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Dne 6. 4. 2019 oslaví 90. narozeniny
pan Josef Václavík z Velvar.

NOVÉ NÁDOBY NA UKLÁDÁNÍ HLINÍKOVÉHO ODPADU

							

K tomuto krásnému životnímu jubileu Ti přejeme hlavně
hodně zdraví a spokojenosti.
Ať Ti nadále vydrží veselá mysl a zájem o sport, hlavně
o velvarskou kopanou, které jsi se léta věnoval.

Společnost Metal Trade Comax, a. s. zapůjčila městu
Velvary dvě nádoby na ukládání hliníkového odpadu.
Nádoby byly umístěny a označeny na stanovištích
kontejnerů u bývalého kina v ulici Na Průhoně a v ulici
Růžová.

manželka Jarmila
syn Josef s rodinou
dcera Radka s rodinou

Do nádob lze ukládat především plechovky od nápojů,
alobaly, plechovky od deodorantů, hliníkové nádoby,
víčka od jogurtů a podobně.

Blahopřání

Významného životního jubilea - 90 let
- se v minulých dnech dožil pan Dr. Ing. Pavel Marek,

		

Společnost Metal Trade Comax, a. s. bude současně
zajišťovat odběr tohoto hliníkového odpadu. Tímto ještě
jednou společnosti Metal Trade Comax, a. s. děkujeme!

milý a vážený velvarský občan, vnuk zakladatele velvarského
okrašlovacího spolku, plovárny a parku, velvarský skaut, odpůrce totalitních režimů, zakladatel svazu PTP, aktivní hybatel
velvarského spolkového i občanského dění, sportovec a nestor velvarského tenisového oddílu a hlavně skalní Velvarák,
významný pamětník a skvělý vypravěč.
Blahopřejeme panu Markovi k pěknému věku, přejeme mu
vše dobré, pevné zdraví a hodně životních radostí a těšíme
se na mnohá setkání spojená s vyprávěním!
Radim Wolák
Blahopřání

							

Bývalému úspěšnému fotbalovému trenérovi, vynikajícímu záložníkovi, věrnému
fanouškovi a příznivci místního fotbalu

JOSEFU VÁCLAVÍKOVI,
který se 6. dubna dožívá 90 LET
přejí hodně zdraví, pohody a ještě spoustu fotbalových zážitků
přátelé, kamarádi, a bývalí hráči Slovanu Velvary
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České dráhy chystají každoroční Den
železnic, který letos díky obnovené trati
výrazně zasáhne i k nám. Po celý den
v sobotu 27. 4. budou na velvarské trati
jezdit historické vlaky a kolem poledne
k nám zavítá i pára! Přijďte se podívat!
Přesný program před akcí na nádraží
i na webu.
Singrovka, foto: Michal Málek
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - V MĚSÍCI BŘEZNU

Velvarský březen byl na radosti velmi
pestrý, no posuďte sami!
KARDINÁL DOMINIK DUKA NAVŠTÍVIL
VELVARY
Radost nám udělaly vzácné návštěvy.
Tou nejvzácnější byla jistě návštěva pana
kardinála Dominika Duky, který v neděli
12. března spolu s otcem Františkem sloužil
mši svatou v kostele svaté Kateřiny, a poté
se zúčastnil posezení s farníky na radnici.
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Povídání u kávy a koláčků bylo milé a přátelské a velmi nás potěšilo, že pan kardinál
nevyloučil možnost znovuobnovení velvarské farnosti, které by pro naše město bylo
velkým přínosem a návratem k více než
700leté tradici.
Foto: Anička Guthrie
VELVARY V ZÁJMU ARCHITEKTŮ
Radostná byla též víkendová návštěva skupiny studentů z ČVUT z Ústavu krajinářské
architektury a ateliéru pana architekta Mikoláše Vavřína, kteří si zvolili Velvary jako
téma své semestrální práce a přijeli na sobotu a neděli načerpat ducha místa a zabývat se možnostmi vylepšení některých
veřejných prostranství. Někteří se zaměřili
na upořádání dopravy na náměstí, jiní na
řešení úprav parku u školky, další na návrh proměny prostranství před školou nebo
zahrady u Kostky. Strávili zde dva velmi
pracovní dny a již během nich přinášeli
některé zajímavé návrhy a postřehy, které
budou dále rozpracovávat a na konci semestru nám je představí v podobě promyšlených studií. V pozici jejich průvodce bylo
též zajímavé zodpovídat četné dotazy, kde
se vzalo tohle a kde tamto, proč tu máme
tuto a ne ono a co chystáme s tamtím, které
člověka vytrhnou ze zažitých pohledů a vedou k tomu, podívat se na věci jinýma očima. Zajímavé bylo též prožít víkend v roli
návštěvníka města, který tu bydlí a stravuje
se v místních pohostinstvích a ochutnat konečně věhlasný velvarský čurbes.

ASISTENTI PREVENCE POMÁHAJÍ
VE MĚSTĚ
Radost máme také z toho, že se do práce pustili noví strážci veřejného pořádku,
asistenti prevence kriminality, pan Vojtěch
Kristóf (telefon: 778 110 879) a paní Kristína Karalová (telefon: 777 505 128). Jejich úkolem je pomáhat. Dětem při cestě
do školy a ze školy, rodičům s výchovou
dětí, když na ně „nedosáhnou“, třeba když
z nudy trochu zlobí při čekání na autobus
nebo zkouší kouřit za školou, pomáhají při

péči o městský majetek, kontrolují dotažení
šroubů na hřištích, pořádek u kontejnerových stání, stav chodníků a vozovek. Jejich pravomoci nejsou veliké, ale přeci mají
velké nástroje: dobré slovo, úsměv, prosbu.
Věříme, že si je oblíbíte a budete jim v jejich
práci pomáhat, pracují pro naše město. Pokud byste jim chtěli něco nahlásit, či byste
měli dotaz, nezdráhejte se jim zavolat.
MĚSTO PODPORUJE OBNOVU
PAMÁTEK
Velmi radostné bylo první rozdílení prostředků v rámci Programu města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny.
Tento program je vyhlášen prvním rokem
a jeho hlavním záměrem je podpořit vlastníky nemovitostí v památkové zóně a motivovat je k tomu, aby je opravovali v souladu
se zásadami správné památkové péče, což
bývá dosti náročné finančně a často i komunikačně. Moc nás potěšilo, že se přihlásilo
sedm projektů, z nichž všechny doporučila
odborná komise k podpoře (některé plně,
jiné částečně), a tak se i díky programu
a vstřícnosti vlastníků začne brzy opravovat
nejen na náměstí, ale i v přilehlých koutech
památkové zóny. Zastupitelstvo schválilo
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rozdělení 375.000 korun, které se stanou
podporou investičních akcí za téměř 4 miliony. Všem podpořeným vlastníkům držíme
palce a pomůžeme co nejvíce v přípravách,
věříme, že další se nechají inspirovat.
JARNÍ STAVEBNÍ RUCH SE PROBOUZÍ
V průběhu března se rozjelo dosti nachystaných a déle připravovaných stavebních
akcí, s nimiž si jistě užijeme spoustu radostí: Firma Komeda začala s výstavbou chodníků v ulici Za Roudnickou branou, Firma
Neumann se pustila do stavby komunikace
v obytném souboru Horův mlýn, začalo se
s dlouho očekávanou stavbou Učka u Malvaňáku. Teplý březen umožnil též postoupit
v některých rozpracovaných akcích z loňského roku: Dokončilo se nové dětské hřiště v Ješíně, hotovy jsou též stavební úpravy
dvora základní školy, nový dřevěný domek
v družině čeká už jen nátěr. Na prostranství před ZUŠ se vrací dlaždiči, na spadnutí jsou i práce v Růžové ulici. Pracuje se
nejen na městském, síťují se pozemky ve
Svatojiřském sídlišti, chystá se výstavba
domu v proluce v Chržínské ulici, prostě
stavební jaro je tu!

MĚSTO ROZDĚLILO FINANČNÍ
PODPORU SPOLKŮM
Byli jsme moc rádi, že se letos sešlo zase
tolik žádostí o finanční podporu v dotačním
programu, kterým město ze svého rozpočtu podporuje místní sport, kulturu a společenské dění. Ačkoli nebylo možné podpořit
všechny a v plné výši, rozdělili jsme opět
700.000 Kč a snažili jsme se to udělat co
nejspravedlivěji, takže se několikrát dlouze
diskutovalo. Nejradostnější na tom celém
je, že se i letos chystá tolik zajímavých akcí.
Děkujeme všem, kdo je připravujete, i vám,
kdo je podporujete!
A starosti? Jak vidíte, na všem se dá nalézt
něco radostného, chceme li. Obtížně se to
snad hledá ve chvíli, kdy se děti začnou
chovat zbytečně nerozumně.

