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Září

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Smuteční oznámení

Vážení čtenáři, jsou zprávy, které se sdělují i přijímají mnohem obtížněji než ty ostatní.
Jednu z nejsmutnějších přineslo letošní léto:

V úterý 30. července 2019
ve věku 11 let nečekaně zemřel
Matýsek Rybář
Toto oznámení i následnou vzpomínku, napsanou pro poslední rozloučení, které se
konalo 20. srpna 2019 pod Řípem u kapličky sv. Huberta, uveřejňuji se svolením
Matýskovy maminky, paní Martiny Rybářové.
Vzpomínka
Když jsme s kolegyní
Lenkou
letos připravovaly slavnostní vyhlašování Krále
velvarských čtenářů a knihovnický počítačový
program
nám
prozradil, že se
v kategorii mladších školáků stává
Čtenářem roku za
nejvyšší počet vypůjčených knížek Matěj Rybář, moc mě to potěšilo.
Matýsek totiž nebyl jen častým návštěvníkem naší knihovny a čtenářem s vlastním
vytříbeným vkusem, on se postupně pro mě stal tím, co knihovnice v dětské půjčovně
zažije jen několikrát za svoji kariéru a o to větší je to vzácností, stal se mým dětským
kamarádem, s nímž je radost sdílet svěřenou radost, společně se smát a povídat
si nejen o knihách.
A když za mnou po programu přišel a poděkoval mi za to, že při vyhlašování zažil
tak pěkné chvíle a řekl mi, že poznal, že jsem mu odměnu vybrala přesně podle
jeho zálib, zkrátka že jsem mu dárky „ušila“ na míru, byli jsme v tu chvíli šťastni oba.
Matýsek proto, že dokázal něco mimořádného a vstoupil jako vítěz do dějin velvarské
knihovny. A já proto, že jako mimořádný člověk právě navždy vstoupil do mého srdce,
protože vůbec není samozřejmé, aby malý čtenář přišel sám od sebe vyjádřit
radost a poděkování.
Zdeňka Ortová, knihovnice
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - NA KONCI LÉTA

Tak jak jste se měli o prázdninách? Krásně? Odpočatí? To je dobře. Protože nás
v září čeká spousta velkých věcí a pořádná
kulturní a společenská velvarská smršť. My
na radnici se měli také fajn, sice pořád dosti
pracovně, protože jeden si celý rok slibuje,
že v létě dožene vše, nač není čas přes rok,
no, něco se stihlo a jiné musí ještě počkat.
Ale i na výlety došlo, člověk mohl porovnávat, jak se mají jinde, čerpat inspiraci, občas i trochu závidět, to hlavně přírodu, vody
a lesy, ale taky si i říkat, že se nám v něčem
daří a máme to lepší. Ale dost postávání
u cizích úředních desek, zevlování v parčících, povalování po lavičkách a zkoumání
cizích odpadkových košů, lamp, květináčů,
obrubníků a jánevímčehoještě a zpátky do
psaní tohoto milého listu, kterému bych rád
v tomto čísle s omluvou vynahradil svou nehoráznou odmlku minulou, kdy jsem v době
uzávěrky téměř bezcílně bloumal Zakarpatskou Rusí (a přemýšlel, že bychom si měli
vyjednat partnerské město i zde, nedaleko
Koločavy, abychom krom krásných hor také
v chudých obcích viděli, že se tu vůbec nemáme špatně, ale o tom někdy příště).
Tak milý zpravodajku, už jsem zase tu a ťukám zvesela o dění velvarském, všelikém
a pestrém, vše se sem nevejde, tak aspoň
něco, co prsty zvládnou a noc dovolí, děkuji
za zájem, však bez něj by to nešlo a bez
vás by město nebylo městem.
Letní čas bývá v obcích obvykle spojen se
stavebním ruchem, zimní přípravy přinesou své ovoce, a i ti nejvláčnější vybraní
zhotovitelé konečně zjistí, že už není jaro,
naopak, že zima je na krku a že je třeba
opravdu začít. Zatímco na některých místech města stroje koncem léta utichly – podařilo se nám dokončit už i papírově nový
krásný a dlouhý chodník v ulici Za Roud-

         		 

nickou branou, na spadnutí je již i kolaudace komunikace na novém sídlišti u Horova
mlýna – jinde se ještě jede na plno, především se to týká ulic Chržínská a Růžová.
Podrobnosti se dozvíte v samostatném
článku.

