícím článečku se snažím s lehkou nadsázkou shrnout hlavní plány a záměry
města v tomto roce. Je jich dosti, některé asi budou hodně náročné, jiné se nezdaří, věřme,
že něco se povede. Chtěl bych ale připomenout, že pro rozvoj města jako místa, kde se
nám spolu dobře žije, jsou tyto plány investiční, stavební a okrašlovací sice důležité, ale
nejsou zásadní.
Mnohem důležitější je rozvíjet bohatství, které naše město činí dobrým městem, a které je
v nás, a sice slušnost a poctivost, schopnost vnímat druhé a ctít je, umění naslouchat, chuť
si povídat, domluvit se a třeba se i omluvit, schopnost postavit se věcem a činům, o nichž
si myslíme, že nejsou správné, i když se nás třeba přímo netýkají, chuť o nich diskutovat,
zájem o věci veřejné a o dobro ostatních, přemýšlivost a rozvahu, a hlavně radost. Radost
z místa, kde žijeme, radost z lidí, s nimiž žijeme, radost ze života.
I kdyby nám vyschla městská kasa a nedařilo se nám nic z toho, co si plánujeme, když
budeme ctít a podporovat tyhle hodnoty, když se budeme potkávat, mluvit spolu a smát se
na sebe, budou Velvary i nadále městem, ve kterém je radost žit!
S díky za to, že děláte naše město dobrým, Radim Wolák, radostný starosta

STAROSTI A RADOSTI

VELVARSKÉHO STAROSTY - V ČASE ZIMNÍCH RADOVÁNEK ANEB VELVARSKÁ PADESÁTKA

České hory v lednu zasypal sníh, u nás bílá
peřina vydržela vždy jen krátce. I tak jsme
ale první měsíc roku věnovali přípravě trati, mazali skluznice a ladili formu, abychom
byli nachystání na start a naskočili včas do
stopy, protože stejně jako se v únoru koná
tradiční jizerská padesátka, u nás se rozjíždí padesátka velvarská, protože zhruba tolik máme větších projektů, které jsou
pro nás radostí i výzvou. Kulichy nasadit
a do toho! Někde to klouže, jinde drhne, tu
je stopa zavátá, támhle krásně zřejmá, někde to zvládáme klasicky, jinde se snažíme
vybruslit, ale hlavně, že jedem! Nebo aspoň
jdeme. A když padnem, tak se zvednem.
Cože vše se v únoru rozjede?
Hlavní trati jsou jasné:
Záložna – oprava sálu, náš největší projekt,
stavební povolení máme, v únoru pokraZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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čujeme v dokumentaci k provedení stavby,
kdy se upřesňuje každý kabel, dlaždička
a šroubek, začíná se nám vylupovat nejen
vzhled, ale i cena, v příštím měsíci ji snad
již budeme znát a slibme si, že se nenecháme zastrašit, ale vezmeme ji jako výzvu. Abychom zkusili dosáhnout na možnou dotační podporu, zkusili jsme Záložnu
zařadit do národní databáze brownfieldů,
zanedbaných zničených areálů a objektů,
čekáme, zda budeme přijati. Vhledem
k tomu, že jsme po dlouhé komunikaci se
statiky zničeni dosti i osobně, věřím,
že máme šanci. Máme připravený sbírkový
účet a hned, jak budeme vědět, kolik potřebujeme, začneme chrastit s kasičkou.
Kanalizace Velká Bučina – cinkat to bude
taky na Bučině, naše největší investiční akce za 25 milionů se stále připravuje,
prověřujeme připravenost projektu, pan
místostarosta spolu s panem projektantem
Barsou doobešli coby koledníci i poslední domy a snažili se s vámi doladit, kudy
kterou trubku nejlépe táhnout, nyní to ještě
zaměří geodet, pak upravíme projekt a pak
se začneme rozhlížet po někom šikovném,
kdo by tuhle velkou stavbu pro nás udělal.
Snad dopadneme líp než u rybníka.
Nádrž na Velké Bučině – tam na hrázi
u rybníka potkal pekař kominíka, říká se
v dětské hříčce, u nás se tam potká projektant se stavitelem a soudní znalec bude
rozhodovat, kdo to tu víc zamazal, nevím,
nevím, zda se obejmou, uvidíme, co z toho
vzejde, každopádně nádrž si zatím v klidu
pomalu protéká, snad během zimy dojde
ke shodě, jak to napravit, aby se na jaře
opravila a v létě jsme se už v ní mohli
čvachtat.
U-čko. Bude! Do třetice všeho dobrého,
říká se, a tady to platí, protože potřetí vyhlášené výběrové řízení přineslo vítěze a my
máme naději, že se brzy u Malvaňáku za-

čne stavět nová krásná dřevostavba. Ledy
se prolomily i v systému pro poskytování dotací s krásným poetickým názvem
MS2014+, kde byla zaseklá jakási fajfka, kterou se však po 273 dnech podařilo
odblokovat (ano, v tom krásném novém
státním jednoduchém systému, který vše
měl zrychlit) a my v den, kdy se otevřely
obálky, získali i příslib rozhodnutí o tom,
že třímilionovou dotaci opravdu dostaneme. Pokud se nepřihodí něco nepředloženého, tak do konce srpna budeme mít
jeviště a bufet a vůbec nádheru!
Růžová a Chržínská ulice. Projekty
dláždění už jsou hotové, vybrali jsme
nové lampy, jakmile ČEZ šoupne kabely
do země, což slibuje na přelomu března
a dubna, jdeme na to, snad i cena za realizaci bude aspoň trochu Růžová.
K hlavním trasám je vyjeta spousta dalších
tras, některé jsou krátké, jiné z nich dosti
spletité a dlouhé, zmíním je jen krátce,
jistě se s nimi dobře seznámíme, až do nich
plně naskočíme, lze se v nich realizovat
v mnoha kategoriích:
V kategorii stavební akce připravené zmiňme třeba:
Ulici Petra Bezruče: s ní máme zájem
ucházet se o dotační podporu, která
se nově otevřela i pro obce naší velikosti
(dosud to bylo jen pro obce do 3000, což
nás vždy vedlo k úvahám, zda před Novým
rokem, k němuž se údaje sbírají, neposlat
56 osob, o něž toto číslo převyšujeme,
do lázní či jinam, ale teď už nemusíte mít
strach, nově se otevřela kategorie 3 - 10
tisíc, v níž bychom snad mohli dostat nějakou Kačku na místní komunikaci vedoucí
kolem školy, tak si držme palce.
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posezení a chvíle usebrání. Snad nám tam
zas někdo nebude chtít něco sebrat.

střediska, které už vypadá velmi nezdravě, čekáme na výsledek dotační žádosti
o prostředky na opravu bývalé Spořitelny, ale i tak spoříme, abychom na to měli.
Budeme upravovat schodiště v muzeu
a snad zvládneme i fasádu, i muzeum
může mít něco nového. Rádi bychom
pomohli mateřské škole vybudovat venkovní záchodky, aby paní učitelky slyšely
dobře každé „ú-už“. Chystá se také výstavba v nových lokalitách, kde s investory
domlouváme podmínky budoucích vztahů s městem, věříme, že vzniknou pěkná místa k bydlení, v nichž budou bydlet
milí a spokojení Velvaráci. Mezi velké
plány patří příprava projektu na nástavbu
nad pavilon základní školy.

Chodníky Za Roudnickou branou – získali jsme na ně dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, výběrové řízení
bylo vyhlášeno, jsme rádi, že i v málem
zapomenuté části města, tajemném koutě
„za zavřeným mostem“, se zas začne něco
dít.
Chodník v Malovarské ulici – nejdelší
chodník ve městě. Netrpělivě čekáme na
výsledek dotační žádosti, snad nepřijdeme
zkrátka, držme si palce.
Nebo pozemky U Horova mlýna – kde
je dosíťováno a začne se s výstavbou
komunikace. Snad nás vybraná firma nevypeče, jako ta minulá.
V kategorii stavební akce plánované:
Stále pracujeme na scelování pozemků
pro výstavbu nového domu pro seniory,
začali jsme uvažovat i o stavu zdravotního

V kategorii akce dopravní budeme nadále na kraji dloubat do přípravy severního
obchvatu města a snad ho trochu rozhýbeme, rádi bychom obnovili komunikaci
s okolními obcemi, kde mají nové vedení,
o
možnosti
budování
cyklostezek
a značení cyklotras, s těmi, kdo nám je
povolují, řešíme úpravy dopravního
značení, bezpečnosti přechodů, otázku parkování a další, snad se už povede
i ta oprava chodníčku od nádraží
podél trati. Dále budeme jednat se SŽDC
i o úpravách okolí drážní budovy,
zajímat se budeme i o další rozšiřování
vlakových (i když splašené akvárko už jezdí
pomalu tak často jako metro a řítí se kolem
sila rychlostí pendolina) i autobusových
spojů.
V kategorii zahrady, parky a zeleň a veřejná
prostranství bychom rádi letos:
dokončili nový domeček na zahradě
družiny, on to bude spíš než domeček
pořádný barák, určitě se bude dětem líbit,
objednaná už je výstavba nového dětského hřiště v Ješíně, jakmile se vyřeší otázka dokončení nádrže na Bučině, vrhneme
se na zkrášlení jejího okolí. Rádi bychom

V kategorii odpady a životní prostředí
bychom rádi zejména podporovali zapojení co nejvíce osob do nového motivačního
systému třídění odpadu, vytvořili sběrný dvůr, který bude otevřený aspoň dva
dny v týdnu, dále pracovali na modernizaci
čistírny odpadních vod, aby nám co nejlépe a co nejdéle fungovala. Také se budeme
věnovat debatě s místními podniky o zlepšování a kontrole jejich vlivu na životní
prostředí u nás, jistě se zase zapojíme
do akce Ukliďme Česko! Budeme se
věnovat péči o zeleň, obnovovat a přidávat lavičky, koše, stojany na kola, lampy
a všechny tyhle důležité věci. Nezapomeneme ani na bezpečnost, snad se nám
podaří získat nové asistenty prevence
kriminality a zase o něco rozšíříme kamerový systém.
také dokončili úpravy prostranství před
ZUŠ, kde zbývá zasadit stromy, instalovat
pítko a sezení po žáky i rodiče, aby mohli poslouchat libé zvuky skřipek linoucí
se z útrob budovy, chtěli bychom započít
úpravy zahrady mateřské školy a trochu
zas posunout i přilehlý park, chtěli bychom
konečně i najít shodu nad podobou prostranství před základní školou a parku
za ní a začít s úpravami, máme v plánu
sázet nové stromy, držíme si palce, aby
nám vyšel projekt na obnovu polních
cest a výsadbu podél nich, dokončíme
projekt malovarských mokřadů pro zadržování vody v krajině a podáme žádost
o jeho podporu, rádi bychom otevřeli
větší diskusi o tom, jak usměrnit parkování na náměstí a jak upravit prostředí na něm tak, aby více sloužilo k potkávání lidí. Protože věříme,
že syčáků a nepořádníků ubývá, rádi
bychom letos pro veřejnost znovu otevřeli prostor kolem kostela pro klidné