MĚSTO PROSÍ O POMOC
Jistě jste si všimli, že město začalo být
v poslední době více pomalované různými
nápisy. Radost nám to nedělá, protože se
jedná o nápisy nepěkné, nápisy na soukromém majetku a nápisy splňující podstatu trestného činu sprejerství. Ty vážnější
jsme předali pro řešení státní policii a jejich
autoři se omluvili a přislíbili nápravu. Mrzí
nás ale, že jejich příklad – možná z nerozumu – opakují mladší. Pro město není
problém díky kamerovému systému vypátrat, kdo je autorem kterého nápisu a začít
autory stíhat. Chceme tomuto ale předejít,
protože víme, že jde o nezletilé, kterým by
stíhání udělalo velké problémy v budoucnu. Prosíme rodiče, aby s dětmi promluvili
a vysvětlili jim, že i drobný nápis fixou
může znamenat velký a zbytečný problém.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Hledáme prostor, nějakou zeď, kde bychom
umožnili dětem tuto činnost dělat legálně.
Ale rozhodně ji nebudeme trpět na jiných
místech. Nyní činíme všechny kroky pro
to, abychom nemuseli přejít do otevřeného protiútoku, který by měl pro děti velké
následky, věříme, že to pochopily. Prosíme
občany, aby nám v tomto pomohli, a žádáme o rychlou informaci, pokud uvidíte
kdekoli nový nápis, abychom mohli rychle
zareagovat.
Budeme ale rádi i za další zprávy, které nám
pomohou najít pachatele zbytečných přečinů. Například se snažíme zjistit, kdo vyhazuje nadměrné množství kartonu u hnízd na
tříděný odpad (i zde se dá domluvit nějaké
řešení), zajímá nás, kdo zakládá a přiživuje
černé skládky. Prosíme, když uvidíte nějaké jednání, které nedává rozum, dejte nám
co nejdříve vědět, abychom mohli jednat.
Vše se dá řešit rozumně, nutno ale chtít
a řešení hledat. Děkujeme!

Radostné ale je, že je tu tolik lidí, dospělých i dětí, kterým na městě záleží a že se
na duben chystá tolik pěkných akcí.
DUBEN VE ZNAMENÍ VAŘENÝCH
VAJEC, PÁRY A JARNÍCH ÚKLIDŮ
Duben začínáme jako vždy jarním úklidem,
uklízí se u Malvaňáku i jinde, za pomoci
našich hasičů proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Děkujeme, že při těchto
úklidech myslíte nejen na své domovy ale
i jejich okolí a že rozměrný i nebezpečný
odpad odkládáte dle pokynů na letácích,
čímž předejdeme zbytečnému nepořádku
v ulicích. Druhý dubnový víkend bude ve
znamení vařených vajec, chystá se bohaté velvarské Vajíčkobraní a druhý den
spanilá cesta Velvarských parním vlakem
na Karlův most, kde opět oživíme legendu
o vařených vejcích. Třetí dubnový víkend
bude velikonoční, čas vrcholného půstu

se přeline do radosti ze znovuzrození, přejeme všem, abyste našli čas na zamyšlení
a užili si radostí. Poslední víkend se v rámci
Dne železnic budou dít velké věci na našich
kolejích a na nádraží, České dráhy sem
vyšlou dosti zajímavých historických vozů,
přijďte se určitě podívat!
Takže se ani nenadějeme a duben bude
tentam. Užijte jej co nejradostněji! Srdečně
a v úctě zdraví radostný velvarský starosta
Radim (606 66 88 01)
PS: STAROSTOVIC KOCOUR
OUŘADUJE VE MĚSTĚ
Kdybyste náhodou někdy potkali chlupatého krémového přátelského kocoura, klidně
mi po něm pošlete vzkaz. Je to náš Brumbál, velmi zvídavý tvor. Jeho babička lehává
v pelíšcích chovatelských potřeb u Bezovky, tatík je zrzavým štamgastem Na růžku.
Brumbál je zvídavý kocourek, který mi tu
kouká přes rameno, když tyhle řádky po
nocích píši, velmi jej to zajímá a rozhodl se
mi pomoci v péči o město. Protože při tom zachází dále, než velí slušnost, nebojí se pátrat
i ve vašich talířích a postelích, k čemuž se já rozhodně nechystám, omlouvám se za něj.
Neb již několikrát někdo pojal záměr odeslat jej do útulku, což on by nerad, protože tam
se nic nedozví, vybavil jsem jej cedulkou s telefonním číslem. Hovorů jsem začal mít dosti. Překvapilo mne, jak široký má okruh své činnosti. Během dopoledne zvládne navštívit
kostel, podívat se v ZUŠce na divadlo, obejít pár obchodů, zjistit stav guláše na Sladovně,
poválet se v několika postelích a kontrolovat stav dopravy na náměstí. Je to pracovitý
kocour. Promiňte, pokud se moc tulí, má lidi rád. Kdybyste mi potřebovali něco důležitého
vzkázat, nemusíte volat, pošlete to kocouří poštou!
RW

OŽIJE ZASE PSÍ PARK?

							

		

Máte pejska a hledáte pro něj zábavu? Byli byste
rádi, kdyby se zase víc rozjelo dění na PSÍM PARKU?
Zajímaly by vás agility a jiné psí hrátky?
Dejte vědět!
Pište či volejte Kateřině Staralové 736 140 511
Když bude zájemců více, jistě se něco vymyslí!
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Velevážení Tvrdovaječníci! Letos se již poněkolikáté vypraví průvod statných vejconošů z Velvarského Vajíčkobraní na noční pochod směrem
ku Praze, aby oživil více než 650 let starou vaječnou legendu, kterou zná ve Velvarech každé
malé dítě a dle níž, když se stavěl Karlův most,
vydal panovník zvláštní daň a královská města
měla dodat vejce do malty. Velvarští tehdy dodali vejce vařená a stali se terčem posměchu. Dnes
jsme na své tvrdovaječnictví naopak pyšní, razíme
jej jako životní světonázor, který spočívá v umění vyložit si rozličná nařízení po svém a lépe, což
je v dnešní vyhláškové době stále více potřeba.
Letos bude pochod s vejci o mnoho velkolepější než minule, neb půjde nejen o pouť vybraných
vejconošů s nůšemi (ti vyrazí v sobotu z Vajíčkobraní), ale v neděli vyjede z Velvar zvláštní
Tvrdovaječnický parní vlak se třemi sty Velvarany, kteří společně s vejconoši předají v neděli v pravé poledne natvrdlá vejce purkmistrovi hlavního
města!
Bude to moc velká sláva a okamžik zviditelnění Velvar, také možná největší hromadný výjezd
Velvarských za humna, tedy dovolte několik
organizačních připomínek.
POKYNY PRO CESTU S VEJCI
VEJCE – každý cestující nechť má s sebou
minimálně jedno vařené vejce. Košíčky a uzlíčky vítány. Prosíme, vezte vejce jistě ČERSTVÁ
a pokud možno NEBAREVNÁ, ve vlaku Vám
budou označena razítkem VELVARY.
VLAK - vyjíždí z nádraží ve Velvarech krátce
po deváté. Prosím, přijďte včas, ať v klidu nastoupíme a vlak nenabere zpoždění. Nástup bude možný
předem! Vlak bude mít 5 vozů, 4 běžné pro 70 osob
a jeden vlečňák s lavicemi pro 20 osob. Cesta bude
mít dosti přestupů, proto asi není zcela vhodná pro
kočárky, ale kdyby to chtěl někdo přec jen absolvovat, nechť si vybere místo právě v tomto voze.
PRŮVODKYNĚ - po celou cestu Vás budou
provázet Tvrdovaječné průvodkyně. Prosíme,
dbejte jejich pokynů. Při nástupu do vlaku jim, pro-

sím, předložte jízdenku. Za ní budete označeni
speciální PÁSKOU, která vám umožní následný
nástup do tramvaje, prohlídku muzea i plavbu lodí.
Bez pásky se můžete pouze připojit k průvodu přes
most. Vlak bude mít od 9:30 do 10 hod zastávku
v Kralupech.
TRAMVAJ – vlak dorazí do stanice Smíchovské
nádraží v 11:14. Před nádražím budou přistaveny
2 zvláštní tramvaje, které vás, až všichni nastoupí,
převezou na Malostranské náměstí.
PRŮVOD PŘES MOST – po vystoupení z tramvaje se, prosím, přesuňte k mostecké věži na kraji
mostu. Tam se setkáte s přicházejícími vejconoši
a v pravé poledne společně za zpěvu naší hymny
Ó Velvary přejdeme Karlův most. V čele průvodu
pojede povoz s kapelou – na který vyskládáme
vejce.
PŘEDÁNÍ PRIMÁTOROVI – na druhé straně mostu, na Křižovnickém náměstí – nás přivítá ředitel
Muzea Karlova mostu pan Bergman a předáme
vejce primátoru pražskému, panu Hřibovi.
PROHLÍDKA A PLAVBA – po předávce se každý,
kdo má pásku, smí zúčastnit plavby. Na pásce
budete mít vyznačeno nástupní místo, průvodkyně Vás případně nasměrují. Plavba trvá cca
30 minut. Po plavbě si prohlédněte Muzeum
Karlova mostu.
Prohlídkou oficiální program končí a každý nechť
se vrátí domů, jak umí.
300 osob na cestě do Prahy, to už je pořádný dav,
proto moc prosíme, abyste dodržovali stanovené
časy, dbali pokynů průvodkyň a chovali se, prosím, co nejlépe, abychom si akci všichni užili. Díky,
že budete dbát na jízdní řády, vlak, tramvaj, ani
povoz nemohou čekat. Pokud se někde ztratíte,
tak se zase najděte!
Věřím, že se vaječná pouť vydaří, že nám počasí
bude přát (ale vezměte si raděj deštníky) a že
si tuto významnou událost všichni užijeme!
Celá cesta je sváteční událostí, proto vřele doporučujeme sváteční oblečení a sváteční náladu.
S heslem Vejcům zdar a vařeným zvlášť,
Radim Wolák, natvrdlý starosta
(Omlouváme se všem, kteří se do vlaku již
nevešli, příště přidáme vagony!)