ZUŠ má nejen nové záchody, ale i nový nápis - pan písmomalíř
Širůček v plné práci

O prázdninách je rušno i ve školách. Kdo
by čekal, že kostlivec Ferda má konečně
v kabinetě klid a že klavíry v umělecké škole tiše zapadají prachem, mýlil by se. Jakmile naše zvedené ratolesti zmizí na tábory
a k babičkám, obsadí školy řemeslníci, ale
co vás nemá, ne, že by se tajně doučovali
v počtech a slušném chování, ale řádí s kladivy a majzlíky, až se Ferdovi kosti klepou
a pianina mizí pod nánosy suti. Dosti se
stavělo v ZUŠce, která má zbrusu novou
vodovodní přípojku a hlavně krásné toalety, které konečně budou ladit s kulturním
duchem místa. Stavební úpravy probíhaly
i na základní škole, kde krom nádherných
a skvěle vybavených nových odborných
učeben máme též nové bezbariérové toalety, novinky čeká i školní dvůr. Nezahálelo
se ani ve školce, kde malí caparti budou mít
w w w. v e l v a r y. c z |
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zas nové radosti a paní učitelky díky novým
venkovním záchodům trochu snazší práci
ve chvilkách vypjatých.
Nejen ve školách byl čilý cvrkot, našinec letos nenašel ani klid u vody, ta v Malvaňáku
sice vydržela vedru navzdory velmi dlouho
čistá, ale ticho nad hladinou bylo letos rozvířeno řezáním, broušením, vrtáním a ťukáním, ale nám to vůbec nevadilo, protože ten
ruch znamená, že nám tu roste naše vytoužená a krásná dřevostavba, společenské
lázně, velvarské U-čko. Protože se někteří
mladší či noví poptávali, kde že se U-čko
vlastně vzalo, dovolil jsem si též přiložit jeden vzpomínkový článeček, který najdete
v tomto listu.
Dočkaly se i drobné památky,
na zotavovací prázdninový pobyt odjela
patronka našeho města, svatá Kateřina
(i o její opravě najdete dále drobný článeček), došlo i na zahájení oprav válečných

hrobů a legionářských pomníčku na hřbitově (o ní podrobněji v některém z dalších čísel). Čeho si musel všimnout každý – v létě
nádherně rozkvetly dva významné domy na
náměstí – dům čp. 111 vypadá jak z cukru
a dům bártovský čp. 8 získal přenádherný
zelený háv, děkujeme moc majitelům, že se

do náročné opravy pustili, protože je odměnou pro nás pro všechny, a jsme moc rádi,
že jsme jim mohli alespoň trochu přispět
naším Programem pro obnovu a rozkvět
památkové zóny. Kdo další se do něj připojí
letos? V kostele sv. Jiří byly v létě slavnostně po dvou letech předány zrestaurované
vitráže a jejich ostění, veřejnosti je přijedou
představit novoborští vitrážisté dne 14. 9.
Nová okna dodala kostelu sv. Jiří zcela jinou náladu, přijďte se
přesvědčit na Dny evropského dědictví