V kategorii památky jsme také pěkně
rozjetí, čeká nás další fáze oprav kostela
sv. Jiří, brousíme si zuby na Mariánský
sloup, snad si je nevylámeme na snaze
pokusit se začít překládat historické mozaikové chodníky na náměstí, od loňska
máme spadeno na sochu svaté Kateřiny a na opravu válečných hrobů, dále
chceme zvelebovat i hřbitov, dláždit malé
uličky, chystáme se aktualizovat program
regenerace památkové zóny a hlavně
se těšíme, že díky nově vyhlášenému
Fondu města Velvary pro obnovu
a rozkvět památkové zóny podpoříme
obnovu a rozkvět některých domů
na náměstí a v jeho okolí.
V kategorii školy a spolky chceme i nadále
co nejvíce podporovat naše školy i jejich
vedení a učitele, aby měli co nejlepší
podmínky pro práci s našimi nezbednými
ratolestmi. Všechny školy chystají nad
w w w. v e l v a r y. c z |
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rámec své běžné a záslužné činnosti
dosti projektů navíc, základní škola navíc
získala veliký evropský projekt na modernizaci učeben a úpravu dvora, mateřská
škola se chystá budovat zahradní altán
a naše zuška chystá modernizaci toalet,
chceme jim co nejvíce pomáhat, aby jim
tyto starosti neubíraly čas na děti. Naši
podporu mají i velvarské spolky, které
chystají spoustu skvělých kulturních,
společenských, vzdělávacích i sportovních
akcí, které rádi podporujeme z městského
rozpočtu a moc si jich ceníme. Čeká nás
i nějaká ta sláva: 155. výročí letos oslaví naši hasiči na Dědkiádě. 100 let oslaví
na nové krásné umělce i fotbalisté, velkolepěji a s parním vlakem do Prahy se plánuje
letošní Vajíčkobraní, jestli se do září opravdu stihne výstavba U-čka, mohl by i Natvrdel stát za to. Podporujeme též vzdělávací aktivity našich muzeí, galerií, knihovny
i vzdělávacích spolků, jsme rádi, že k nám
stále více za klidem, za poznáním, ale i za
hezkými kulturními a sportovními událostmi jezdí lidé z širokadaleka. Chceme dále
rozvíjet akce k připomínce významu Velvar
a našich slavných rodáků dávných i žijících.
V kategorii komunikace se letos budeme
snažit o vytvoření nové tváře městského webu, o zlepšení způsobů informování o městském dění, těšíme se na novou
rozhlasovou znělku, snad se vychytají
poslední mouchy nového rozhlasu.
Půjdeme s dobou a zavedeme bezplatnou wifi na vybraných veřejných
prostranstvích, získali jsme na to dotaci 15.000 Euro v rámci projektu WiFi4EU.
Také máme v plánu vydat nový plán
města, v němž snad bude i upravená
trasa zelené značky kolem nových vyhlídek, chystáme i jiné zajímavé tiskoviny,
které laskavého čtenáře jistě potěší.
Nebudeme zahálet ani v oblasti styků:
připravujeme žádost o finanční podpoZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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v něm, dodat hromadu papírů, které s tím vším souvisí a přihodit fůru nečekaných záležitostí, které nás potkají, a zatím o nich netušíme, a plán letošního roku je jakž takž nastíněn.
Jak vidno, bude to pěkný závod, slibme si, že se jím nenecháme vyšťavit, ale že si jej co
nejvíce užijeme a že se do něj pustíme společně, abychom si ho užili. Vítáme každého
člena týmu, sprintery, maséry, konstruktivní kritiky, a hlavně veselé povzbuzovače!
Tak ať nás to neskolí! Skol!
Radim Wolák, starosta
(za fotografie ojíněných a zimních Velvar děkujeme Františku Konvrzkovi)

Větší akce, o kterých
již víme:

ru mezinárodních výměn s partnerským
městem Montbert, poohlížíme se po novém
partneru na Slovensku.
V disciplíně koncepční plány máme
také pěkně našlápnuto, protože se nám
podařilo získat dotační prostředky ve výši
téměř 5 milionů na vypracování nových
strategických dokumentů, které nám pak
pomohou lépe vědět, kudy kam, takže
se s chutí pustíme do přípravy nového
strategického plánu města, nového programu regenerace památkové zóny, odborných průzkumů významných památek
a restaurátorského záměru na obnovu
Mariánského sloupu. Zároveň se rozjíždí
příprava nového územního plánu města.
Už je toho vcelku dosti, myslím, že padesátku přetahujeme, a k tomu všemu nutno připočítat desítky malých projektů,
každodenních úkolů při správě městského
majetku, péči o město a o dobrou náladu

6. 4.		
Ukliďme Česko
a brigáda na Malvaňáku (také sběr
objemného odpadu)
13. 4.		
Vajíčkobraní
(trh a program
Velvary),
14. 4. 		
Parním vlakem
na Karlův most
30. 4. 		
Čarodějnice
18. 5. 		
Dědkiáda a 155 let
hasičstva
14. 7. 		
100 let TJ Slovan
Velvary
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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s tím, že může být prodloužen,
se zkušební dobou v souladu se zákoníkem práce.

________________________________________________________________

Ve Velvarech dne 28. 1. 2019

Zájemce o práci asistenta prevence kriminality doručí požadované doklady podle
stanoveného vzoru na podatelnu Městského úřadu Velvary, náměstí Krále Vladislava
1, 273 24 Velvary. Dotazník a vzor motivačního dopisu jsou zájemcům k dispozici
na webových stránkách města Velvary www.velvary.cz nebo na Městském úřadě
Velvary u asistentky starosty a tajemníka pí. Veroniky Lipavské.

Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení 2 pracovních míst

Zájemce o práci asistenta prevence kriminality musí disponovat zejména dostatečnou
znalostí města Velvary a osobní znalostí obyvatel. Zájemci, které vybere komise, poté
absolvují vstupní a průběžné vzdělávání.

ASISTENT (-KA) PREVENCE KRIMINALITY

Výběrové řízení je rozděleno na 2 části. V první části hodnotí komise doručené
dokumenty. V druhé části proběhne s uchazeči osobní pohovor.

Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: asistent (-ka) prevence kriminality

V případě nejasností s vyplňováním požadovaných dokumentů se mohou zájemci
o práci asistenta prevence kriminality obrátit na paní Veroniku Lipavskou, tel. 315 617
099, e-mail: sekretariat@velvary.cz.

Platové zařazení: platová třída 2 / platový stupeň 12 podle nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (v roce 2019
plat 15 000,-- až 20 000,-- Kč.

Lhůta pro podání přihlášky: 11. 2. 2019 do 11:00 hodin, na přihlášky podané
po tomto datu nebude brán zřetel.

Datum nástupu: 1. 3. 2019

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
či nevybrat žádného uchazeče.

Charakteristika vykonávané práce: Asistent prevence kriminality se podílí na
prevenci kriminality ve městě a zajištění veřejného pořádku pod vedením strážníků
městské policie; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad
dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě.

PhDr. Radim Wolák
starosta města
tel. 606 668 801

Požadované předpoklady:
1.
2.
3.
4.

Minimální věk 18 let
Trvalé bydliště ve Velvarech nebo místní znalost města Velvary
Dobrý zdravotní stav
Ochota pracovat v terénu a dobré komunikační schopnosti

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
•
•
•
•

Dotazník a motivační dopis
Životopis (ručně psaný)
Doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání (postačí prostá kopie)
Výpis z Rejstříku trestů (postačí prostá kopie)
www.velvary.cz, tel. 315 617 002, 315 617 001, fax: 315 617 000
1 e-mail:
0
el.podatelna@velvary.cz, starosta@velvary.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ZA ROK 2018
  					

Na konci roku 2018 čítal náš knihovní fond
14.067 svazků, z čehož 12.000 knih máme
pro čtenáře k dispozici ve volném výběru
přímo v půjčovně, ostatní svazky jsou uloženy v depozitáři. V loňském roce bylo
zapsáno 596 nově zakoupených knižních
titulů. Čtenáři si mohou vybírat ze 17 druhů
časopisů. V půjčovně pro dospělé patří mezi
nepůjčovanější časopisy: Vlasta, Květy,
Zahrádkář, Flóra na zahradě, Ona ví, Interview, Burda, Rozmarýna, Koktejl…
Vloni bylo v naší knihovně zaregistrováno
747 majitelů čtenářských legitimací, z toho
279 dětí do 15 let. Služeb, které naše
knihovna poskytuje, využilo 31.304 čtenářů
a návštěvníků. V tomto období bylo vypůjčeno 23.608 knih.
Velký zájem je i nadále o meziknihovní
výpůjční službu – 1.528 požadavků. Převážnou většinu takto vyžádaných konkrétních
knižních titulů přivážíme ze Středočeské
vědecké knihovny Kladno.

					
bě se i nadále těší kurzy trénování paměti
pro dospělé, které vede certifikovaná lektorka Anna Kratochvílová. Probíhají vždy na
jaře a na podzim. Mezi vzdělávací pořady
pro děti patří programy pro jednotlivé třídy
zdejší základní školy, pro mateřskou školku,
pro černuckou základní školu, ale i nejrůznější soutěže a kvízy o ceny.

Mezi loňské zajímavé akce, které se těšily
divácké přízni, patří například:
* Křest knižní novinky spisovatelky Jany
Javorské za účasti moderátorky rádia
Blaník Kateřiny Pallayové, která knihu
pokřtila (27.4.)
* Představení nové knihy „Dvojité salto
na talíři“ a beseda s její autorkou Michaelou
Jendruchovou (6.6.)
* Autogramiáda spisovatelek Táni Kubátové
a Petry Nachtmanové (21.11.)
* Seznámení s fotografickou knihou
Šumavské
návraty
s
hudebním
vystoupením Antonína Jelínka (29.11.).
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo 20. června. Tentokrát byli
pasováni žáci hned tří prvních tříd
a všichni, včetně pana starosty, který
obětavě tradičně ztvárnil roli pana krále,
jsme si tuto krásnou akci užili.
Milým svátkem pro čtenáře i knihovnice bývá
každoroční vyhlášení Krále čtenářů. Tentokrát se uskutečnilo 19. března. Při slavnost-

ním setkání vždy odměníme čtenáře, kteří si
vypůjčili nejvíce knih. Součástí příjemného
setkání je i posezení s občerstvením.
Novinkou loňského roku bylo zahájení půjčování deskových společenských her. Jsou
určeny pro hráče všech věkových kategorií.