VELVARY

PRAHA

Srdečně zveme na slavnost konanou ku připomínce
největší české vaječné legendy spojené
se stavbou Karlova mostu.

Vajíčkobraní
na karlově mostě

Putování Tvrdovaječníků z Velvar na karlův most
neděle 14. 4. 2019 v pravé poledne
Sobota 13. 4. 2019

Neděle 14. 4. 2019

Celý den Vajíčkobraní ve Velvarech - největší
zemské vaječné slavnosti, řemeslné trhy, jízdy
kočárem, dobová pouť a mnoho zábavy.

9:00 odjezd parního vlaku z Velvar
do Prahy se 300 dalšími
Tvrdovaječníky

16:00 Tvrdovaječníci vyráží s nůšemi plnými
vajec z Vajíčkobraní ve Velvarech na
noční pěší pochod ku Praze

12:00 Příchod Tvrdovaječníků
k Malostranským mosteckým věžím
a slavnostní přechod karlova mostu

12:30 Převzetí velvarských vajec
primátorem města Prahy
13:00 návštěva Muzea karlova mostu
13:30 Plavba Pražskými benátkami

Obyvatelé Starého i Nového Města pražského a Malé Strany,
přijďte si pro vajíčka natvrdo z Velvar
Akce je konaná pod záštitami
primátora hl. m. Prahy a natvrdlého starosty Velvar

www.muzeumkarlovamostu.cz

MKM _19_02

VELVARSKÁ VEJCE NA KARLŮV MOST!
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
  					

					
Tak jako slavní ilustrátoři knih Jiřího
Žáčka se snažili vystihnout kouzlo jeho pohádek, humor jeho veršů,
poezii jeho dětských knih a přidat
k textu ještě něco, co tam patří, tak
se Jiří Žáček snaží zachytit ve svých
básních Ladovy obrazy, které ho
oslovily, chce rozluštit, co vyjadřují,
a říct k tomu ještě něco navíc.
Své básně Jiří Žáček ztotožnil co
nejvíc s Ladovými obrazy a objevil
za nimi člověka, který si splnil dětský sen, vyvzdoroval si ho na osudu
— stal se malířem. Buďme mu za to
vděční, vždyť svými štětci vyčaroval pozemský ráj nejen pro sebe,
ale i pro všechny lidi dobré vůle, jak
často zazní z Žáčkových veršů. Když
má malíř talent od Pánaboha, může
stvořit svět, který nás ohromí, a když
ještě maluje horoucím srdcem, stvoří svět, ve kterém bychom chtěli žít.
Co víc si může básník Josefa Lady
přát.

Pravý aforismus je jako diamant.
Přečtete ho naráz, ale můžete ho
číst ještě mnohokrát a stále bude mít
neotřelý lesk. Aforismy mají tu přednost, že jsou stručné. A myšlenky
s espritem a vtipem odpoví i na největší otázky a záhady. Jiří Žáček
je doplnil humornými a satirickými verši a také glosami k dnešním
dnům, kdy ze staré dobré pravdy
se stala pouhá informace a stará
dobrá lež se zmodernizovala, aby se
změnila v dezinformaci.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA

NAKLADATELSTVÍ ŠULC A ŠVARC:

„JAK SE CHODÍ DO SVĚTA“ a „KOUŘOVÉ SIGNÁLY“

ZA ÚČASTI JEJICH AUTORA, SPISOVATELE

A ZÁSTUPCŮ NAKLADATELSTVÍ ŠULC A ŠVARC.

A DĚTI ZDEJŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zajistěte si včas místa k sezení
telefonicky: 315 761 312
e-mailem: knihovna@velvary.cz
nebo osobně v Městské knihovně

VÍTEJTE
V ZUŠ VELVARY
  					 					
V březnu narušil běh školního roku týden jarních prázdnin. Někteří žáci si ho
doplnili pobytem na horském vzduchu
před či po prázdninách. Byli i tací, kteří
si z hor přivezli bolení v krku a měli ještě týden volna navíc, takže než jsme se
nadáli, byl měsíc ten tam.
Ale i tak jsme toho stihli celkem dost.
Uspořádali jsme koncert pro rodiče
a veřejnost, bylo u nás divadýlko pro
děti. Náš pěvecký sbor Tolárek vycestoval pod vedením pana učitele Vratislava Řezáče do vzdálených končin
na krajské kolo soutěže ZUŠ. Bohužel
jsme jeli soutěžit až po uzávěrce tohoto
čísla, takže jak jsme se umístili, to vám
sdělíme až v příštím. Malí zpěváci se
podpořeni vítězstvím v okresním kole
připravovali opravdu poctivě a svědomitě, určitě nejsou bez šance na postup do
kola nejvyššího. Inu ještě uvídíme, jak
dopadneme.
Stejně dělná atmosféra panuje i v tanečním oboru, kde se intenzivně připravují na soutěžní tažení. Bojovná nálada
a chuť vítězit je všudypřítomná. Takže
už jen čekáme, až bude čas soutěžení, abychom vyrazili do boje. Jak říkali
naši předkové: „nepřítele se nelekej hrrrrrrrrrr na ně“.
Také je v plném proudu příprava tradičního koncertu pro děti z velvarské MŠ.
Ten bude letos o Červené Karkulce
a zvířátkách v lese. Společně ho připravují žáci a učitelé hudebního a výtvarného oboru.
Zkrátka nezahálíme, hrajeme, tančíme
a malujeme, co se do nás vejde. Umění
nás baví, proto se chceme občas podělit o své potěšení i s veřejností. To
je důvod, proč děláme během školního
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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z Velvar a blízkého okolí. Přesně podle hesla - Velvary sobě.
Na závěr mi dovolte,
abych touto cestou
popřál k významnému životnímu jubileu
hned dvěma bývalým
kolegyním, které se
nesmazatelně zapsaly
do historie uměleckého
vzdělávání ve Velvaroku pravidelné žákovské koncerty a občas i něco
navíc. Už řadu let pořádáme ve spolupráci s Velvarským pěveckým spolkem koncertní provedení
České mše vánoční J. J. Ryby. Minulý rok jsme
o Velikonocích poprvé hráli a zpívali Pergolesiho Stabat Mater. A protože v nás loňský koncert
zanechal krásné pocity, rozhodli jsme se dopřát
všem přátelům dobré hudby tento zážitek letos
opět. Dovolte mi tedy, abych vás srdečně pozval
28. dubna do kostela sv. Kateřiny na Stabat Mater.
Tím však sezóna nekončí, ještě pro vás chystáme něco krásného a jedinečného. Zatím snad jen
prozradím, že všechno co chystáme, je původem

rech. Vychovaly celé generace zdejších muzikantů a nám mladším kolegům byly a jsou
v mnohém vzorem. Obě dámy, paní Věra
Mimrová a paní Věra Suchomelová, oslavily
v minulých dnech své osmdesáté narozeniny. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví
a štěstí v kruhu rodiny a přátel. Věřím, že
všichni z Velvar a okolí, kteří si je pamatují,
se k našemu přání jistě rádi připojí.
Za kolektiv ZUŠ Velvary
Oldřich Adelt