ve 14 hodin v rámci Dnů evropského dědictví, určitě se přijďte podívat, stojí to za to!
Po stránce společenské a kulturní
se toho jako vždy v létě obvykle mnoho
nedělo, sem tam milé letní kino v loubí, ale
jinak kulturní klid, po večerech žel spíše
ožívalo dění nekulturní, škoda že některé
naše děti po sobě neumějí uklízet, bylo by
tu lépe, ale my je to snad naučíme, že ano,
díky, že jim to připomínáte. Jako vždy v létě
- kdy se v teple požívá více, než je zdrávo
- též došlo k několika incidentům bezpečnostním, letos byl nejzajímavějším případ
pána, co bydlel v parku u školky v autě,
dosti pil a nechoval se vůbec čistotně, je
zajímavé, jak málo má člověk zákonných
prostředků se někoho zbavit, státní policie
je krátká, městská dává pokuty a jemu je to
jedno, asistenti prevence jej chodí pravidelně prudit, aby už zmizel, nakonec byl pán
odvezen, ale nebylo to snadné, omlouváme
se všem, kdo jej museli nějakou dobu trpět.
V létě jsme též organizačně dotáhli a vyhlásili výběrová řízení na dvě velké
akce, které by měly začít na podzim: vyhlášeno bylo výběrové řízení na restaurování renesančních výmaleb v kostele sv. Jiří
(půjde o práci za mnoho peněz na 3 roky,
jsme napjati, kdo se přihlásí) a výběrové
řízení na zhotovitele projektu Obnova krajinných struktur ve Velvarech, v rámci kterého by v průběhu podzimu mělo být podél
polních cest vysazeno na 200 stromů, stará
výsadba ošetřena a měla by být obnovena
cesta z Ješína do Neuměřic (více v některém z dalších čísel). Pokud znáte šikovné
restaurátory či solidní zahradníky, dejte jim
určitě vědět, podrobnosti najdou na webu
města. Co se stále nepodařilo žel dotáhnout, je oprava špatně postavené nádrže
na Bučině, ale jednání s realizační firmou
se pohnula (i pod tlakem našeho advokáta) a my věříme, že se do toho v září pustí,
abychom mohli prostor následně doupravit
do pěkné podoby dle předchozí domluvy
s místními.

V létě se
neodpočívalo ani
na hřišti,
oslavovalo
se 100 let,
prob
 ěhl
fotbalový kemp,
hrálo se,
a
hlavně přišla
zpráva, že
Slovan dostal dotaci
na opravu
budovy
šaten, která
musí
proběhI u nás už jsme pořídili závlahové vaky,
nout velmi
aby stromům bylo ve vedru lépe
rychle, takže se velmi rychle začalo připravovat.
Ono to vlastně ani tak klidné léto nebylo
(a to jsem naznačil jen něco z toho, co se
dělo). A září, to bude teprve něco! Čeká nás
jedna akce za druhou. Z těch větších zmiňme určitě velký benefiční koncert pro obnovu Záložny (8. 9.), přestavení nových vitráží
v kostele sv. Jiří v rámci Dnů evropského
dědictví (14. 9.), festival Natvrdel (14. 9.
ještě v šapitó u Malvaňáku), nové výstavy
v našich muzeích, bleší trh, 5. narozeniny Velvarské Kostky, zápas s Bohemkou
a s Duklou, koncerty a mnohé další sportovní, kulturní i společenské akce, je na co
se těšit. Do toho nás čekají i novinky jiné,
například 14 denní svoz odpadu, otevření sběrného místa atd. Věci, o nichž bude
třeba pohovořit a vysvětlit je, nejsou zcela
milé, ale jsou potřebné a dávají smysl, už
se těším, jak si o nich popovídáme!
Milí Velvarští, krásné babí léto přeje Váš
radostný starosta
w w w. v e l v a r y. c z |

5

PROVOLÁNÍ OUŘADU STAROSTENSKÉHO
  					

					

Neb ctěné občanstvo velvarské občas se podivuje, že nebejvám v kanceláři ouřadu každodenně k zastižení a nedřepím tam
jak přikován, rád bych tímto na vědomost dal, že to je proto,
že v kanclu nic nevykoukám, obzláště z šuplete ne, tak abych
všechno vědíl, musím i po městě chodit a s lidmi porozprávět
a každou ďouru vokouknout. Rozvrh můj odnynějška napořád
vypadá tak, že mne v ajnclíku mém zastihnete v pondělí a ve
středu, v outerek a čtvrtek mě vodchytnete v ulicích a u vás za plotem. Pro nedočkávé přikládám numero své telefonní, kteréžto stejně visí na každém rohu, volejte 606 66 88 01, anebo
pošlete vzkaz po starostenském kocourovi, co se tu všude vůkol lemra vtírá. Jo a pokud chtějí
víc o chodu města zvěděti, což každýmu z občanů jest záhodno, neb město bez lidí jest na
prd, pak zvednou zadnici a ráčej přijít ve středu vosumnáctýho září vo hodině šestý do našeho
můzea, tam se bude vo všem rokovat, a pak i do knajpy zajít můžem. Zdar!
V nejhlubší ouctě Vás natvrdlý starosta od fortny.