Máme jich ve fondu na tři desítky a jejich
počet budeme i nadále rozšiřovat. Zajímavostí je, že tyto hry si vypůjčují děti i dospělí. Je prokázáno, že deskové společenské
hry jsou jedním ze způsobů, jak zapojit
i naši pravou mozkovou hemisféru, kterou
při běžných činnostech tak často nevyužíváme. Odměnou nám bude zlepšování
paměti v jakémkoli věku a celková psychická
svěžest.
Zdeňka Ortová

V loňském roce jsme s kolegyní Lenkou
Štýbrovou pro čtenáře připravily celkem
26 kulturních a vzdělávacích akcí. Obli-
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TÝDEN
V PORTUGALSKÉM
GUIMARAëS
  					
					
Naše základní škola se od roku 2018 do
roku 2020 zapojila do projektu Erasmus+,
který umožní několika žákům základní školy vycestovat do zahraničí a prostřednictvím
angličtiny poznávat nové kamarády, způsob
života v jiných zemích a zažít týden stovky
až tisíce kilometrů od domova.
V listopadu 2018 se konal první výjezd do
portugalského města Guimaraẽs, který jsem
absolvovala společně s Vendulou Liscovou,
Valentinou Sivoželezovou, Šimonem Vadinským a Martinem Štraubem.
Ze školy s námi vycestovali také paní učitelky Bc. Pavla Brixi a Mgr. Blanka Dragounová a také pan ředitel Mgr. Petr Došek.
25. listopadu jsme odlétali z letiště Václava
Havla a v Portugalsku jsme byli až k večeru.
Každý jsme bydleli u jiné rodiny a každému
byl přidělen jiný kamarád.
V pondělí jsme se všichni, ze všech zemí
(Portugalsko, Česká republika, Turecko,
Itálie, Řecko a Polsko) sešli ve škole, kde
celý projekt probíhal. Portugalci nás skvěle přivítali, představili nám svoji školu a my
představili naši. Odpoledne jsme se seznamovali s novou třídou a ostatními studenty místní školy. Všichni byli moc přátelští,
zdvořilí, chválili nám angličtinu a říkali,
jak jsme hrozně velmi krásní.
V úterý 27. 11. jsme měli výlet do portugalského národního parku (projekt měl téma
Ecogeeks in Action) Gerês, kde jsme chodili
po kopcích a kochali se nádherným výhledem nejen na vodopády. V malé vesničce
přímo v parku jsme měli oběd – maso s rýží,
polévku a dezert. Poté jsme se šli podívat
do muzea parku.
Ve středu byl asi nejlepší den celého
pobytu, to jsme se všichni shodli: ráno
jsme každý šli na jednu hodinu do své třídy
a potom jsme měli výlet po samotném Guimaraẽs. Nejdřív jsme navštívili muzeum
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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navštívili radnici a setkali se se starostkou města. Následovala prohlídka tamního hradu,
kde se narodil vůbec první portugalský král. Nakonec jsme z hradeb pozorovali krásný
západ slunce. Večer jsme měli tzv. Shared Dinner, kam každý stát přinesl nějaké věci
ze své národní kuchyně (my jsme na stůl položili chléb, perník a pivo).
Ve čtvrtek byl nejdeštivější den. Měli jsme výlet do města Porto, kde jsme nejdříve
navštívili krásné muzeum biodiverzity a pak se v dešti přesouvali do restaurace u řeky
Douro. Po obědě jsme se plavili lodí po řece Douro a dopluli skoro k oceánu.
V pátek – poslední den v Portugalsku jsme si moc užili. První hodinu školy jsme strávili
ve třídách, kde jsme se rozloučili
se spolužáky a šli jsme pracovat
na prezentaci o celém týdnu. Když
jsme byli asi v polovině, sedla si
k nám učitelka jazyků z guimaraẽské školy a asi hodinu jsme si
s ní povídali. Rozloučili jsme se
s učiteli, studenty a měli jsme volné
odpoledne s našimi rodinami.
V sobotu jsme zhruba v 10.00 hod.,
odlétali do Frankfurtu, kde jsme
5 hodin čekali na letadlo zpět domů
do České republiky. Tento týden
byl pro nás pro všechny nezapomenutelný a moc rádi na všechno
vzpomínáme. Všechny nás celotýdenní anglická konverzace řádně
vyčerpala, ale myslím si, že
z testů z angličtiny budeme dostávat za jedna. :)
Viktorie Kuptíková, 8. A

ekologie, jenže bylo hrozně nudné, takže
jsme si z něj moc neodnesli. Ale potom jsme
šli po městě, povídali si s učiteli z partnerské
školy. Učili jsme je samozřejmě písmenko
„ř“. Na oběd jsme šli do krásné restaurace
a zase byla polévka, těstoviny a čokoládový
dezert. Málem jsme praskli! Po obědě jsme

HUDBA DO ŠKOL – PROJEKT ČESKÉ FILHARMONIE PRAHA
– REGIONÁLNÍ CENTRUM VELVARY
  										
Ve čtvrtek 17. ledna 2019 se v rámci
projektu České filharmonie „Hudba do
škol“ konalo první setkání Regionálního
centra ČF Velvary. Tématem semináře prožitkové hudební výchovy – Jak na
velké skladatele - byl hudební skladatel a velvarský rodák Leopold Koželuh.
Desítka učitelů z okolí Velvar i vzdálených regionů se během odpoledne
zábavnou formou seznámila s tím,
jak lze výuku hudební výchovy obohatit.
Setkání proběhlo na půdě ZUŠ za účasti jejího ředitele pana Oldřicha Adelta,
pana ředitele ZŠ Mgr. Petra Doška a pana
starosty PhDr. Radima Woláka a v neposlední řadě vzácného hosta, interpretky barokní hudby, cembalistky Moniky
Knoblochové.
Estetické prožitkové učení, které jsme
si společně vyzkoušeli, totiž nejen přispívá k rozvoji osobnosti každého dítěte,
což je cílem naší současné vzdělávací
politiky, ale také posiluje kulturní hodnoty a tradice, které je nutné v dětech
rozvíjet a šlechtit. Vždyť škola a vzdělání to nejsou jen vědomosti, vzdělání
přispívá zejména k mravnosti člověka a posilování jeho kvalit. Věříme, že
se nám to v rámci Regionálního centra
projektu České filharmonie zde ve Velvarech podařilo a těšíme se na další setkání
v dubnu, na které jste, pokud budete mít
zájem, srdečně zváni.

Zatoulaní pejsci nově s Lesanem
Město Velvary má od počátku roku nově uzavřenou smlouvu s útulkem pro psy
Lesan, který sídlí v Kralupech nad Vltavou. Zároveň plánujeme zřízení dočasného
kotce pro psy ve dvoře radnice, protože většina zaběhlých psů svého pána rychle
najde (tedy pán je). Často jde o známé firmy a útěkáře recidivisty, jindy o náhlý
případ a páníček se rychle ozve. Rozhodli jsme se tedy zkusit omezit zasílání
do útulku, nechat psa den u nás a využít sociální sítě ke zjištění majitele.
Teprve pokud se pán nenajde, bude pes převezen.
Pokud najdete zaběhlého
psa, prosíme
- nejprve se rozhlédněte,
zda pán není opodál (třeba
na druhém konci vodítka
či poblíž)
- zeptejte se lidí v okolí,
zda nevědí, komu pes patří
- teprve poté volejte nejprve Městskou policii Velvary 725 077 711
- pokud policie telefon nebere (není ve službě nepřetržitě), volejte starostu města
606 66 88 01
Děkujeme za spolupráci! (rw)
Kontakt do útulku:
Městský útulek pro psy Lesan - Kralupy nad Vltavou
Otevírací doba pro veřejnost: 9 - 14 denně, pro vážné
zájemce o adopci psa kdykoliv, dle individuální dohody
Provozovatelka a vedoucí útulku: Monika Kolková
Monika Kolková: 775 105 275, kolkova@seznam.cz
Více na http://www.utulek-kralupy.estranky.cz

Za tým regionálního centra Velvary
Mgr. Edita Roberts,
Mgr.Blanka Dragounová
a Mgr. Míša Kuptíková
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Vánice a metelice v únorový čas neopustí nás,
ale také únor dláždí cestu
k jaru. To nám předpovídají
pranostiky na druhý měsíc
v roce 2019.
Naši žáci z fotbalové akademie se
už určitě těší, až budou smět vyběhnout
na venkovní hřiště. Zatím se všichni sešli spolu se svými rodiči, trenéry a učiteli
v podvečerních hodinách na konci ledna ve škole, aby zhodnotili první pololetí
školního roku. Rodiče se dozvěděli také
další informace o halovém turnaji v partnerském městě Montbert ve Francii,
kam výběr akademiků odlétá v pátek
22. 2. 2019.
Zájemci z řad vycházejících žáků se jeli
podívat do odborného učiliště ve Vrapicích. Při jednání s mistry odborného
výcviku byla domluvena další spolupráce. V jarních měsících se do dílen učiliště
podívají žáci volitelného předmětu technické práce. Bude možné využít také
cvičnou kuchyň školy pro žáky, kteří navštěvují předmět domácnost. Je známo,
a poslední dobou se to potvrzuje čím
dál víc, že řemeslo má zlaté dno.
V rámci programu „Hudba do škol“ se
pod hlavičkou Centra kolegiální podpory
konalo v sále ZUŠ ve Velvarech regionální setkání zájemců o hudební vzdělávání ve školách. Seminář vedla p. učitelka
Dragounová. Akce je akreditována
MŠMT. Všichni zúčastnění mohli získat
certifikát o jeho absolvování. Naše škola
je partnerskou institucí tohoto projektu,
nositelem je Edukační oddělení České
filharmonie. Setkání se budou opakovat
každý měsíc. Děkujeme za spolupráci
ZUŠ.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Pro podporu vzdělávání pedagogů
proběhlo také setkání Centra kolegiální
podpory v základní škole, které je věnováno podpoře inkluzivního vzdělávání
pomocí informačních technologií. Těchto pravidelných setkání se účastní také
kolegové ze ZŠ Zlonice a ZŠ Klobuky.
Hlavním tématem bylo využití možností
3D tiskárny pro výrobu pomůcek pro žáky
se specifickými výukovými podmínkami.
Účastníci si například vytiskly mapu ČR
ve formě puzzle nebo plastickou Mendělejevovu tabulku prvků.
Další aktivita, která se připravuje a plánuje, je setkání dětí z partnerských škol
(Erasmus+KA2) pěti evropských států na
půdě naší školy. Třicet dětí včetně našich se potká již v květnu ve Velvarech,
kde pro ně chystáme bohatý program
s ekologickým zaměřením. Druhý tým
našich dětí letí už brzy na zkušenou
do Antalye v Turecku.
Hodiny nepovinného předmětu golf
probíhají v Beřovicích na trenažérech.
Žákyně druhé třídy Vanesa Žroutová
získala 2. místo ve výtvarné soutěži
„Můj učitel/učitelka tělocviku“. Gratulujeme.
Bylo ukončeno výběrové řízení na počítačovou techniku v rámci projektu iRop.
Učebna jazykové komunikace a učebna
přírodních věd budou vybaveny novou
výpočetní technikou za více než
3 000 000 Kč.
Zapojili jsme se do soutěže „Věnuj
mobil“. Dokázali jsme shromáždit 38 ks
nepotřebných přístrojů. Vzhledem k celkovému počtu žáků na naší škole (cca
500), to na výhru nevypadá, ale každá
kapka v odpadovém moři se cení.
Vyučující matematiky se podrobněji

seznámili s programem Geogebra.
Vzdělávání probíhalo na půdě školy
a zúčastnily se ho také kolegyně ze
ZŠ Smečno. Celá aktivita se uskutečnila v rámci partnerství školy v projektu
„Škola pro všechny: Inkluze jako cesta
k efektivnímu vzdělávání všech žáků“,
který je součástí OP VVV administruje
ho UJEP Ústí nad Labem.
Upozornění: V minulém zpravodaji

bylo chybně uvedeno, že sběr papíru
proběhne v lednu místo v březnu.
Omlouváme se a děkujeme všem, kteří
už mají papír na příští měsíc připravený
k expedici.
Věnujte, prosím, pozornost termínům
zápisu do Základní školy Velvary pro
školní rok 2019/2020. Bližší informace
jsou uvedeny na další stránce. I nadále
pokračuje Klub předškolák. Probíhá většinou měsíčně, bližší informace najdete
na webu školy i informačních panelech
v okolí, popř. ve zpravodaji.
Takže, teď už jen čekáme na skřivany, těm
mrazy nevadí a za každých okolností si
trylkují. Zkusme se podobně optimisticky
naladit na předjarní období.
Za ZŠ: M. Červenková
Foto: archiv školy
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FOTBALOVÁ AKADEMIE VSTUPUJE DO SVÉHO TŘETÍHO ROKU
							

		