Inzerce

Prodej slepiček
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 - 209,- Kč/ks.
Prodej: 6. dubna, 11. května a 8. června 2019
Velvary - u pošty - 14.30 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod , tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

w w w. v e l v a r y. c z |
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byl italský skladatel, významný představitel tzv. neapolské školy. Studoval
na konzervatoři v Neapoli hru na housle, skladbu a samozřejmě také zpíval
v chlapeckém sboru. Kompozici se úspěšně začal věnovat ještě jako student.
Komponoval hudbu světskou i liturgickou a jak to bylo v jeho době běžné, oba tyto
směry jeho tvorby se navzájem prolínaly. Pergolesi je zakladatelem tzv. opery buffa
neboli opery komické. Kromě toho byl pro celou řadu pozdějších skladatelů
příkladem v použití kompozičních postupů vrcholné polyfonie.
Pergolesiho profesní dráha byla
úspěšná a nadějná, avšak velice
krátká. Jeho tvůrčí rozlet zastavilo
chatrné zdraví. Přesto ho ani na
smrtelném loži múza neopustila
a zkomponoval ještě několik
skladeb. Mezi nimi bylo i jeho
nejznámější dílo Stabat Mater,
které bylo podle tehdejšího
dobového ideálu napsáno pro
mužský soprán, alt a smyčcový
orchestr. Skladba se rychle
rozšířila po celé Evropě a stala se
jakýmsi vzorem a trvalou výzvou
pro celé další generace skladatelů.
Pergolesiho Stabat Mater patří
ke stěžejním dílům hudby italského baroka. Od doby svého vzniku je toto dílo stále
živé a nikdy neupadlo v zapomenutí, na rozdíl od slavnějších kolegů Bacha
a Vivaldiho, o řadě dalších ani nemluvě.
Základem tohoto nadčasového hudebního díla je duchovní text popisující utrpení
Panny Marie, která prožívá bolestná muka matky, hledící na ukřižovaného syna.
O velikonočním týdnu se váže k obřadům Velkého pátku. Dále se připomíná na
svátek Sedmibolestné Panny Marie v září. Jako autor textu ze 13. století se uvádí
mnich Jacopone da Todi. Tento text zhudebnili snad všichni významní světoví
skladatelé a jejich díla patří do zlatého fondu klasické hudební kultury.
Oldřich Adelt
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Nejbližšší plánované akce:
VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA VE VELVARECH

  			
StarDance
Dne 10. 3. 2019 nás svou návštěvou poctil
06. ÚNORA
Mons. kardinál Duka. Pana kardinála do-

Po mši jsme se přesunuli na radnici, kam nás
pozval pan starosta Radim Wolák. U kávy,
čaje nebo i u dobrot, které farníci připravili,
jsme si mohli s panem kardinálem neformálně popovídat. Pan kardinál nám vyprávěl
o misiích v Asii nebo o tom, jak se seznámil
s Václavem Havlem. Ptali jsme se ho, jestli si on vybral, jestli pojede do Velvar nebo
do jiného kostela farnosti, na což nám odpověděl, že tudy často jezdí a zajímalo ho, jak
to vevnitř vypadá. Také jsme ho obdarovali
knihou o Velvarech, CDčkem a brožurkou
Varhany znějící.

provázeli tři ministranti.
Mši sloužil pořadu
společně v Praze na Kavčích horách.
Výstava kostýmů
ze známého
s paterem Františkem Masaříkem a jáhnem
Ondřejem Kapastným.
Hned ráno nastaly problémy, neboť je naše
zázemí malé a není stavěné na takový poÚNORA
čet kněží a ministrantů. Vše dále probíhalo
hladce a dokonce byl pan kardinál udiven,
že zvenku vypadá kostel menší.

Retro zima za socíku
21.

Výstava v Tančícím domě v Praze.

Hluboká nad Vltavou
07. BŘEZNA
ŽÁDOST O POMOC DOBROVOLNÍKŮ PŘI MUZEJNÍ NOCI
Zimní prohlídka
zámku.
  				

za farníky Kryštof Kaltounek

					

Městské muzeum Velvary shání dobrovolníky pro

Dále plánujeme
výlety
do Bakova,
Kralup
Muzejní noc
aneb sportem
ku zdraví. Akce
se bude nad Vltavou na výstavu koč
konat
v sobotu 18.
5. 2019Kostelce
od 18:00 do 20:00
Lanškrouna,
Nového
Knína,
nad hodin
Černými lesy, Bílou horu, Nelahoz
a bude zaměřená na jednotlivá stanoviště pro děti,
Vídně.
kde budou vykonávat různé úkoly. Pomoc dobrovolníků bude spočívat v dohledu nad jednotlivýpři plnění
zadaných úkolů. Ideálně bychom potřebovali pomoc
6 dobrovolníků. Pokud Vás naše žádost zaujala,
prosím nahlaste se v budově muzea nejpozději
do 30. 4. 2019, případně nás kontaktujte prostřednictvím mailu, facebooku nebo telefonicky. Za každou pomoc budeme rádi! Děkujeme.

mi stanovišti
případné
pomoci dětem
Rádi přivítáme
i vašea tipy
a návrhy.

Pražská 109, Velvary, 273 24; tel.: 315 761 419; mob.: 725 867 123; e-mail: muzeum@velvary.cz
facebook:https://www.facebook.com/muzeumvelvary
Inzerce

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

Pondělní zvyky už se mi tak moc nezamlouvají. Máma nás vytáhne brzy z postele,
abychom byly připravené pro koledníky.
Máme nachystaná vajíčka, barevné stuhy a domácí slivovici, která je pro dospělé.
Táta nás nechce nikdy vyšlehat, protože
tento zvyk považuje za barbarský. Za třináct
let života v České republice si ještě nezvykl
na tuto tradici. Máma má vždy pro něj nachystanou pomlázku z čerstvých proutků
a vyžaduje symbolické vyšlehání, které nám
má předat svěžest, pružnost, sílu a zdraví
z mladých jarních rostlin.
Kolem poledne to máme za sebou a u oběda nám máma s babičkou vypráví, jak
probíhaly Velikonoce za jejich mládí na
F e j eMoravě,
t o n kolik vajec musely barvit a kolik
koledníků přišlo. Musím přiznat, že jsem
ráda, že bydlím na malé vesnici a moji
spolužáci
jsou roztroušení po okolních vesniVelikonoce
cích a já jsem ušetřena „výprasku“.

V neděli odpoledne barvíme vajíčka pro koledníky a podle počasí hledáme čokoládová
vajíčka doma nebo na zahradě. Je to anglický zvyk, který s radostí dodržujeme a někdy
pozveme i děti ze sousedství. Velikonoční
zajíček, u nás je to máma s tátou, poschovává čokoládová vajíčka a jiné čokoládové
pamlsky na zahradě. My máme na to spe
ciální proutěné košíky a běháme po zahradě
a hledáme vajíčka. Je to velká legrace a většinou soutěžíme, kdo jich nasbírá více.

Velikonoce jsou oslavou vzkříšení Ježíše
Krista a také příchodu jara po dlouhé a nepříjemné zimě. Příroda se probouzí a venku
je to o něco barevnější a veselejší. Pro mě
znamenají Velikonoce několik dní volna
a hodně dobrého jídla.
Mamka vytáhne krabici s velikonočními
výrobky, které každoročně přibývají z velvarské velikonoční dílničky, a zdobíme tím dům.
Venku pověsíme plastová barevná vajíčka
na magnolii a na parapety dáme truhlíky
s prvními jarními květinami. Věnec na dveře
děláme každoročně nový a nápady hledáme
v časopisech.
Tradičně pečeme velikonočního beránka
a pečeme perníčky s babičkou a pak je zdobíme bílým sněhem. V sobotu máma vaří
kopřivovou polévku, ale já nejsem polévková,
takže si ji dám jen symbolicky. V neděli ale
máme kuře s velikonoční nádivkou a na to se
vždy moc těším, i když je to z mladých kopřiv.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Zpravodaj děkuje Alexce za pěkný velikonoční fejeton a fotografie.
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KNIHOVNA VYHLÁSILA ČTENÁŘE ROKU 2018

  					 					
Velvarská knihovna se opět připojila k celostátní akci ČTENÁŘ ROKU a v pondělí 25. března se v naší knihovně odehrálo každoroční
slavnostní setkání čtenářů s knihovnicemi.
Při této příležitosti byli odměněni tři nejlepší
čtenáři za loňský rok v kategoriích: dospělý čtenář, čtenář senior, starší školák, mladší
školák a předškolák. Základním kritériem pro
výběr Čtenáře roku je počet vypůjčených knih
za uplynulý rok. Celostátní Čtenář roku je pak
vyhlášen v přímém přenosu České televize
při předávání cen Magnesia Litera. Pro tento
ročník vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků hlavní kategorii: „Mistr četby“.
Do ní knihovny vybíraly jako hlavního vítěze
mužského čtenáře.
Cílem této aktivity je posilovat společenský
význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří
služby knihoven nejvíce využívají. Je samozřejmé, že nikdo z oceněných nečte kvůli
rekordům, ale pro svoji pohodu, radost,
příjemně strávený čas, pro poučení, pro rozšíření svých vědomostí či nacházení nových.
A teď již odtajňuji našeho vítěze v hlavní
kategorii. Stal se jím dlouholetý čtenář naší
knihovny pan Miroslav Šamberger.
Kategorie dospělí čtenáři:
1. Gabriela Lévaiová, 2. Miroslav Šamberger,
3. Václava Hrabáková
Kategorie čtenáři senioři:
1. Dana Bobeničová, 2. Jiřina Horová,
3. Marie Tichá
Kategorie starší školáci:
1. Šárka Kaderová, 2. Ondřej Bernášek,
3. Sára Slavíková
Kategorie mladší školáci:
1. Matěj Rybář, 2. Mikuláš Vosáhlo,
3. Tereza Bušková
Kategorie předškoláci:
1. Jáchym Forint, 2. Barbora Chadimová,
3. Valerie Hříbalová
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Na závěr bych chtěla upřímně poděkovat sponzorům, kteří byli tak hodní, a ochotně našim
čtenářům darovali:
Pekárna Zounek Velvary
– tradiční usměvavé koláče
Chovatelská a zahradnická prodejna Velvary p. Šidáková
– jarní narcisky pro oceněné slečny
Květinka Velvary p. Linhartová
– růže pro všechny laureáty v dospělých kategoriích
Zdeňka Ortová; Foto: L. Štýbrová, Z. Ortová
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY
      	