HRAČKA
STOLETÍ

LEGO

Pozvánka

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELVARY
SE KONÁ 18. 9. V 19:00 V SÁLE MĚSTSKÉHO MUZEA.

Výstava, kde uvidíte, co všechno
lze postavit z nejznámější
stavebnice na světě.
Modely a figurky zapůjčil
Filip Ditrich, autor výstavy.
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DO 2. 2. 2020

Expozice A – Děkanský dvůr
Třebízského náměstí
273 24 Velvary
Otevírací doba:
sobota, neděle a svátky 10.00–17.00 hodin
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.
Telefon: +420 723 955 871
E-mail: muzeum.praha@centrum.cz
w w w. v e l v a r y. c z |

7

VELVARSKÁ ZÁLOŽNA – VELVARY SOBĚ!
  					

Přijďte na benefiční koncert pro obnovu
velvarského kulturního domu!
Koná se v neděli 8. 9. od 18 hodin
na sále Velvarské Záložny.
Největší velvarský projekt posledních let
vstupuje do další fáze! Velvarská Záložna,
kdysi chlouba města, pak místo postupně
pustnoucí v soukromých rukou má znovu
naději na vzkříšení. Jak se její příběh vyvíjel? V době, kdy jsem nastoupil na radnici,
to vypadalo, že naším údělem bude sledovat postupný zánik tohoto objektu. Na střeše sálu začínaly růst stromy, jedinou kulturní akcí zde byl jednou za půl roku výprodej
levné obuvi. V přední budově vzniklo několik levně vybavených bytů, v přízemí skomírala nevalná cukrárna. Přesvědčen o tom,
že oživení Záložny může pomoci životu ve
městě, kde chybí ubytování, pivovar, lepší
restaurace a zejména sál pro kulturní akce,
a povzbuzen výsledky celoměstské ankety,
z níž potřeba získat Záložnu zpět do městských rukou vyvstala jako cíl číslo jedna,
jsem docházel pravidelně na kávu a poptával se paní majitelky, zda objekt neprodá.
Nejprve říkala, že ne, po roce se začala
tvářit tajemně, pak občas i naznačila, že by
i prodala, ale draze, a nakonec se prodeji
přestala bránit a stanovila částku – 15 milionů korun. Pro město cifra vysoká, naše
rezervy tehdy činily 10 milionů, každoroční
rozpočet nabízí 6 milionů na investice, zadlužit se kvůli koupi riuny nepřicházelo do
úvahy. Zvrat přináší až velkorysá nabídka
ředitele společnosti M. T. Comax, pana
Mandy, který při jednáních o možných úrovních spolupráce mezi městem a firmou pokládá otázku, co bychom nejvíce potřebovali, a na mou odpověď, že získat zpustlý
hotel, odvětí, že to pro nás zařídí. Příští týden již sedíme v cukrárně spolu a domlouZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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vají se s majitelkou
podmínky koupě. Město získává příslib, že
objekty budou převedeny v dohledné době
darem do jeho vlastnictví, Comax přidává
závdavkem novou střechu na sál, kam léta
zatékalo a financuje studii obnovy objektu.
Než se začne na studii pracovat, pořádáme den otevřených dveří, aby všichni viděli,
v jak žalostném stavu objekt je, zdevastovaný léty zatékání, plísněmi, drancováním,
zanedbanou péčí a snahou z budovy vytěžit
co nejvíce, za své hovoří plesnivějící černá ubytovna nad sálem, či pozůstatky po
pěstírně konopí. Den otevřených dveří se
těší velkému zájmu, do budovy proudí desítky lidí zavzpomínat, podívat se, jak místo
vypadá dnes. Společně plánujeme, co bychom si zde přáli, resumé je jasné – obnova
sálu se všemi činnostmi, co k sálu patří od
plesů po taneční, pivovar, ubytování, spolkové místnosti. Vytváříme jakési „kolegium
Záložny“, uskupení místních i s místem
svázaných architektů, kteří společně konzultují podobu studie obnovy místa, vzniká nevšední záměr proměny budovy, který
přestavujeme slavnostně veřejnosti, vše se
připravuje tak, abychom se mohli ucházet
o podporu v dotačním titulu na výstavbu
komunitních center. Časově stíháme druhé
kolo, vše jde dle plánu, ten však zhatí rozhodnutí ministerstva zrušit plánovanou výzvu, neb v prvním kole (kdy ještě Záložna
nebyla naše) bylo dosti žadatelů, uspokojí
jich tedy více. Jako když vám po přestávce
vezmou bránu. Oklepáváme se, pěkný projekt ukládáme do desek a rozhodujeme se
jít cestou levnější, výhled je opravit v první
fázi jednoduše sál tak, aby se mohl používat. Comax převádí budovu sálu darem na
město, městský architekt pracuje na projektu pro stavební povolení, po celou dobu
prověřujeme všechny možnosti financování, žel žádná rozumná není pro nás otevře-