Základní škola Velvary
Ředitelství ZŠ Velvary, okres Kladno
vyhlašuje

Zápis dětí do 1. ročníku
pro školní rok 2019/2020 v následujících termínech:
čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
pátek 5. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
Rodiče nebo zákonní zástupci přivedou k zápisu děti, které
dovrší do 31. 8. 2019 věku 6 let a děti, jimž byl minulý školní
rok odložen začátek povinné školní docházky.
Nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte. Pokud budete žádat
odklad povinné školní docházky, je nutné vzít s sebou doporučující
posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře,
nebo klinického psychologa. Pro děti, které budou mít odklad
školní docházky nabízíme přípravnou třídu.
Pro rodiče předškoláků jsou připraveny podrobné informace
v klubu Předškolák. Informace o termínech schůzek najdete
na stránkách školy www.zsvelvary.cz.
Dodatečný zápis (pro děti, které jsou v době řádného zápisu
nemocné nebo se z vážných důvodů nemohou řádného zápisu
zúčastnit ) je třeba domluvit v kanceláři školy telefonicky
(315761060, 739040121) nebo osobně.
Mgr. Petr Došek
Ve Velvarech, 17. leden 2019

ředitel školy

Budou to v květnu dva roky, co jsme ve
Fotbalové akademii Bohemians Praha 1905
– Velvary v náborech vybrali první děti, které začaly trénovat v naší akademii. Dnes se
po velvarských hřištích prohání víc než
stovka dětí ve věku 4 -11 let z Velvar a okolí. A to už někteří hráči z akademie hrají
v Praze v týmu Bohemians Praha 1905.
Děti v akademii trénuje 16 trenérů. O těchto číslech jsme si mohli na začátku nechat
jen zdát. Ve fotbalovém areálu je od prosince 2018 nové hřiště s umělým povrchem
a to díky dotaci z ministerstva školství. Vedle toho jsou tu dvě kvalitní hřiště se závlahou, jedno bylo vybudováno z dotace
Středočeského kraje. Oba projekty podpořil
svojí spoluúčastí předseda představenstva
Bohemians Praha 1905 pan Dariusz
Jakubowicz. Díky jeho daru, který přesáhl
5 miliónů korun, mohla být vybudována
tahle hřiště, která slouží dětem v akademii.
Naše děti ve všech ročnících hrají celoroční
soutěž s nejlepšími týmy v republice – hrají
miniligu. I tohle bylo před dvěma roky těžko
představitelné. Každé léto v červenci na velvarském hřišti probíhá letní fotbalový kemp,
který vedou nejlepší trenéři přípravkových
kategorií. I tohle je již samozřejmostí.

V květnu, konkrétně 8. 5. 2019, tedy ve státní svátek na velvarském hřišti proběhne již
třetí ročník putovního Poháru královského
města Velvary. Letos to bude mezinárodní
turnaj, ve kterém vedle mužstva z Francie
a Slovenska bude startovat naše špička
v ročníku 2010. A samozřejmě s nimi změří své fotbalové síly mužstvo naší fotbalové
akademie a nebude jenom do počtu.
Bez
nadsázky
Fotbalová
akademie
Bohemians Praha 1905 – Velvary je dobrým
reprezentantem královského města Velvary
i v roce 2019.
Mgr.Josef Dobeš
ředitel fotbalové akademie
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VÍTEJTE
V ZUŠ VELVARY
  					
					

Vážení čtenáři, dovolte mi úvodem krátké
zamyšlení nad úkolem a významem uměleckého vzdělávání při výchově našich dětí.
Školní rok už pokročil do druhé poloviny,
rozdali jsme pololetní vysvědčení a pomalu
se začíná ukazovat, kdo to myslí se svým
studiem vážně a kdo ne. Občas se totiž
najde žák, který si plete docházku do
základní umělecké školy s návštěvou
zájmového kroužku či jiných nezávazných
volnočasových aktivit. Takový žák je překvapený tím, že je třeba systematické a dlouhodobé práce k dosažení výsledku.
Ono totiž u nás v ZUŠ při studiu uměleckých
oborů je tomu trochu jinak než v ostatních
školách, u nás jde těžko něco opsat nebo
se z něčeho vymluvit či výsledku dosáhnout
bez práce. V hudbě je totiž dobře slyšet
a ve výtvarném či tanečním oboru je to zas
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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velice dobře vidět, kdo dobře kreslí nebo
tančí. Zkrátka za umělce hovoří jeho dílo
a jeho poctivá snaha dosáhnout co nejlepšího výsledku.
Samozřejmě, že míra nadání jednotlivců
je různá, a proto i jejich cesta k uspokojivému výsledku nemusí být zrovna jednoduchá
a stejně přímočará. Co rozhodne o úspěchu? Je to vždy směsice talentu intenzivní přípravy a v neposlední řadě i podpora
rodiny. Není toho málo, co musí žák do
přípravy vložit. Navíc se někdy výsledek
může objevit až po dlouhé době a v tu
chvíli je dost žáků, kteří zvolí variantu ukončení studia. V takovém případě je na učiteli a rodičích, aby zasáhli a svého žáka,
své dítě nenechali uniknout k povrchnosti
a dovedli mu vysvětlit pravou podstatu věci.
K jejich argumentům mohu přidat jeden

docela pádný důvod. Je to skutečnost, že
se u nás v ZUŠ nesetkáváme s problémem
šikany. Má to jeden zásadní důvod. O postavení v naší škole nerozhodují svaly, míra
drzosti nebo převaha intelektu, ale zcela
a bez kompromisu je nejlepší ten, kdo něco
opravdu dovede. Hrubá síla či vychytralost
zůstává bez užitku a umění vítězí.
Pokud jste vydrželi dočíst až sem, máte
milí rodiče zas o důvod víc k podpoře
svých dětí při studiu v ZUŠ. Ti, kteří neměli
tu trpělivost dočíst, asi stejně povedou
své potomky od kroužku ke kroužku
až zjistí, že je vlastně nic nebaví a stejně,
už je to dítě moc neposlouchá...
Naštěstí máme těch poctivých žáků hodně
a ti druzí nás sami velice záhy opouštějí.
Snad jen ještě dodám, že stát to našim
dětem platí (zhruba 80% nákladů) a nic
nechce vracet, i když by to bylo celkem
logické. Vlastně se zatím tak moc neděje,
vždyť my na to máme.?

Rok

2018 jsme zakončili krásným
Vánočním koncertem, neméně krásným
Vánočním tanečním vystoupením a úplně
nakonec jsme již tradičně hráli a zpívali
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby
v kostele sv. Kateřiny. Všechny tyto akce
se náramně vydařily o té naší ,,Rybovce“
už se mluví a srdečně nám ji závidí v celém
širém kraji. A to je dobře, protože to děláme s chutí a rádi. Není věru v okolí mnoho
měst, kde si ,,Rybovku“ můžou sami zahrát
a zazpívat.
V lednu jsme vycestovali až do dalekého
Stochova, kde naše tanečnice vystoupily
na oblastní přehlídce tanečních souborů
ZUŠ ,,Stochovská grácie“.
Pro děti hrály divadýlko tentokrát děti
ze ZUŠ Stochov a jako přídavek pak byla
ještě pohádka od dospělých.
Vysvědčení jsme rozdali - jak se patří slavnostně po koncertě, který nazýváme
Vysvědčení s hudbou.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Orchestr KMČ se intenzivně připravuje
na následující období, kdy ho čeká několik
veřejných akcí.
Pěvecký sbor Tolárek zahájil přípravu
na letošní soutěž ZUŠ.
Žesťový a flétnový soubor potichu v ústraní
dělají s velkým rámusem totéž. Náš nejnovější trumf je bezesporu první žák na tubu
v širém okolí, který se do hraní pustil s takovou vervou, že si občas musíme zacpávat
uši (jsme ale stejně rádi, že ho máme).
Tanečnice nikdo neuhlídá, jsou pořád
v pohybu, zase už připravují výjezd
na Taneční galavečer do Kralup nad Vltavou. A samozřejmě, že je to žene někam
soutěžit. O čemž Vás budeme průběžně
informovat.

V únoru připravujeme:

pro děti bude u nás maškarní bál
pojedeme tančit do Kralup a zkusíme zahrát
na soutěži dechových souborů v Kladně
budeme pořádat okresní kolo soutěže
ZUŠ v oboru smyčcových souborů také
Vás pozveme na koncert

Žádost o spolupráci

Pokud máte doma nějaké dokumenty,
fotografie, plakáty připomínající založení
Lidové školy umění ve Velvarech, osobu
jejího prvního ředitele nebo snad dokonce najdeme nějakého pamětníka, který je
ochoten své vzpomínky sdělit, velice nás
potěší, když nám je poskytnete. Nejlépe prostřednictvím pracovníků Městského muzea
Velvary.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

							

		

5. a 6. ledna naše městečko opět navštívily
tři dužiny králů z dálného východu (dvě putovaly městem celou
sobotu, třetí jste mohli
zastihnout v neděli před
kostelem),
průvodci
jim byli dva neúnavní
andělé. Putovali dlouho,
ale námaha se vyplatila,
protože charitní kasičky
se téměř celé zaplnily!!
Děkujeme všem, kteří
jste jim otevřeli - i milé slovo či malý příspěvek je důležitou podporou! O výsledcích celé
sbírky se dočtete na www.trikralovasbirka.cz
Za všechny koledníky Míša Kuptíková

Za kolektiv ZUŠ Velvary
Oldřich Adelt

Inzerce

Inzerce

Realizujeme vaše sny…
Vy máte nápad, my to umíme postavit…

klempířské práce
instalatérské a topenářské práce
zednické práce
zámečnické práce
terénní úpravy a údržba pozemků
pokládka zámkové dlažby

Telefon: 724 515 108
www.stavby-velvary.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

24

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

25

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADU MĚSTA VELVARY
PRO ROK 2019

Svoz velkoobjemného odpadu:

Svoz komunálního odpadu:

Svoz nebezpečného odpadu:

celoroční svoz každý čtvrtek ve všech částech města, na popelnici musí být čárový
kód

jarní svoz 6. 4. a podzimní svoz 12.10.

jarní svoz 13. 4. a podzimní svoz 19.10.

Svoz bioodpadu:

od března do listopadu, každý sudý týden v pondělí, v listopadu se vyváží každé
pondělí, biopopelnice musí být označena čárovým kódem

Svoz textilu:
Svoz pytlů (papír x plast) od každého domu:

každý týden – stanoviště nádoby na textil je umístěno v ulici Za Roudnickou branou
a u kina, v Ješíně u kapličky, na Velké Bučině u rybníka

1 x za 14 dní, přesné termíny:
21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5,, 27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7.,
5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12.

Svoz plastů ze sběrných nádob:
každé pondělí

Svoz papíru ze sběrných nádob:
každou středu

Svoz skla ze sběrných nádob:

1x 28 dní vždy v pátek (15.2., 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 30.8., 27.9., 25.10.,
22.11., 20.12.)

Kontaktní osoby:
Jitka Urbánková (Městský úřad Velvary – podatelna), tel. 315 617 007,
e-mail: urbankova@velvary.cz
Jana Staňková (www.mojeodpadky.cz) – e-mail: stankova@mojeodpadky.cz
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Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb,

Fejeton

přijme všeobecnou zdravotní sestru pracující
bez odborného dohledu.

NÁVLEKY

Nástup možný ihned. Plat dle platných tabulek.
Podrobnější informace u vedoucí sestry Hasalové,
tel.: 607 075 056.