   						

Zimní měsíce v naší školce byly plné nejrůznějších
zážitků, moc rádi bychom se o některé z nich s vámi
podělili.
Prožili jsme spolu se svými plyšáky značné dobrodružství při programu „Zábavná první pomoc“. Díky
dobrému odbornému vedení jsme se naštěstí ledacos
naučili a všem plyšákům byla poskytnuta včasná pomoc
a láskyplná péče.
Letošní karneval byl pojat trochu netradičně, přijeli
k nám animátoři z umělecké agentury se Šmoulou, troufám si říct, v nadživotní velikosti. A i když na první dojem
budil trochu respekt, ukázalo se, že je s ním opravdová
zábava a rozehřál i zarputilé mrzouty.

Mateřská škola Velvary, okres Kladno

vyhlašuje termín zápisu dětí do mateřské školy
na školní rok 2019 - 2020 s nástupem od 2. 9. 2019.
Zápis se uskuteční

ve čtvrtek 9. května 2019 od 13:00 do 18:00 hodin
a v pátek 10. května 2019 od 13:00 do 17:00 hodin
v 1. poschodí mateřské školy.

K zápisu přinesou zákonní zástupci dítěte vyplněný Evidenční list
(potvrzený lékařem o řádném očkování dítěte) a rodný list dítěte.
Evidenční listy budou připraveny k vyzvednutí v MŠ od 8. 4. do 9. 5.2019
v čase provozu MŠ od 6:30 do 16:30 hodin.

Na závěr bychom rádi poděkovali našemu milému sponzorovi panu Šmídovi z firmy
BASANO, díky jeho daru si pořídíme nové didaktické pomůcky.
Za všechny děti a zaměstnance MŠ Kateřina Braunová

VELVARY VČERA A DNES
      	

V posledních týdnech nás ve školce trápily
různé zdravotní neduhy, chřipka na chvíli
oslabila naše řady, ale na konci února už
jsme zocelovali svoje zdraví na sportovním
dni, který pro nás pravidelně pořádá sdružení
rodičů Velvarské Kolečko. Rodiče dobře vědí,
co jejich dětem dělá dobře, tak nás důkladně protáhli a rozhýbali. Dobrou kondici taky
udržujeme díky plaveckému výcviku, na který
jsme začali v druhém pololetí jezdit.
Únor jsme zakončili pohádkou „O neposlušných telátkách“ a těšíme se na všechny jarní
akce, které nás v nejbližší době čekají. Vyženeme Morenu, přivítáme jaro, vypravíme se
na Vajíčkobraní a brzy budeme hledat nové
kamarády:
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ZPRÁVA Z VELVARSKÉHO FOTBALU
      	

   

DUBEN 2019

			

			

Mimořádné akce
O víkendu 9. - 10. 3. 2019
Velvarské Kostky
proběhla výstavba automatické závlahy na hlavkavaHERna pro tuto sezónu končí. Můžete se na ni těšit opět v říjnu 2019.
ním hřišti. Kvalita trávníku
se několikrát zvýší a hlavSHIATSU nekonečné
TERAPIE Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje
ně odpadne
s Petrou
a dochází k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity,
přetahování
hadic a ne- zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
5. DUBNA
přesnécena
zalévání.
750,- Kč Tento Ošetření trvá přibližně 60 minut.
systém přesně určuje Petra Cempírková, 604 553 118
dávku vody na vybraná
místa a významně šetří
První setkání účastníků projektu Deset na deset/každodenní
DESET NA DESET
spotřebu
vody. Výstavba byla
financována městem Velvary. Za vše děkují malí i velcí fotbaobrázky. Tvůrci z různých částí ČR, výtvarníci i amatéři
7. DUBNA
listé. od 15:00
od počátku roku 2019 tvoří denně jeden obrázek formátu
David Vedral

10x10 cm. Pokud se chcete přidat, nebo jen přijít podívat,
účastnický poplatek
hlaste
se seniorů
na velvarskakostka@seznam.cz
50,-cestovatelů
Kč
Klub
při
klubu
Kostka Velvary
nebo 725 831 642.

- je určen všem, kteří rádi cestují, poznávají něco nového a setkávají
určeno
jinak).
těle harmonizuje
s Jaromírem
a dochází
k iodstranění
bolesti
zad,
hlavy, zvýšení
imunity,
A
to
po
vlastech
Českých,
ale
za
hranice,
na
výstavy,
za
sportem
- je určen všem, kteří rádi cestují, poznávají něco nového a setkávají
28. DUBNA
zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
a podobné
akce.
se
s přáteli.
Cestujeme
hromadnými
prostředky
cena
750,- Kč
Ošetření
trvá přibližně
60 minut. (není-li určeno jinak).

se SHIATSU
s přáteli.
Cestujeme
hromadnými
prostředky
(není-liv
TERAPIE
Prostřednictvím
se
energie
Klub
cestovatelů
při
klubu
seniorůshiatsu
Kostka
Velvary

Jaromír
Fatina
773
979 poplatek
A
to po
vlastech
Českých,
i manipulační
za 511
hranice,
na výstavy,
za sportem
Jízdné
a vstupy
si hradí
každý ale
sám,
je 20 Kč.
a podobné akce.
O plánovaných akcích se informujte předem osobně nebo telefonicky
SHIATSU
TERAPIE
Petra
Cempírková,
604 553 118
Jízdné
a vstupy
si hradí
každý
poplatek je 20 Kč.
(Marcela
Jirásková
tel. 315
762sám,
156,manipulační
605 940 416)
s Petrou

4. - 5. KVĚTNA akcích se informujte předem osobně nebo telefonicky
O plánovaných
cena 750,-plánované
Kč
Nejbližšší
akce:
(Marcela
Jirásková
tel. 315
762 156, 605 940 416)

Upozorňujeme
zájemce, že jehvězda
ještě několik volných míst na dvou turnusech
Bílá
horaplánované
a letohrádek
Nejbližšší
akce:
LETNÍCH
PŘÍMĚSTSKÝCH
TÁBORŮ
03. DUBNA
22.hora
7. - 26.a7.letohrádek
Putování za švestkovou
Bílá
hvězda vůní
Bakov
museum
a město
Vydáme–se
do světa s trpaslíkem
Pitrýskem a pomůžeme mu najít, co hledá... Cestou
DUBNA
03.zažijeme
10. DUBNAnejrůznější dobrodružství. Budeme tvořit, sportovat, zpívat a hrát.. Vydáme se
na celodenní výlet a užijeme si spoustu legrace.
Bakov
– museum
a město
Lektorky:
Zuzana
Kateřina
Špičková, přihlášky
Kostelec
nadMichalíková,
Černými
lesyKlička
– zámecký
park725 831 642
DUBNA
10.12.
8.
16.
8.
Dobrodružství
s
Pipi
Dlouhou
Punčochou
7. KVĚTNA

Nastěhujeme se do Vily Vilekuly. Prožijeme dobrodružství s Pipi Dlouhou Punčochou.
Podnikneme

Kostelec
nad Černými
– azámecký
parkNelsonem.
Budeme hrát
tvořit, hledat lesy
poklady
bavit se s panem
Odjezd
vždy hry,
v 8.00
z nádraží
ve Velvarech.
VĚTNA
7. K
dobrodružnou
výpravu a prožijeme týden plný skvělých zážitků.
Lektorky: Zuzana Michalíková, Lenka Kášová, přihlášky: 733 162 946

Odjezd vždy v 8.00 z nádraží ve Velvarech.