ná. Do věcí se vkládají statici, kteří chtějí
stále více sond, neb je znepokojuje dlouhotrvající chátrání železobetonové konstrukce. Oslovujeme několik konkurenčních
firem, zda by to někde neprošlo snadněji
a lépe, výsledky jsou neúprosné. Statika
je narušena letitým zatékáním, bude třeba
zesilovat. Chvíli se uvažuje i o demolici objektu. Objevuje se možnost výhledu získání
dotačních prostředků v dotačním titulu na
regeneraci starých zpustlých objektů. Sbíráme další síly a rozhodujeme se pracovat
zároveň na prováděcí dokumentaci, což je
detailní zpracování celé obnovy a vybavení sálu, a zároveň zadáváme zpracování
prováděcí dokumentace statických úprav
v plném rozsahu, s tím, že doufáme, že ne
vše nás bude čekat. Po necelém roce plné
práce a dlouhých nočních konzultací máme
připravenou dokumentaci pro provedení
stavby a výběr dodavatele, díky níž známe
každé světlo, vypínač, kachličku, židli, vše
je do detailu vymyšlené, vybavení pasujeme na kvalitní české dodavatele, přizvali
jsme odborníky na akustiku a sál koncipujeme úpravami tak, aby nabízel kvalitu,
v rozpočtu se počítá s vybavením nejen pro
zábavy, koncerty a svatby, ale též pro konference a semináře, obdobný sál v okolí se
bude těžko hledat. Po celou dobu hledáme
potencionální partnery a investory, prověřujeme možné modely fungování do budoucna. Zároveň pracujeme na tom, aby se nám
sál podařilo nechat prohlásit za brownfield,
což se daří a ke konci května tohoto roku
podáváme na Ministerstvo pro místní rozvoj vlastnoručně a pečlivě zpracovanou žádost o dotaci ve výši 30 milionů na obnovu
sálu. Jsme si vědomi toho, že naděje není
velká, podobné žádosti podaly desítky obcí
v republice, protože se po dlouhé době objevil dotační titul umožňující jim financovat
obnovu zpustlých domů v centru, které porevoluční privatizační šíbři do mrtě vytěžili
a časem se zpustlé vracejí do obecních náručí. Hlavně již známe plný rozpočet, který