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb přijme do pracovního poměru
Sociální pracovnici/pracovníka
Co Vás čeká:
• práce na plný pracovní úvazek (jednosměnný provoz)
• pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání mateřské (rodičovské)
dovolené
• termín nástupu – duben 2019
• plat v souladu s platnými platovými tabulkami
Náplň práce:
• Provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajišťování standardní
dokumentace, práce se zájemci o službu, vedení evidence zájemců o službu
• Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich
zpracování
• Řešení sociálně - právních a sociálně - zdravotních záležitostí klientů,
poradenství
• Účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů
• Účast v zájmové a kulturní oblasti klientů
Požadavky:
• Odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(vzdělání – vyšší odborné, vysokoškolské)
• Praxe v oboru na uvedené pozici výhodou
• Trestní bezúhonnost
• Odpovědnost, samostatnost, rozhodnost, flexibilita
• Uživatelská znalost na PC
• Schopnost pracovat individuálně i v týmu.
• Příjemné vystupování, empatie, nekonfliktnost
• ŘP sk. B
• Kladný vztah k seniorům
V případě zájmu zašlete, prosím, profesní životopis nebo volejte na tel. číslo
315 720 276, 607 075 068
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Pamatujete se ještě na neforemné bílé galoše, do nichž jsme dříve v čekárně
soukali nohy i s obuví, aby nás pak za odměnu sestřička pustila k ošetřujícímu lékaři?
Na poliklinice v nich marodi budili zdání, že hromadně míří k ortopedovi, ať šli předvést
na krční mandle či na chirurgii divnou bradavici. Nedalo se v tom totiž chodit. Všichni jsme
se bez rozdílu věku a vzdělání ploužili do ambulancí univerzálně nemotorně. Málokde se
člověk mohl cítit tak dokonale rovnostářsky. Bylo lhostejno, jestli jsme si doma nazuli
lodičky za dva a půl tisíce nebo pracovní bagančata. Galoše měly i směšnou vlastnost,
že nás během chůze nečekaně opouštěly. Často jste po pár krocích zjistili, že vy sice
pěkně jdete, ale ony trucují dva metry za vámi.
Doba se změnila a přezula nás do návleků. To pohodlíčko. Před vstupem
do ordinace si navlékneme na boty šustivé nic a naše chodecká důstojnost zůstává
zachována. Pacient se za pár minut s pláštěnkami na botách tak sžije, že si je občas
při odchodu zapomene sundat. Pak si pěkně šustí třeba až na parkoviště. A ostatní šoféři
se mu smějí jako ten pán, co o svém švagrovi tuto historku vyprávěl nedávno na zubním.
Švagr si prý uvědomil, že něco není v pořádku, až po pár ujetých kilometrech, když se
mu zdálo, že pedály nějak podkluzují.
Celá čekárna se ještě otřásala upřímným smíchem, když z ordinace vyšla důkladně
ošetřená paní. Držela u oteklých úst decentně kapesníček a odcházela z místa utrpení
v návlecích. „Haló, paní, návleky!“ volal za ní ochotně vypravěč. „Ty máte támhle
v krabici,“ zahuhlala na nedůvtipníka dotčeně pacientka. To už ostatní marodi doslova
propadli bezuzdnému veselí. Když se omyl vysvětlil, děkovala paní všemi směry
za upozornění. Bolavé extrakci čtyřky vlevo dole sice neunikla, ale potupnému šourání
se po ulici v návlecích ano.
Pak ušlechtilý vypravěč chvíli líčil, koho všeho už na nevyzuté návleky upozornil,
protože má pro podobné přehmaty pochopení. Jeho vlastní žena v nich jednou přijela
autobusem až domů. Hrozně se styděla. Ne za to, že v nich urazila tak dlouhou cestu,
aniž zpozorovala cokoli podezřelého, ale protože na kardiologii je mají určitě spočítané
a budou to považovat za krádež. „Představte si,“ líčil pán už pouze mně, neboť ostatní
nemocní již byli ošetřeni a odešli, „že jsem musel ještě to odpoledne jet sedmadvacet
kilometrů tam a sedmadvacet zpátky, jenom proto, abych vrátil ty blbý návleky a moje
žena mohla jít spát s čistým svědomím.“
Neumíte si představit, jak hrozně jsem litovala, že jsem v čekárně poslední a chybí
dosavadní a hlavně do věci zasvěcený kolektiv, když humorista vyšel posléze z ordinace
a v návlecích mířil k východu. „A to má být jako legrační?“ myslela jsem si a zvažovala,
zda se mám jeho naivní scénce alespoň zdvořile pousmát, abych komikovi nezkazila
radost. Jenže pán se už nevrátil. A tak vás prosím, až potkáte robustního pána kolem
šedesátky, jak jde světem v bledě modrých návlecích, řekněte mu, prosím, aby je vrátil
do Velvar na zubní.

Zdeňka Ortová

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

29

VELKÉ ZMĚNY NA DVOŘÁKOVĚ GYMNÁZIU V KRALUPECH NAD VLTAVOU
  					

					

Od příštího školního roku chystáme v naší škole řadu zásadních změn. Ta největší spočívá
v tom, že již nebudeme přijímat žáky do prvního ročníku obchodní akademie a otevřeme
naopak dvě třídy čtyřletého gymnázia.
Studentům se tak od školního roku 2019/2020 nabízí možnost vzdělávat se v jedné třídě
osmiletého gymnázia a ve dvou třídách čtyřletého gymnázia.
Další inovací bude i to, že každá z těchto dvou tříd bude mít své zaměření: jedna bude
přírodovědně-technická a druhá společenskovědní. Mezi nové předměty, které se v těchto
třídách budou vyučovat, patří například mediální výchova, komunikativní dovednosti, robotika
či multimediální tvorba.
Chceme co nejvíce vyhovět individuálním potřebám každého studenta, proto mu během
studia nabídneme i mnoho volitelných předmětů.
Důraz budeme klást na menší počet studentů ve třídě, exkurze, besedy, individuální konzultace, výuku cizích jazyků, přírodovědné a společenskovědní výjezdy, sportovní kurzy a hlavně
pak i na kvalitní přípravu na vysokoškolská studia.
Více informací se dozvíte na www.dgkralupy.cz, na Facebooku @DGaSOSE a rádi vás
přivítáme na Dni otevřených dveří 6. února 2019.

Dvořákovo gymnázium
v Kralupech nad Vltavou

OTEVÍRÁ NOVĚ

dvě třídy čtyřletého gymnázia

PŘÍRODOVĚDNĚ-TECHNICKOU a SPOLEČENSKOVĚDNÍ
a jednu třídu
osmiletého gymnázia
12 hodin týdně
volitelných
předmětů
výuka
ve čtvrtém 5 světových
ročníku
jazyků

RNDr. Andrej Plecháček, ředitel školy

přírodovědné
a technické
laboratoře

vyšší
hodinová dotace
přírodovědně-technických
předmětů

výuka
některých
předmětů
v angličtině
jazykové
certifikáty

moderní
metody
vyučování

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu
Araukana .
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -205,- Kč/ ks.
Prodej: 2. března 2019
Velvary - u pošty - ve 14.30 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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společenskovědní
menší
počet žáků
ve třídách
aktivní
studentský
parlament

spolupráce
s rodiči

www.dgkralupy.cz
facebook: @DGaSOSE

vyšší
hodinová dotace
společenskovědních
předmětů

nové
předměty

přírodovědně-technická
Inzerce

společenskovědní
projekty

společný
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA VELVARY ZA ROK 2018
  					

					

Během roku 2018 navštívilo muzeum
a akce jím pořádané 1926 lidí.
V tomto roce jsme pokračovali v doplňování
stálých expozic a v zařizování herničky skřítka Muzejníčka.

Výstavy
Viola Benešová: Průhledy - výstava obrazů, grafiky a šperků byla zahájena již v roce
2017 a pokračovala do konce ledna roku
2018.
František Frolík: Osobnosti Velvarska,
Slánska a Kralupska s ukázkami rukopisů
- vernisáž výstavy spojil autor s autogramiádou stejnojmenné knihy.
Tvary a vůně perníků - velikonoční výstava
v Galerii Na Špýcharu byla otevřena v rámci
tradiční velikonoční akce Vajíčkobraní.
Panenky v běhu času - výstava panenek
a kočárků ze soukromé sbírky Evy Kindlové.
František Frolík: Osobnosti čs. legií
a vzniku Československa s ukázkami rukopisů - výstava byla součástí programu
oslav 100. výročí vzniku Československa.
Eva Řepková - Benešová: Obrazy
Vánoční tradice v novém kabátě - výstava vánočních rostlinných vazeb, dekorací
a ozdob Heleny Dudové a členek Klubu
seniorů Kostka.
Výstava dětských kreseb ze soutěže
„Hledáme podobu skřítka muzejníčka“
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

32

Kulturně výchovné akce a doprovodné
programy k výstavám a expozicím
Slavnostní vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže „Hledáme podobu skřítka
muzejníčka“- večer s kulturním programem
a prohlídkou muzea. Ze soutěže vzešel
vítězný návrh, který se stal logem muzejních
akcí pro děti.
Noc s Andersenem - spolupráce se ZŠ
Velvary
Hudba v myšlenkách Masarykových
- koncert u příležitosti oslav 100. výročí
vzniku Československa.
Tajemství Karla Hynka Máchy - beseda se
spisovatelkou a publicistkou Martinou Bittnerovou.
Vajíčkobraní - muzeum se zúčastnilo akce,
kterou tradičně pořádá před Velikonocemi organizace Človíček RaD z.s., výstavou
perníků v Galerii Na Špýcharu.
Velvarská muzejní noc 2018 aneb Biják trochu jinak - promítání amatérských
filmových záběrů a fotografií z Velvar a okolí,
komorní výstava k historii velvarského kina.
Šatník našich babiček - módní přehlídka oblečení z 20. - 50. let 20. století v podání členek klubu „Šatník paní mlynářky“
z Litoměřicka.
Příběh ruských legií - přednáška
PaedDr. Jana Racka s projekcí fotografií byla
součástí programu oslav 100. výročí vzniku
Československa.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“-

muzeum se podílí na organizaci koncertů
pořádaných městem Velvary. V roce 2018
se uskutečnily dva koncerty v secesním sále
muzea a vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech, jehož spolupořadatelem
byla Římskokatolická farnost v Kralupech
nad Vltavou.
Adventní vyladění s folkovým písničkářem Jiřím Smržem - muzeum se podílelo
na pořádání koncertu se spolkem Natvrdlí.
Vánoční dílny v muzeu - spolupráce
s Klubem seniorů Kostka Velvary - výroba
vánočních ozdob z časů našich předků
a vánoční čtení aneb černá hodinka v babiččině kuchyni.
Vánoční benefiční akce - muzeum bylo
spolupořadatelem 6. ročníku vánočního odpoledne s programem pro děti i dospělé - divadlo, koncert, dílničky. Akci pořádal spolek
Laura a finanční výtěžek akce byl věnován
na léčbu a rehabilitaci holčičky postižené
mozkovou obrnou.
Cestovatelský večer „Expedice mořské
želvy“- spolupráce se spolkem Natvrdlí
Vlastivědné vycházky po Velvarech
Vzdělávací programy pro školy
Jak skřítek Muzejníček ke kalhotkám
přišel - spolupráce s Klubem seniorů
Kostka Velvary a TOM Javory Černuc.
Na šesti stanovištích se děti seznámily
s historií odívání, textilními surovinami
i technikami a při tkaní, pletení a háčkování si ověřily nejen šikovnost svých rukou,
ale i trpělivost. S velkým ohlasem se setkal
muzejní módní salón. Devadesátiminutového
programu se postupně zúčastnilo devět tříd
prvního stupně ZŠ Velvary.