VÍCE INFORMACÍ najdete na zvláštním plakátku, na facebooku,
nebo na www.velvarskakostka.cz
Rádi přivítáme i vaše tipy a návrhy.
Rádi přivítáme i vaše tipy a návrhy.
Zpráva z velvarského fotbalu:

DUBEN 2019
DUBEN 2019
kavaHERna

Mimořádné akce
Velvarské Kostky
Mimořádné akce
pro tuto sezónu končí. Můžete
se naKostky
ni těšit opět v říjnu 2019.
Velvarské

SHIATSU TERAPIE
Prostřednictvím
se naenergie
těle
harmonizuje
kavaHERna
pro tuto
sezónu končí. shiatsu
Můžete se
ni těšit vopět
v říjnu
2019.
s Petrou
5. DUBNA
SHIATSU
cena 750,- TERAPIE
Kč
s Petrou
5. DUBNA
cena 750,- Kč

a dochází k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity,
zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
Prostřednictvím
shiatsu
se energie v těle harmonizuje
Ošetření trvá přibližně
60 minut.
a
dochází
k odstranění
bolesti
Petra
Cempírková,
604 553
118 zad, hlavy, zvýšení imunity,
zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
Ošetření trvá přibližně 60 minut.
Petra Cempírková, 604 553 118
První setkání účastníků projektu Deset na deset/každodenní
obrázky. Tvůrci z různých částí ČR, výtvarníci i amatéři
od počátku roku 2019 tvoří denně jeden obrázek formátu
První
účastníků
projektu
Deset
na deset/každodenní
10x10setkání
cm. Pokud
se chcete
přidat,
nebo
jen přijít podívat,
obrázky.
Tvůrci
z různých částí ČR, výtvarníci i amatéři
hlaste se na
velvarskakostka@seznam.cz
od
počátku
nebo
725 831roku
642.2019 tvoří denně jeden obrázek formátu
10x10 cm. Pokud se chcete přidat, nebo jen přijít podívat,
hlaste se na velvarskakostka@seznam.cz
Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje
nebo 725 831 642.
a dochází k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity,
zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
Prostřednictvím
shiatsu
se energie v těle harmonizuje
Ošetření trvá přibližně
60 minut.
a
dochází
k odstranění
bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity,
Jaromír
Fatina
773 511 979
zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
Ošetření trvá přibližně 60 minut.
Jaromír
Fatina 773 604
511 979
Petra Cempírková,
553 118

DESET NA DESET
7. DUBNA
od 15:00
DESET
NApoplatek
DESET
účastnický
7.
DUBNA
50,Kč
od 15:00
účastnický poplatek
50,- Kč
SHIATSU TERAPIE
s Jaromírem
28. DUBNA
SHIATSU
cena 750,- TERAPIE
Kč
s Jaromírem
28. DUBNA
cena 750,- Kč
SHIATSU TERAPIE
s Petrou
4. - 5. KVĚTNA
SHIATSU
Petra Cempírková, 604 553 118
cena 750,- TERAPIE
Kč
s Petrou
4. - 5. KVĚTNA
Upozorňujeme
zájemce, že je ještě několik volných míst na dvou turnusech
cena 750,- Kč

LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
Upozorňujeme
zájemce, že
ještě několikvůní
volných míst na dvou turnusech
22. 7. - 26. 7. Putování
zaješvestkovou
Vydáme
se do
světa s trpaslíkemTÁBORŮ
Pitrýskem a pomůžeme mu najít, co hledá... Cestou
LETNÍCH
PŘÍMĚSTSKÝCH
zažijeme nejrůznější dobrodružství. Budeme tvořit, sportovat, zpívat a hrát.. Vydáme se
22.
7. - 26. 7. Putování za švestkovou vůní
na celodenní výlet a užijeme si spoustu legrace.

Vydáme se do světa s trpaslíkem Pitrýskem a pomůžeme mu najít, co hledá... Cestou
Lektorky: Zuzana Michalíková, Kateřina Klička Špičková, přihlášky 725 831 642
zažijeme nejrůznější dobrodružství. Budeme tvořit, sportovat, zpívat a hrát.. Vydáme se
12.
8. - 16. 8.
Dobrodružství
s Pipi
Dlouhou Punčochou
na celodenní
výlet
a užijeme si spoustu
legrace.
Nastěhujeme
se do
Vily Vilekuly.
Prožijeme
dobrodružství
s Pipi
Lektorky:
Zuzana
Michalíková,
Kateřina
Klička Špičková,
přihlášky
725Dlouhou
831 642 Punčochou.
Budeme hrát hry, tvořit, hledat poklady a bavit se s panem Nelsonem. Podnikneme
12.
8.
16.
8.
Dobrodružství
s
Pipi
Dlouhou
Punčochou
dobrodružnou výpravu a prožijeme týden plný skvělých zážitků.
Nastěhujeme se do Vily Vilekuly. Prožijeme dobrodružství s Pipi Dlouhou Punčochou.
Lektorky: Zuzana Michalíková, Lenka Kášová, přihlášky: 733 162 946
Budeme hrát hry, tvořit, hledat poklady a bavit se s panem Nelsonem. Podnikneme
dobrodružnou výpravu a prožijeme týden plný skvělých zážitků.
VÍCE
INFORMACÍ najdete na zvláštním plakátku, na facebooku,
Lektorky: Zuzana Michalíková, Lenka Kášová, přihlášky: 733 162 946

nebo na www.velvarskakostka.cz
VÍCE INFORMACÍ najdete na zvláštním plakátku, na facebooku,
nebo na www.velvarskakostka.cz
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BRANKÁŘSKÁ HOKEJOVÁ
MASKA JIŘÍHO CRHY
  				

Městské muzeum Velvary - exponát s příběhem

Toronto Maple Leafs, které ho poté dosadilo
na post brankářské jedničky. Stal se tak
prvním evropským brankářem, který se stal
jedničkou v zámořském klubu. Zde setrval
několik sezon. Navzdory jeho úspěchům
v týmu, přestupuje Crha v roce 1983
do německé ligy. Roku 1991 ukončil kariéru a odešel do zaslouženého hokejového
důchodu. V nynější době působí jako hráčský agent.
Traduje se, že kvůli pohyblivosti paží, odmítal nosit na předloktí chrániče. Proslavil
se také díky novátorským pokusům v nošení brankářských masek, zejména v jejich
barevných provedeních.

JIŘÍ CRHA
(* 13. 4. 1950, Pardubice)

V rámci naší výstavy v prostorách galerie muzea – Sport ve Velvarech (od 15. 4.
2019 do 30. 6. 2019) – bude k vidění první

Jiří Crha přezdívaný „Placatej“ je slavný bývalý československý hokejový brankář. Během své kariéry reprezentoval Československo, hrál tuzemskou ligu, okusil i zámořskou
NHL, kde se jako první náš brankář probojoval na post jedničky. V národním mužstvu
působil od počátku 70. let 20. století, kde
většinou plnil roli dvojky za tehdy fantastickým Jiřím Holečkem a odchytal 55 utkání.
Podařilo se mu získat titul juniorského mistra Evropy v roce 1968, stříbrné medaile na
mistrovstvích světa z let 1974, 1975 a 1978,
bronzovou medaili z mistrovství světa 1973
a olympijské stříbro v roce 1976!
Co se týče klubové úrovně, v letech 1968
až 1978 v lize odchytal 377 utkání za Teslu
Pardubice a Duklu Jihlava. V klubu Tesla
Pardubice jej trénoval Horymír Sekera z Velké Bučiny. Zde je držitelem mistrovských titulů z let 1970, 1971 a 1973. Později emigroval
do USA, kde okusil kouzlo největší hokejové soutěže na světě - NHL. Dne 4. února
1980 podepsal smlouvu s kanadským
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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brankářská maska kdysi slavného brankáře
a vizionáře Jiřího Crhy, kterou si sám vyrobil!
Za její vystavení vděčíme věrnému hráči
a pamětníkovi velvarského hokeje, panu
Michaličkovi a pardubickému trenérovi Horymíru Sekerovi z Velké Bučiny. Děkujeme!
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH VÁS ZVE
NA TYTO PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
POLSKO – KUDOWA ZDROJ
Návštěva tržiště
3. dubna 2019 - odjezd 6.00 hod.
Cena: 300,- Kč
LYSÁ NAD LABEM
Návštěva tržiště – výstava tulipánů, narcisů

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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a jiných jarních cibulovin
12. dubna 2019 – odjezd 8.00 hod.
Cena 200,- Kč
PRAHA VINOHRADY
Divadlo „Sňatky z rozumu“
24. dubna 2019 – odjezd 17.00 hod.
Cena: 250,- Kč
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A SOOS
Prohlídka města a přírodní rezervace
15. května 2019 – odjezd 6.00 hod.
Cena: 300,- Kč
LITOMYŠL A NOVÉ HRADY
Prohlídka zámků a okolí
5. června 2019 – odjezd 6.00 hod.
Cena: 300,- Kč
Cestujeme vždy autobusem. Přihlášky a informace:
Libuše Ottová:

315 761 161

Anna Láderová: 737 174 788
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Spolek Cesta Česka pořádá 5. ročník Poutě Českého Anděla na horu Říp

•
•

Stovky poutníků se již tradičně vydají na Pouť a následně se účastní pouťového
veselí v obci Ctiněves
Organizátoři připravili bohatý doprovodný program pro účastníky všech
věkových kategorií

Praha, 21. března 2019 – Cesta Česka, spolek věnující se české tradici, oznamuje
termín 5. ročníku Poutě Českého Anděla. Pouť, kterou spolek pořádá za podpory
obce Ctiněves, se uskuteční v sobotu 18. května 2019. Akce bude zahájena
v 10 hod ve Ctiněvsi na návsi, odkud se poté účastníci vydají na horu Říp a zpět. Od
13 do 18 hod bude v obci připraven bohatý doprovodný program, na který
od 19 hod navazuje taneční zábava v restauraci U praotce Čecha. Pouť je určena pro
všechny věkové kategorie a každoročně se jí účastní stovky poutníků z celé republiky.
Program akce je rozdělen na
dvě části. Během dopoledne
putují účastníci po cestě se
sedmi zastaveními a v délce
necelých pěti kilometrů. Pouť
začíná v obci Ctiněves, tedy
v místě, kudy vedla cesta
praotce Čecha na Říp a kde je
podle pověsti také pohřben.
Pokračuje
přes
pramen
Hamlouf na Říp až pod rotundu
svatého Jiří. V obci je možné navštívit kostel svatého Matouše ze 13. století. Putování
bude zakončeno zpět na návsi, kde je pro účastníky každého věku připraven bohatý
doprovodný program.
V rámci odpoledního zábavného programu vystoupí jako již každoročně několik
umělců a kapel, uskuteční se například dvě představení loutkového divadla aj. Mezi
řemeslnými stánky s tvořivými dílnami a ukázkami lidových řemesel se představí
i několik výrobců oceněných značkou Regionální produkt Jizerské hory. Zájemci
si budou moci vyzkoušet malování na sklo, vykování hřebíku, ozdobení perníku apod.
Pro nejmladší jsou zde připraveny atrakce včetně kolotoče. Budou zajištěny různé
druhy občerstvení od domácí zmrzliny až po steaky ze zvěřiny od místních myslivců,
výběr piv z Podřipského rodinného pivovaru a další. Pouť bude zakončena taneční
zábavou v sále hostince U praotce Čecha od 19 hod, na které vystoupí kapela NEON
Band a uskuteční se i oblíbená tombola s hodnotnými cenami.
„Těší nás, že zájem o pouť každým rokem roste. Lidé sem přijíždí nejen z blízkého
okolí, ale i ze vzdálených koutů naší země,“ říká Jindřich Chmelař, předseda spolku
Cesta Česka. „Naše Pouť navazuje na tradiční pojetí poutí, které spojovaly duchovní
prožitek v průběhu putování a světské veselí na jeho konci. V Pouti Českého Anděla
nabízíme návštěvníkům/poutníkům možnost rozjímat o domovu a jejich vztahu
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k němu. To vše během výstupu na horu Říp, která je pro Čechy symbolem domova.
Těšíme se na další ročník poutě, na poutníky a i nové účastníky, které tímto srdečně
zveme. Věříme, že se akce jako každoročně povede.“
Parkování je zajištěno v obci na vyznačeném parkovišti. Pro zájemce připravili
organizátoři speciální hromadnou přepravu autobusem z Prahy. Odjezd je naplánován
na 9 hod ze zastávky Kobylisy (metro C), odvoz zpět do Prahy na zastávku Kobylisy
je v časech 18:30 hod a ve 22:30 hod. Více informací včetně formuláře pro objednání
a platbu za dopravu je k dispozici na stránce www.cestaceska.cz. Účastníci mohou též
využít spojů hromadné dopravy - autobusem do zastávky Ctiněves či vlakem
do zastávky Ctiněves žel. St.
***********************************************************************************************

DOLNÍ KAMENICE U VELVAR
Dolní Kamenice u Velvar
      	

   						

Tento článek píšu proto, že chci, aby lidi věděli (mimo ty, kteří to
ví), že půl
kilometru
Kamenici
obtéká
Vranský
od Velvar leží docela malá vesnička, o které mnoho lidí neví. Jmenuje se Dolní
potok.
Kamenice a spadá pod Chržín. Bydlím tu od svých devíti let a moc se mi tu líbí. Často,
Na návsi najdete velký
když se mě lidé ptají, kde bydlím a já jim odpovím, nemají nejmenší tušení kde je Dolní
zarostlý rybník, který je
Kamenice a že existuje. Neví to ani spousta lidí z Velvar. Přitom stačí přejít most ke
plný žab. Od zimy tu bydlí
školce, vyjít menší kopeček a jít rovně přes pole. Svižnou chůzí vám cesta zabere
i skupinka nutrií. Stojí tu
zhruba 10 minut. Nebo můžete jet autem směr na Budihostice a při cestě z kopce
kaplička
a pazatočit doleva. Je to slepá cesta. Zpátky se musíte dostat buďžlutobílá
stejnou cestou,
nebo
mátník
první
světové
válpřes polní cestu. Ta je však hrbolatá a někdy bahnitá.
ky. Na něm se tyčí socha
Kamenici obtéká
Vranský
českého
lva apotok.
jsou na
Na návsi najdeteněm
velký vyryta
zarostlýjména
rybník, padkterý je plný žab.
OdTaky
zimytutu stojí
bydlístará
lých.
i skupinka nutrií.
Stojí
tu
žlutobílá
sýpka na obilí. Jsou tu dvě
kaplička
a památník
první světové
pro děti.
Starší, takové
polorozpadTento článek píšu proto, že chci, aby lidi vě- hřiště
války.
Na
něm
se
tyčí
socha
českého
houpačky
děli (mimo ty, kteří to ví), že půl kilometru od lé a novější, které má skluzavku,
lva a jsou na něm vyryta jména
Velvar leží docela malá vesnička, o které a posezení. Je zde i asfaltové hřiště určené
padlých. Taky tu stojí stará sýpka na
mnoho lidí neví. Jmenuje se Dolní Kameni- na všechno, jak na basketbal (jsou tu koše),
obilí. Jsou tu dvě hřiště pro děti. Starší,
ce a spadá pod Chržín. Bydlím tu od svých tak například na tenis.
takové polorozpadlé a novější, které
devíti let a moc se mi tu líbí. Často, když se Závěrem bych řekla, jak se mi tu moc líbí,
má skluzavku, houpačky a posezení. Je zde i asfaltové hřiště určené
mě lidé ptají, kde bydlím a já jim odpovím, a jsem ráda, že jsme se přestěhovali zrovna
na všechno, jak na basketbal (jsou tu koše), tak například na tenis.
nemají nejmenší tušení, kde je Dolní Kame- sem.
bych řekla,
tu moc líbí,
se přestěhovali
zrovna
niceZávěrem
a že existuje.
Nevíjak
to se
animispousta
lidí a jsem ráda, že jsme
Amálie
Šourková; Dolní
Kamenice
sem.
z Velvar. Přitom stačí přejít most ke školce,
vyjít menší kopeček a jít rovně přes pole. Zpravodaj děkuje AmálceAmálie
Šourkové
za moc
Šourková
Svižnou chůzí vám cesta zabere zhruba pěkný článek o vztahu k jejímu
bydlišti i za
Dolní Kamenice
10 minut. Nebo můžete jet autem směr fotografii, kterou k němu připojila. Věříme,
Zpravodaj
Amálce
Šourkové
za mocže
pěkný
o vztahu ktřeba
jejímu
bydlišti k příjemna Budihostice
a děkuje
při cestě
z kopce
zatočit
vás článek
její zamyšlení
pobídne
i za fotografii, kterou k němu připojila. Věříme, že vás její zamyšlení třeba pobídne
doleva. Je to slepá cesta. Zpátky se musíte né jarní procházce do těchto míst.
k příjemné jarní procházce do těchto míst.
dostat buď stejnou cestou, nebo přes polní
cestu. Ta je však hrbolatá a někdy bahnitá.
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EKOLOGICKÉ ZAMYŠLENÍ GABRIELY KLEINOVÉ