Program k úvodu do dějepisu - lektorka
žáky 6. tříd seznámila s významem a úlohou
muzeí a archivů ve společnosti, vysvětlila
některé odborné termíny včetně rozdílů mezi
hmotnými a písemnými prameny a v praktické části dětem ukázala archiválie i hmotné
sbírkové předměty, jak vypadá práce
kurátora, co je expozice a depozitář atd.
Šedesátiminutového programu se postupně
zúčastnily tři třídy ZŠ Velvary.
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání zastupitelstva
Letní zpívání Velvarského pěveckého
spolku
Jarní vínek - akce Klubu seniorů Kostka
Velvary
Sbírkotvorná činnost
V roce 2018 jsme zapsali do přírůstkové
knihy 13 sbírkových předmětů.
Do této statistiky se nezapočítává zpracování archeologické části sbírky. Počet sbírkových předmětů zpracovaných ve druhém
stupni evidence v rámci revize a odborného
zpracování této sbírky bude stanoven po dokončení práce na sbírce.
Řádnou inventurou dle § 12 zákona 122/2000
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů prošlo 828 sbírkových předmětů.
Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály
ke zpracování pěti badatelům zajímajícím
se o sbírky muzea a historii Velvarska.
Muzeum zapůjčilo dva kusy lidového nábytku Městskému muzeu v Kralupech nad
Vltavou k prezentaci na výstavě „Kouzlo
bylinek“ a portrét Václava Františka Libštejnského z Kolowrat od malíře Jana
Jiřího
Heinsche
Matematicko-fyzikální
fakultě UK k dlouhodobé prezentaci v bývalém jezuitském Profesním domě v Praze na
Malé Straně.
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ližšší plánované akce:
Klub cestovatelů při klubu seniorů Kostka Velvary

- je určen všem, kteří rádi cestují, poznávají něco nového a setkávají
rDance
se s přáteli. Cestujeme hromadnými prostředky (není-li určeno jinak).

A to po
ÚNORA

vlastech Českých, ale i za hranice, na výstavy, za sportem
a podobné akce.

ava kostýmů ze známého pořadu v Praze na Kavčích horách.
Jízdné a vstupy si hradí každý sám, manipulační poplatek je 20 Kč.

O plánovaných
akcích se informujte
ro zima
za socíku

předem osobně nebo telefonicky
(Marcela Jirásková tel. 315 762 156, 605 940 416)

ÚNORA

plánované
akce:
ava vNejbližšší
Tančícím
domě
v Praze.

StarDance

boká
nad Vltavou
06. ÚNORA

Výstava kostýmů ze známého pořadu v Praze na Kavčích horách.
BŘEZNA

Retro zima
za socíku
ní prohlídka
zámku.
21. ÚNORA

Klub seniorů
Vás v únoru a březnu zve na tyto připravované akce:

Cvičení s Radkou - na židlích
04. ÚNORA 09:00
Šití taštiček do taštičky
11. ÚNORA 09:00
Výroba truhlíku na květiny
18. ÚNORA 9:00
Cvičení s Radkou – velký míč
25. ÚNORA 9:00

Výstava vvýlety
Tančícím
v Praze. Kralup nad Vltavou na výstavu kočárků,
plánujeme
dodomě
Bakova,

krouna,
Novéhonad
Knína,
Kostelce nad Černými lesy, Bílou horu, Nelahozevsi, Šití nákupních tašek
Hluboká
Vltavou
04 BŘEZNA 09:00
07. BŘEZNA
ě.
Zimní prohlídka zámku.

přivítáme
i vaše tipy
a návrhy.
Dále plánujeme
výlety
do Bakova,

Kralup nad Vltavou na výstavu kočárků,
Lanškrouna, Nového Knína, Kostelce nad Černými lesy, Bílou horu, Nelahozevsi,
Vídně.
Rádi přivítáme i vaše tipy a návrhy.

Beseda s mineralogem
11. BŘEZNA 9:00
Pletení z pedigu
18. BŘEZNA 9:00
Jaro s květinou
25. BŘEZNA 09:00

Setkání s floristkou a výsadba truhlíku.

Inzerce

Akce Klubu seniorů pořádané pro veřejnost se konají pravidelně v klubu
Kostka, a to vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 hod. O podrobnostech se
informujte předem osobně nebo telefonicky (605 940 416). Manipulační
poplatek za jednu akci je 20 Kč není-li uvedeno jinak.
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EXPONÁT S PŘÍBĚHEM - MODEL CUKROVARU
  					

					

Městské muzeum Velvary
Strojmistr velvarského cukrovaru,
pan Jan Přibyl, působil v továrně
po řadu let. Jeho práce se zároveň stala jeho velkým koníčkem.
Své volné chvíle trávil výrobou modelu cukrovaru, který přinášel radost
menším i větším Velvarákům, ale
také lidem z širokého okolí. Přinášíme Vám jeho unikátní vyjádření,
kde popisuje nejen zhotovení tohoto mistrovského díla:

Cukrovárek má už nyní v pamětní knize zapsáno skoro 2000 návštěvníků všech vrstev,
ač je přístupný pouze v sobotu odpoledne
a v neděli dopoledne. Všechny denní listy
zaznamenaly o něm již noticky různého druhu a vesměs doporučují, aby každý dílo toto
shlédl. “

“Asi před 25 roky, když jsem poprvé uviděl model cukrovaru na
Hradčanech v Technickém muzeu,
jak známo, je nepohyblivý, vznikla ve mně myšlenka, udělat sobě
model, který by se pohyboval, až
konečně po dlouhé době došla
k uskutečnění.
První parní stroj byl podle mého
modelu zhotoven r. 1916 a tak
pozvolna pokračovala práce až
do úplného zhotovení r. 1936,
kdy poprvé dne 14. května dílo
dospělo tak daleko, že jsem mohl
u příležitosti slavnostní valné hromady Severočeské župy družstevní, model s parním pohonem předvésti.
Cukrovárek má svůj vlastní parní
kotel na přetlak páry 7 atm., má
předhřívač páry a ohřívač vody
(ekonomisér), dále má svojí malou elektrárnu s motorem na 3 fáze
a dynamem na 100 wattů a 120
voltů napětí. Všecky stroje a přístroje k výrobě cukru potřebné, jsou

Neříkám, že by to nikdo nedovedl, neříkám,
že by to nemohl někdo po stránce finanční podniknout, ale myslím, že by se našlo
snad málo jedinců, kteří by po tak dlouhou
dobu neztratili chuť do nejista ukládat své
vědomosti a zkušenosti, spojené s tak velkou obětavostí. Je také mojí povinností poděkovat všem, kteří mne jakýmkoliv způsobem podporovali a hojné rady a zkušenosti
beznáročně pro toto dílo poskytli.

Ve sbírce Městského muzea Velvary se nachází zbylá část funkčního modelu pana
Přibyla. Proto neváhejte a přijďte si tento jedinečný exponát, který se váže k historii velvarského cukrovaru, prohlédnout.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

Inzerce

NOVÁ prodejna orgonitů, šperků a drahých kamenů
zhotoveny podle mého vlastního návrhu, podle mých
vlastních modelů a jsou podle úsudku směrodatného
odborníka pro cukrovarnické stroje, p. Ing. Květa, po
stránce prakticko - strojnické, zhotoveny velmi dokonale.
Celý model jsem sám financoval a veškerý volný čas,
jakož i moje dovolená po mnoho roků byla užita pouze
pro zdar tohoto díla. Nyní mohu s chloubou ukázat,
jak pilně a svědomitě pracoval jsem na tomto modelu
beze vší náročnosti, a doufám, že veřejnost pochopí
tuto moji dlouholetou obětavost a vytrvalost, jež vyprýštily z lásky k průmyslu cukrovarnickému, a myslím,
že mohou býti jeho chloubou.
Veškeré potíže spojené s tímto modelem, jak po
stránce finanční, tak i technické jsou překonány a model se těší dosti široké přízni odborníků i zájemců ze
všech vrstev tak, že mně snad umožní, abych výdaje
jednou pomalu dostal zpět.


 více než 1.500 orgonitů připravených k okamžitému odběru
 nejširší nabídka na trhu v ČR a Evropě
 odborné poradenství – to co prodáváme, tím žijeme
 přednášky & semináře – naučíme vás vnímat vaši intuici, harmonizovat
energetický systém a podpoříme váš duchovní rozvoj
 prodejna otevřena kdykoliv si budete přát - stačí si zavolat
 NONSTOP pohotovost na čísle 60 ORGONIT / 60 6746648
 na trhu již od roku 2010 – nasbírali jsme velké množství zkušeností a umíme
tedy poradit v každé situaci
 nádherné dárky vhodné pro každou příležitost – harmonizují a pomáhají,
odklánějí patogenní zóny, působí proti elektrosmogu, přináší novou energii


www.kamenyprozdravi.cz
Prodejna: Nabdín 4, 27324, Velvary
Telefon: +420 777 28 99 77
Email: info@kamenyprozdravi.cz
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Kronika

města Velvar

V letech 1939-1945 nebylo možné kroniku
oficiálně psát, proto jsou události z období
Protektorátu zaznamenány pány Kocourkem, Košťálem a Lafkou souhrnně na konci
pamětní knihy. Zápis o velvarském prostředí
v letech 1939 – 1945 je částečně zkreslen,
protože všichni tři, kteří zápis koncipovali,
byli příslušníky KSČ a psali v ideologii této
strany bez kontroly ostatních.
Historické události za okupace ve Velvarech - část druhá
Dne 22. března 1945 ve 12,25 hod. zahučelo 21 amerických bombardérů. Potom šlo
10 vln vždy po 21 letadlech. Nálet na Kralupy n/Vlt 1.500 trhavých bomb o váze 100,
250 a 500 kg zavalilo město. 145 bylo mrtvých české národnosti. Bylo poškozeno 995
obytných budov, 16 budov veřejných, i školy
a gymnásium, 22 průmyslových podniků, 26
zemědělských podniků, 41 živnostenských
podniků a 42 obchodních podniků. Byla rozbita kanalizace, regulace, dlažba, elektrická
síť, nádražní budovy a strojní zařízení ČSD.
V krátké době bylo škod za 210,000.000 Kč.
Naše pomoc postiženým tímto náletem:
Ubytovali jsme postižené ve Velvarech
a okolí. Byla učiněna veřejná sbírka Sociální
péče, která vynesla 230.000,- Kč. Věřili jsme,
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že vyrostou nové Kralupy, ale nikdo z jejich
obyvatel nesmí zapomenout na 145 občanů,
kteří obětovali své životy.
Poslední akce sociální nastala v revoluci
1945.
a) Pomoc Praze a to jak potravinami, tak
i zbraněmi a lidmi. Na výzvu revolučního NV se sešlo pro Prahu tolik darů potravin, že byla posílána celá auta. Totéž bylo
se zbraněmi. 5. května bylo posláno auto
zbraní, které byly uschovány po celou válku v ilegalitě. V neděli 6. 5. vychází Praze
na pomoc prvá četa dobrovolníků, kterou
vedl rotm. Kyryán a která se zúčastnila bojů
v Roztokách u Prahy a v Bubenči.
b) Druhou akcí sociální byla péče o terezínské vězně. Po osvobození Terezína rudou
armádou otevřely se brány malé pevnosti
Terezína a gheta a vězňové po dlouholetém
věznění nečekali na repatriační vyřízení a lékařské ošetření, ale houfně a pěšky utíkali
z těchto doupat smrti. Ale nejen terezínští,
ale všichni podobně postižení z litoměřicka,
Ústí a ze severu vůbec utíkali pěšky přes
Velvary na Prahu do svých domovů. My velvarští jsme těmto lidem poskytli prvou pomoc. V Kronově vile byly zařízeny kuchyně,
kde jsme pro ně vyvařovali, dále jsme je šatili
a lékařsky ošetřili. Zde byl prvý azyl svobody.
Obzvláště když jsme získali potraviny, šatstvo, deky a jiné věci od odzbrojené německé armády. Všecky věci byly shromážděné
v bývalé Sokolovně, kde byl zvolený výbor,
který vše zapisoval a zase postiženým vydával.
Byl to opravdu smutný obraz vidět tyto zbědované, hladové, na smrt nemocné a někdy
dokonce nemocné tyfem, které jsme museli
izolovat a zabránit jim v další cestě k domovu.
Byla to celá řada akcí, na kterých se podíleli
naši občané, ať jako jednotlivci, nebo skupiny. Je nutno připomenout i různé akce mezi
dělníky v t. zv. Kovohuti, kde komunisté,
soudruzi Antonín Ctibor, Josef Souček, /oba