  					 					
Včerejší den byl pro mě zlomový. Zúčastnila
jsem se v Praze studentské stávky, která probíhala souběžně ve více než sto zemích na
světě, ve více než 1700 městech… GLOBÁLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ REVOLUCE ZAČALA… Patnáctiletá švédská studentka Greta
Thunberg rozjela celosvětovou kampaň, která nás má přimět změnit své chování v mnoha sférách, jinak se nám díky oteplování mohou začít naplňovat ty nejhorší katastrofické
scénáře. Dlouhá období sucha budou střídat
bleskové povodně, rychlé změny teplot, výkyvy počasí, a to vše budou provázet kolapsy
jednotlivých ekosystémů, nedostatek potravy a pitné vody, epidemie a celkový rozvrat
společnosti založené striktně na principech
ekonomických. Ale ještě stále máme šanci
dopady klimatické změny zmírnit, je potřeba
však hned začít jednat. A po včerejší demonstraci statisíců studentů a lidí po celém světě
se mi zdá, že se snad jako lidstvo dokážeme
spojit a čelit všemu společně i na mezinárodní úrovni.
Zpráva panelu vědců a klimatologů jasně ukazuje, jak obrovský problém máme s vypouštěním emisí. My musíme zabránit, abychom
nadále navyšovali hranici CO2 v atmosféře.
Globální oteplování tak můžeme zpomalit,
když zastavit ho nedokážeme… Vše se ale
děje velmi rychle a už nyní víme, že na provedení těchto zásadních změn máme pouze
12 let. Jinak se v roce 2030 dostaneme nad
udržitelnou hranici. Několik posledních velice
horkých a suchých let ukazuje jasně, kam se
bude naše klima ubírat… v krajině velvarské
budou negativní dopady zvláště markantní.
Žijeme na obrovském lánu pole, dokonce
i ty zbytky vzrostlých stromů, které zde ještě máme, se nebojíme pokácet – jen za poslední rok bylo vykáceno v Ješíně a okolí
přes 80 stromů!!! Bohužel žádný scénář „za
každý pokácený strom jeden vysadíme“ měsZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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to nemá, a kdyby mělo, tak mladičké stromky zdaleka nesplní tolik funkcí jako dospělý
strom. Stromy nám umožňují dýchat, poskytují kyslík a pročišťují vzduch od jedovatých
látek, zachycují hluky, pohlcují prach, poskytují stín, zadržují vláhu a jsou domovem pro
mnohé živočichy. Kvůli drastickému způsobu
hospodaření zemědělců v krajině nám masivně začal vymírat hmyz a ptactvo. Necháváme
si otrávit vodu chemikáliemi… a tak bychom
mohli pokračovat dál a dál.
Jak tedy s klimatickou hrozbou bojovat?
Změny se musí učinit ve všech sférách. Jde
hlavně o změnu našeho myšlení. Neházejme
odpovědnost na někoho jiného, na nějaká
vyšší místa. Jsem to já, kdo dělá každodenní
rozhodnutí. Podle toho se pak ubíráme jako
celé lidstvo. Cíle jsou jasně dané. Musíme
rapidně omezit spalování fosilních paliv a investovat do energií obnovitelných. Musíme
lépe nakládat s odpady, to se týká především
plastů a předcházení jejich produkci. Velkou
radost mi udělali Schubertovi, už tam funguje základní sortiment bezobalové drogerie!
Stačí si přinést vlastní nádobu. Skvělé a nijak
složité je nosit si vlastní nádoby a pytlíky (třeba i látkové) na nákup potravin, především
pečiva, ovoce a zeleniny. Každý malý krok
má smysl. Pojďme do svého života pár malých jednotlivých kroků zařadit. Není to vždycky tak složité. Sami za sebe.
Jako jednotlivé státy potřebujeme najít jiný
způsob dopravy, technologie máme, vyměňme je za čistší a omezme dopravu leteckou. A nanejvýš je nutné změnit způsob
zemědělství, minimalizovat obrovské škody
způsobené živočišnou výrobou – v největší
možné míře omezit konzumaci masa. Vždyť
80% veškeré zemědělské půdy je využíváno
na krmiva pro hospodářská zvířata. Stejně
tak extrémně velká spotřeba vody (4000 litrů
vody na kilogram hovězího masa!), antibiotik,
ale i již zmíněné chemikálie a postřiky. Také

doprava krmiv a přeprava zvířat, nakládání
s jejich exkrementy, to všechno jsou negativní dopady, které nechceme vidět, vždyť
jde o náš talíř… Jak hrůzné jsou velkochovy víme a přece „mně to tak chutná“ je argument, že to raději přehlédneme. Konzum
a zájmy ekonomické vytlačily etiku, ale i logiku... Živočišný průmysl má na svědomí více
vypouštěni CO2 do ovzduší než veškerá doprava na celém světě. Je zkrátka velký rozdíl,
uprdne-li se sto krav anebo milion. Už tím, že
vynecháme maso ze svého jídelníčku jeden
nebo dva dny v týdnu, bude mít obrovský dopad a maximálně tím snížíte svoji uhlíkovou
stopu. A ano, právě o to jde. Každý z nás by
se měl ve vlastním zájmu zapojit a začít přemýšlet o dopadech svého chování v širším
kontextu. Planetu B nemáme.
Přála bych si, aby se i Velvarští probudili
a začali se především o krajinu, ve které žijí,
konečně starat. Nenechávali jen na zemědělcích, jak to kolem nás vypadá. Už je možné
dostat kompenzace pro zemědělce na vysázení biopasu a bezpostřikových zón, je potřeba jen vyvinout nějaký tlak, abychom ukázali, že nám záleží na naší budoucnosti. Ráda
bych vyzvala občany k většímu respektu vůči
přírodě. Sázejte stromy, sázejte květiny, zapomeňte na anglický trávník – zelený beton.
Nepoužívejte postřiky. Nechte v koutě zahrady bezúdržbové místo, kde si brouci i ptáci

můžou v klidu založit další generace a schovat se před námi. Dejme prostor přírodě
všude, kde je to možné. Pole a pole a pole,
zmrzačené stromy podél silnic a vysekané
příkopy nejsou život. Jsou sucho a smrt. Generace po nás vůbec nemusí přežít, pokud se
nezačneme chovat zodpovědně. Sama jsem
velmi zvědavá, jak se s tímto problémem
naše město popasuje, zda přijme nové výzvy
a investuje energii do projektů, které dokážou
krajinu zchladit a udrží tady alespoň nějakou
vláhu. Musíme zapracovat na tom, abychom
byli soběstační. Abychom dokázali nakupovat
lokálně. Řekla bych, že nejtěžší období historie Velvar teprve začíná a je jen na nás, jak
vše dopadne. Vzhledem k tomu, co už jsme
způsobili této krajině, to budeme mít složitější než jiná města. Měli bychom tedy začít
co nejrychleji jednat a krajinu měnit do lepší
podoby. Snad se to podaří a město vymyslí strategický plán, lidé se aktivně zapojí do
jeho realizace a dopady klimatu nedolehnou
v plné tíži. Záleží jen na nás.
Neustálým prořezáváním a ořezáváním stromů
jim zkracujeme život. Jsou náchylné k infekci,
ztrácí stabilitu, vyprchává z nich životní síla
a stromy odumírají. Jak to bude za pár let? Udrží se nějaké nové stromy vzhledem k suchým
rokům, které budou následovat?
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:
:
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8 - 12VELVARY
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TEL.:
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TEL.: 733 120 531
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Prodejna: Nabdín 4, 27324, Velvary
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KŘÍŽOVKA
Michal Viewegh – citát z knihy fejetonů Na dvou židlích, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské knihovně:
„V jednom z mnoha svých televizních vystoupení Ivan Mládek kdysi vyprávěl, že zásadně staví sněhuláky
hlavou dolů, aby… viz tajenka”.
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na titulní
straně:Zdeňka
Zdeňka Ortová
Ortová
FotoFoto
na titulní
straně:
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

LOMIKARŮV PROTIVNÍK

K

ČTVRTÁ TŘÍDA

K

PSOVITÉ ŠELMY

K

MALÝ KŘÍŽ

K

NEZNABOZI

K

INDICKÝ BŮH

K

ZAVAŘENÉ OVOCE

K

PRODEJNÍ STÁNEK

K

HLAVNÍ MĚSTO EGYPTA

K

UBYTOVNY VYSOKOŠKOLÁKŮ

K

AMERICKÁ BRUSINKA

K

RADNÍ

K

HAD ŠKRTIČ

K

ČÁSTI SKÁLY

K

JAPONSKÝ ZÁPAS

K

DRUH PAPOUŠKA

K

NEROST

K

JIKRY Z JESETERA

K

Vyluštění z březnového čísla:

Křížovku na duben připravila: Z. Ortová

Fredrik Backman – citát z knihy Babička pozdravuje a omlouvá se: „Všechno je složité, dokud ti TO
NĚKDO NEVYSVĚTLÍ.
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 Invalidní vozíky
Invalidnískútry
vozíky
 Invalidní
Invalidní skútry
 Polohovací
lůžka

Polohovací
lůžka
 Polohovací křesla
 Polohovací křesla
 Toaletní program
 Toaletní program
 Výrobky proti proleženinám
 Výrobky proti proleženinám

Kontakt:
Kontakt:
Tel:+420
+420775
775761
761 619
619
Tel:
info@krosmedical.cz
info@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz
www.krosmedical.cz
Adresa provozovny:

Adresa provozovny:
KrosMedical s.r.o.
KrosMedical s.r.o.
Nádražní 728, 273 24 Velvary
Nádražní
728, 273 24 Velvary
Otevírací doba: po-pá 8.00 - 16:30
Otevírací doba: po-pá 8.00 - 16:30

 Chodítka, hole

hole
 Chodítka,
Dětský program

program
 Dětský
Tříkolky,
kola, handbiky
 Tříkolky, kola, handbiky
 Program pro obézní
 Program pro obézní
 Baterie
 Baterie
 Prodej/Servis/Půjčovna
 Prodej/Servis/Půjčovna