z Černuce/ s vedoucím závodu ing. Vladimírem Volejníkem konali pravidelné sbírky pro
ilegální stranu komunistickou. Bylo to velké
risiko a je celá řada skrytých služeb, které
pomáhaly na nohy umírajícímu, ba i celému
národu, o kterých se nikdy veřejnost nedozví.
Jedni ubíjeli, druzí křísili a ti, co zemřeli pro
tuto službu, zemřeli, abychom my byli živi.
Činnost illegální.
Od počátku, jak se organizovala reakce ve
Velvarech representovaná Vlajkou, ihned se
organizovala také oposice, ač musela skrytě,
ale neméně intensivně.
Začátkem byla letáková akce proti nacistům.
Na velvarsku byl rozšířen časopis „V boj“
a „Rudé právo“. Časopis „V boj“, který byl
dopravován do Velvar železničáři z Prahy,
vozil též Frant. Martinovský, železniční úředník z Velvar. Ovšem že tento časopis způsobil mnoho zla, neboť mnozí, kteří ho četli si
ani neuvědomili, že je to tisk illegální. Začalo
vyšetřování gestapem a zatýkání. Jelikož to
bylo na počátku okupace, nikdo si z vyšet-

řovaných neuvědomil, co jsou nacisté a co
to bude mít za následky. Proto se přiznávali
a sami sebe vrhali do nebezpečí. Jako první byl zatčen Frant. Martinovský a Václav
Novotný, oba železničáři, dále Seifert, kostelník, který dostal leták od Martinovského,
Jar. Varaus, holič, Josef Štefan, pekař, Josef
Straka, typograf, a Bohumil Řezáč, cukrář.
Všichni po dlouhém vyšetřování byli odsouzeni od dvou do čtyř roků vězení v káznici.
Po odpykání trestu se na kauci vrátili domů.
Jediný J. Varaus kauci nesložil a v koncentračním táboře Buchenwald zůstal až do konce války.
Hned při této prvé lekci s gestapem byla celá
řada těch, kterým se podařilo uniknout, nebyli prozrazeni a šířili letáky dál. A nejen šířili,
ale tiskli si vlastní. V ústředí církve metodistické bylo rozmnoženo mnoho tisíc hektografovaných letáků, které byly rozšiřovány, kde
jen byla možnost i na velvarsku. Hlavní podíl
na tisku a rozšiřování měli: František Petránek, redaktor Rudého práva, Vojtěch Černý,
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ředitel, Ladislav Schneider, farář, Václav Našinec, farář, který byl správcem kolportážního oddělení a měl ve skladě rozmnožovací
stroj a značnou spoustu papíru a blan, a Josef Kocourek, metodistický farář z Velvar.
Byly to zejména tyto letáky, které vyšly ve
velikém počtu: „Boží bojovníci na stráž!“ –
„Čechové vytrvejte!“ – „ Všem věrným Čechoslovákům“ – „Zloduch Heydrich padl!“
– „Stalingrad počátek konce Německa!“ –
Čechoslováci vydržte!“ – „Vydržme!“, aj.
Kromě letáků a různých provolání jsme rozšiřovali knihy, zakázané v Německu i u nás,
které byly v kolportážním oddělení, jako
„Műnsberger“ – „Národ v kleštích propagandy“, - „Antikrist v Německu“ aj. Tato letáková
služba byla skutečnou posilou našeho lidu
v té nejtěžší době, a připravila mnohého ku
spravedlivému odboji.
„Obrana národa“ a „Ataman“.
Jako druhá akce po akci letákové, bylo organisování illegálního odboje. Na illegální skupiny „Obrana národa“, která byla formována
z vojáků a důstojníků bývalé československé
armády, bylo z počátku napojeno několik
jednotlivců, kteří o sobě nevěděli. Mezi ně
patřil i JUDr. Karel Treybal, okresní soudce
ve Velvarech, který byl prvou obětí nacismu
a byl v Ruzyni zastřelen. Byl to výborný člověk a světový šachista. I vedoucí odboje ve
Velvarech byl napojen na „Obranu národa“,
prostřednictvím majora Jaroslava Riedla, bývalého ruského legionáře 3. pluku, který byl
1. února 1945 zatčen, odvezen do koncentračního tábora a na cestě smrti přišel o život. „Obrana národa“ byla těžce postižena
v likvidaci; celá řada generálů, jako Homola,
Bílý aj. vysocí důstojníci byli popraveni nebo
umučeni. Generála Bílého ukryl metodistický
farář Kocourek před nacisty v zámku Týnec
u Klatov, kde byly sociální ústavy církve metodistické. Byl tam v r. 1940 pod jménem Jan
Brožek, úředník v. v. z Pardubic. Ovšem jen
několik měsíců. Potom byl nacisty likvidoZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ván. Generál Eliáš měl krycí jméno „Ataman“
a z piety k němu se utvořila skupina, která
nesla illegální jméno „Ataman“. Tato skupina
měla svoji odbočku i ve Velvarech. Od r. 1943
ji vedl v Praze-Smíchově plukovník Ludvík
Strašík a podplukovník Jaro Král, k nim ovšem patřila celá řada vysokých důstojníků,
mezi nimi již zmíněný major Jaroslav Riedl. Velvarskou skupinu vedl metodist. farář
Josef Kocourek a k ní patřili tito členové:
Bohumil Bohuslav, inženýr na „Solárně“,
Vladimír Sajner, hodinář, Ing. Vladislav
Dobrý, Ing. Vladislav Volejník z Kovohutě.
Později byli přibráni: Václav Lafek, František Jakoubek, Josef Krejza, Václav Novotný, přednosta stanice, Josef Štefan, pekař,
Bohumil Řezák, /tři posledně jmenovaní po
návratu z káznice v r. 1944/ a Josef Rous,
všichni z Velvar.
Tato skupina měla za úkol navázat spojení
na nejbližší vojenské illegální jednotky, připravit illegální národní výbor, moralisovat
obyvatelstvo a bojovat jak se dá, proti nacismu, čehož se v plné míře zhostila. V Kralupech n/Vlt. navázala na zbytek „Obrany
národa“, a illegálního leteckého pracovníka a spisovatele Tomáše Panka, takže byli
ve spojení s Kralupy n/Vlt. Ve Slaném se
napojila na majora Výborného, nadporučíka
Vavřinu a poručíka Gardu, kteří byli ve spojení se skupinami partyzánů na křivoklátsku.
Slánská illegální vojenská jednotka se ve
Velvarech dobře zhostila svého úkolu a my
jsme na ní byli vojensky závislí a byli jsme
v nepřetržitém spojení.

V posledních dubnových dnech a počátkem května jsme se pravidelně organisovaně scházeli na velvarské evangelické faře
a plánovali, jak odzbrojit místní velvarskou
posádku, která u nás byla. Posádka jménem
„Škorpion“ v počtu asi 300 mužů se skládala
z SS, povětšinou z Poláků, Ukrajinců, Rusů
a Němců. Vedl ji major Schinke /Polák/ a jejich úkolem bylo zrušit rozhlas z ciziny. V posádce byla celá řada intelektuálů a byli dosti
přístupní, takže jsme měli možnost s některými navázat styky, i dokonce se samým velitelem. Od jednotlivců jsme získali zbraně
za potraviny, nebo civilní oděv, který byl prostředkem k deserci. Celou řadu těchto vojínů jsme ukryli po vesnicích a mnozí z nich
se potom postavili do čela revoluce. Od
nich jsme získali prvé zbraně a to 10 pušek
a 3 lehké kulomety a náboje, což bylo
určeno pro vojenskou illegální skupinu
ve Slaném. Slánští posilnění úspěchem
ve Velvarech se rozhodli, že celou posádku
za naší pomoci odzbrojí.
Po dohodě a přípravách mělo dojít k přepa-

dení ze 4. na 5. květen, a skutečně o 1 hodině v noci přijelo nákladním autem 20 mužů
vojenské illegální jednotky v čele s nadporučíkem Vavřinou. Auto bylo ukryto s posádkou za velvarskou hřbitovní zdí a velitel se
se svým zástupcem dostavil do bytu velitele „Atamanu“, kde již čekali v okolí evangel.
fary zástupci velvarští. Došlo k velkému zklamání, když bylo zjištěno, že místní německá
jednotka „Škorpion“ měla od 3. května přísnou pohotovost, že hlídky byly zesíleny a objekt Kronova vila, který byl cílem přepadení,
byl posílen posádkou ze Sazené a z Hospozína. Tím se stav zdvojnásobil. Po přezkoušení situace bylo upuštěno od útoku, který by
si byl vyžádal velikých obětí a výsledek nebyl
zaručen. Později jsme poznali, že jsme volili
dobře. Bez ztráty lidských životů bylo dosaženo cíle a to bylo hlavní.
Illegální skupina ve Velvarech měla celou
řadu důležitých úkolů i mimo Velvary, neboť
její velitel byl zapojen na ústředí „Atamanu“
v Praze, a to měl velkou pracovní základnu,
takže bylo třeba hodně cestovat, organizovat
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revoluční národní výbory a jiné úkoly.
Od samého počátku bylo třeba čelit místním
vlajkařům v jejich akcích. A to jak ve Velvarech, tak i jinde.
Prostřednictvím „Atamanu“ se podařilo dostat zprávu o zvěrstvech, které páchal Marion Mareš a jeho kumpáni, do Londýna.
Zprávu v Londýně převzal emigrovaný generál Zeman a 17. července 1941 londýnský rozhlas oznamoval Mario Mareše jako
náhončího gestapa a udavače, který bude
souzen. Akce proti nacismu tím velmi získala
a veřejnost, která slyšela zprávu z Londýna,
nabývala odvahu a většího odporu. Dokonce
celá řada těch, kteří vystoupili dříve z Národního souručenství a pod vyhrůžkou vstoupili do Vlajky, ostentativně vystoupili a hlásili
se zpět do Národního souručenství. Byli to
učitelé: Alexandr Dytrich, Vladimír Chvojka
a jiní, kteří později před soudem dokazovali,
jak jim bylo Marešem vyhrožováno, kdyby do
Vlajky nevstoupili. Vlajkaři razili heslo „Všichni do Vlajky!“ Pak se nám nemůže nic stát,
budeme tam všichni.

Při této příležitosti je nutno se zmínit o úloze Národního souručenství ve Velvarech.
Ať mělo v celku jakékoliv poslání, ve Velvarech čestně obstálo. Byla to protiváha
Vlajky s opravdovým nacionálním duchem.
Její tajemník Josef Říha prožil ve Velvarech
velmi trpké chvíle a obstál čestně v boji proti
nacismu a jeho nohsledům. Jenom touto důsledností a pravdou podařilo se ve spolupráci s Josefem Říhou zastavit hrůzovládu ve
Velvarech. Boj nebyl marný, i když byl velmi
riskantní.
Činnost komunistů v illegalitě.
V roce 1939 příchodem nacistů do českých
zemí byli nejvíce postiženi komunisté. Ani
Velvary nebyly opomenuty. Nastalo zajišťování, vyšetřování a vše co bylo spojeno s nějakou aktivitou komunistů, bylo likvidováno.
Po propuštění komunistů z vyšetřovacích
vazeb nastal zdánlivý klid. Staří komunisté
byli skutečně unaveni, jako Jan a Josef Minaříkové, Karel Srbek a jiní. Tito staří komunisté těžce nesli nacismus a fašismus. Také

to většina nepřežila. Jeden za druhým zemřeli v prvních letech okupace, přirozenou
smrtí. Ostatní starší zůstali v pasivitě, ale
mladí šli na jejich místa. Po přejití prvé vlny
vyšetřování v r. 1939 se ve Velvarech ustavila komunistická buňka, kterou tvořili: Václav
Klein z Uhů, Václav Lafek z Velvar a Vladimír
Sajner, hodinář z Velvar. Tato trojka sledovala vše, co se ve Velvarech dělo, opatřovala
tisk illegální komunistické strany jako Rudé
právo a jiné tiskoviny, které byly rozšiřovány
mezi členy bývalé komunistické strany. Vladimír Sajner, jeden z této trojky, byl zapojen
na illegální skupinu „Ataman“ ve Velvarech,
byl též členem předsednického výboru národního. Celá trojka nemohla riskovat vše
do jednoho bloku a být zapojena z důvodů
krycích. Až v r. 1945 byla plná spolupráce
s celou trojkou illegální komunistické strany
a společně v jednom duchu se konaly přípravy k revolučnímu povstání.
Den 16. září 1942 byl největším svátkem
ve Velvarech, neboť toho dne byli zatčeni
pražským gestapem: Mario Mareš a Dr. Janovský. Později v prosinci 1942 Dr. Krčma,
Kvído Maršálek, Radim Šturm a jiní. Byla
to skutečná úleva pro celý velvarský kraj.
I gestapák Willy Bűrger z Kladna byl zajištěn a poslán později na východní frontu, kde
se hrdina sám zranil do nohy, aby pro vlast
nemusel dát život. Ale stejně ho nezachránil, protože po revoluci byl zatčen, dopraven
zpět na Kladno, kde zaplatil svým životem.
Se zatčením vedoucích vlajkařů byli vyslýcháni občané: Josef Říha, dále i vlajkaři:
Dr. Jan Sixta, Dr. Karel Jonáš, tajemník
městského úřadu Srbek, ředitel spořitelny
Štekl, obchodník František Vožech a jiní.
Mario Mareš, Dr. Janovský, Dr. Krčma pro
obohacování se a falešné udávání občanů.
Všichni byli posláni do koncentračních táborů. Krčma tam zemřel, Janovský byl v Buchenwaldu a za pochodu smrti jako slepý
zahynul a Mareš dělal ještě kápo v Buchenwaldu a měl se dobře, neboť i tam udával
a pokládal se za politického vězně. Při příchodu americké armády do Buchenwaldu

se ho ujala členka této armády, se kterou
zmizel. Marné bylo po něm pátrání, které konal revoluční národní výbor s ministerstvem
zahraničních věcí a repatriačními úřady, až
se podařilo předsednictvu RNV projednat celou záležitost s generálem Ečerem, který byl
členem mezinárodního soudu v Norimberku
a který hledaného nalezl v Belgii v Bruselu,
kde byl vydržován Američankou a čekal na
vísum do USA. Tam byl také zatčen a dopraven do Prahy. Na přání velvarských občanů
měl býti souzen ve Velvarech veřejně, ale
nedošlo k tomu. Byl dovezen do Kralup, ale
i zde měl své přítelíčky, takže vyšetřování
bylo mařeno a Mareš byl znovu dopraven na
Pankrác. Při konečném soudu v Praze, kam
se vypravila snad většina občanů, se stalo
toto: Soud rozhodl, aby zasedání nebylo veřejné a to jen za účasti veřejných činovníků
a žurnalistů, což způsobilo velké zklamání
a protesty. Na přímluvu RNV bylo pak povoleno 150 občanům vstoupit. Druhé překvapení nastalo, když před zahájením soudního
procesu bylo oznámeno čekajícím v soudní síni, že se Mareš pokusil o sebevraždu
a vrazil si velkou jehlici do srdce. Nastal veliký rozruch mezi velvarskými, kteří žádali
vysvětlení, jak k tomu mohlo dojít. Členové
RNV si vyžádali, aby ho mohli vidět, což jim
bylo dovoleno. Vězeňský lékař se pokoušel
zbabělého sebevraha vzkřísit, což se mu po
několika hodinách podařilo. Za podpory byl
přiveden do soudní síně, bledý, na nikoho
se nepodíval, a na otázky soudců neodpovídal a apaticky vyslechl rozhodnutí soudu, po
vypočtení zločinů, které napáchal na našich
nevinných občanech, byl odsouzen k trestu
smrti provazem.
Trest smrti byl v odpoledních hodinách proveden na nádvoří pankrácké věznice, za
přítomnosti 30 občanů z Velvar. Tak skončil
tento udavač a zrádce národa Mario Mareš.
Za přepis textu děkujeme paní Blance Tauerové.
Jitka Kůrková, vedoucí Městského muzea Velvary
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÁ HISTORIE A SOUČASNOST

  									
srovnávací fotografie pana Ladislava Víška

AMPLION

1. ročník mezinárodního festivalu loutkového divadla
1. - 3. března 2019, Divadlo Lampion

Divadlo Lampion pořádá první ročník festivalu loutkového divadla Amplion.
Přehlídky se zúčastní Divadlo DRAK z Hradce Králové, Divadlo rozmanitostí z Mostu, Naivní
divadlo Liberec, Malé divadlo z Českých Budějovic, Divadlo Alfa z Plzně, Staré divadlo
 ivadlo Lampion.
Karola Spišáka v Nitrea své dvě inscenace představí také D
Dětští diváci na konci festivalu sami zvolí vítěznou inscenaci a předají cenu. Kromě
samotných představení se návštěvníci mohou těšit na bohatý off program ve formě koncertů
divadelních kapel a zajímavých workshopů.
Patronem prvního ročníku bude renomovaný divadelník M
 atěj Forman.
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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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odmítnutí služby
Poskytnutí služby Vám může být odmítnuto z těchto důvodů:
• nepatříte do cílové skupiny
• pracovníci Centra nemají dostatečnou kapacitu
• požadujete službu, kterou pracovníci Centra neposkytují
• byla Vám ze strany poskytovatele vypovězena smlouva v době kratší než 6 měsíců
z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

odborné
sociální
poradenství

pracoviště Kladno

stížnost
Stejně jako každá osoba, která přichází do styku se službou, máte i vy možnost si na tuto
službu či pracovníky Centra stěžovat. Stížnost lze podávat anonymně a nemá vliv na průběh
poskytování služby.

Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora cizincům,
kteří se obtížně orientují v prostředí
a systémech České republiky.

Poradíme a pomůžeme zejména v oblastech:
• pobytové problematiky
• sociální pomoci a dávek
• zdravotní péče a zdravotního pojištění
• bydlení
• pracovního trhu
• vzdělávání a školství
• řešení životních událostí – narození dítěte, svatba, úmrtí blízké osoby
• vyplnění různých formulářů,
• v případě potřeby zajistíme doprovod při
jednání na úřadech, s dalšími institucemi, u lékaře, ve škole…
• orientace v českém prostředí – v zákonech, zvycích, pravidlech
Naše vzájemné jednání může proběhnout
i ve Vašem přirozeném prostředí (v okolí bydliště, v práci, ve škole,…)

Poradenství je poskytováno zdarma,
bez rozdílu věku, individuálně, ve vzájemné spolupráci, při zachování rovnosti
a respektu, diskrétně a bezpečně.

cílová skupina
Službu můžete využít, pokud jste státním příslušníkem třetí země (tj. země
mimo země EU) a oprávněně pobýváte
na území České republiky:
• máte povolení k dlouhodobému pobytu
• máte povolení k trvalému pobytu,
• máte dlouhodobé vízum,
• jste v řízení o udělení víza za účelem
strpění pobytu na území,
• jste v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu,
• jste v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu,
nebo vám byla poskytnuta mezinárodní
ochrana (azyl nebo doplňková ochrana).

doba poskytování služby
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

12:00 – 19:00
není otevřeno pro veřejnost
12:00 – 19:00
08:00 – 15:00
08:00 – 12:00

kontakty
Centrum na podporu integrace cizinců – Středočeský kraj Pracoviště Kladno
Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno-Kročehlavy
Tel.: +420 325 630 546
E-mail: ickladno@suz.cz

Další podrobnosti týkající se odborného sociálního poradenství naleznete
na našich webový stránkách www.integracnicentra.cz.
Na těchto stránkách naleznete mimo jiné také pravidla pro poskytování služby,
znění smlouvy, postup při vyřizování stížností, důležité adresy a odkazy.

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj, reg. č. AMIF/16/01,
je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
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Projekt Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj, reg. č. AMIF/16/01,
je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Český svaz chovatelů základní organizace VELVARY
POŘÁDÁ ZA PODPORY
Královského města VELVARY
ve svém chovatelském areálu v ulici V topolech

králíků, holubů a drůbeže
k vidění bude i exotické ptactvo
SOBOTA 2. března 2019 8.00 - 16.00 hod.
NEDĚLE 3. března 2019 8.00 - 12.00 hod.

Informace a přihlášky na tel: 604 200 891
e-mail: jandapavelholubi@seznam.cz
Vydání
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KŘÍŽOVKA
Ivanka Devátá – citát z knihy Radši nekoukat, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské knihovně: „Všeobecně se má za to, že ženy jsou založení spíše romantického a muži praktického. Já tomu věřím, přestože můj
tatínek by mamince raději snesl modré z nebe, než by… viz tajenka… viz tajenka”.

PRŮVODCI BLESKŮ

H

JEDNOSTOPÉ VOZIDLO

M

STRUNNÝ NÁSTROJ

H

OBLAKA

M

TICHOMOŘSKÉ SOUOSTROVÍ

H

ROSTLINNÝ ŠKŮDCE

M

MUZIKÁLOVÝ ZPĚVÁK DANIEL…

H

SLITINA MĚDI A ZINKU

M

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

H

SVATEBNÍ SNÍTKA

M

MÍSTA POSLEDNÍHO ODPOČINKU

H

VOJENSKÁ HODNOST

M

MRCHOŽRAVÁ ŠELMA

H

KOŘENOVÁ ZELENINA

M

OBYVATEL ČÁSTI MORAVY

H

OPAK STARÉ

M

LEGRACE

H

MLADÝ LESNÍ POROST

M

ZIMNÍ SPORT

H

Vyluštění z lednového čísla:

Křížovku na únor připravila: Z. Ortová

Haruki Murakami - citát z knihy Kafka na pobřeží, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské knihovně:
„…žiješ pak na věky ve SVÉ OSOBNÍ KNIHOVNĚ“
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