nás děsí částkou 50 milionů, víme ale, že
20 milionů jsou předpokládané náklady na
statické úpravy a stojíme před nutností provést odbornou zatěžkávací zkoušku střechy, která rozhodne, zda tuto částku bude
nutné investovat či ne.
V současné době tedy už konečně víme,
na čem jsme. Máme v rukou sál ze 30. let,
který každého návštěvníka nadchne svou
velikostí a který má velké vyhlídky. Známe
cenu jeho rekonstrukce, která velmi přesahuje naše finanční možnosti (rezervu rozpočtu jsme za poslední roky s ohledem na
tuto akci výrazně zvýšili, ale stále to nestačí). A máme velké přesvědčení, že obnova
sálu má smysl. Nyní upřeme svou pozornost nejen ke snaze získat prostředky na
opravu sálu, ale i k projekčním přípravám
obnovy přední budovy. Stále v nás sílí přesvědčení, že ubytování a městský pivovar
pomohou oživit dění v centru města, rádi
bychom pivovar v hasičském duchu, který
bude důstojný místu, kde české dobrovolné
hasičstvo má svou kolébku. Již nyní hledáme partnery pro využití sálu a zdá se, že
o dění tu nebude nouze, seznam zájemců
se stále rozrůstá (plesy, koncerty, školní
akce, konference, firemní výjezdy atd.).
Model provozu přední budovy má zatím
více variant, pokud víte o investorovi, který
by chtěl využít potenciálu malebného královského města v Podřipsku nedaleko Prahy, dejte mu o nás vědět.
Abychom ale jen nečekali, začneme sami.
První akci na prahu obnovy Velvarské
Záložny bude velký Koželuhovský koncert, který se bude konat v neděli 8. září
od 18:00. Zazní na něm skladby Leopolda
i Jana Antonína Koželuha, v nehostinném
prostředí zpustlého sálu se rozezní krásné
tóny skladeb uctívaných velvarských rodáků. Při příležitosti koncertu bude spuštěna
i veřejná sbírka na obnovu sálu, která pod
w w w. v e l v a r y. c z |
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heslem VELVARY SOBĚ! bude prvním konkrétním krokem v další fázi snahy o obnovu
kulturního domu ve Velvarech. Jsem přesvědčen, že i tuto fázi zvládneme a jednou si spolu
na sále pěkně zatančíme. A bude to pořádný tanec!
Děkujeme, že projekt obnovy Velvarské Záložny sledujete a podporujete, děkujeme za jakoukoli materiální i duševní pomoc a s heslem Ať žije Záložna! se těšíme na dění budoucí.
Srdečně a s díky, Radim Wolák, velvarský starosta věřící v obnovu ztracené slávy Velvarské Záložny

KONCERT
PRO ZALOZNU
NE 8. 9. OD 18 h
Záložna zatím náměstí příliš nezdobí,

ale jednou bude, už to vidíme v barvách

Kozeluh
L. Koželuh
J. A. Koželuh
W. A. Mozart

tady bude bar

tady se bude tančit

Benefiční koncert
na podporu obnovy
sálu Velvarské
Záložny.

Srdečně zveme všechny
velvaromilce, srdcaře, vizionáře,
nadšence, mecenáše i tiché
podporovatele na příjemnou
společnou kulturní chvilku spojenou
s otevřením sbírkového účtu pro
podporu největšího velvarského
komunitního projektu.
50 min bez přestávky
Prostory jsou značně zpustlé,
ale židle budou čisté.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude
použit na obnovu sálu.

Účinkující:

Wranitzky Kapelle
M. Štilec - dirigent

Transparentní sbírkový účet
číslo: 2401422676/2010

M. Šrůmová - soprán
Průvodní slovo:
jen je potřeba, abychom se k tomu zase všichni spojili
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už vidím i ten pivovar....

J. Vejvoda

VELVARY SOBE!

w w w. v e l v a r y. c z |
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Ceny a kategorie:

Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné:
1.místo = 1 300,-Kč; 2.místo = 900,-Kč; 3. místo = 600,-Kč + pamětní poháry
Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné ženy:
1.místo = 600,-Kč; 2.místo = 400,-Kč; 3.místo = 200,-Kč + pamětní poháry
Pro nejlépe umístěného hráče R-ELO 1799 a nižší: = 500,-Kč + pamětní pohár
Pro nejlépe umístěného juniora (ročník 2002 a mladší): = 500,-Kč + pamětní pohár
Pro nejlépe umístěného seniora (ročník 1954 a starší) = 500,-Kč + pamětní pohár

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

Comax Chess 2019
Memoriál Dr. Karla Treybala

Nejvýše umístěný hráč ŠK Velvary, SK DDM Slaný, ŠK Zlonice 500,-Kč + pam. pohár
Materiál:

Je zajištěn ze strany pořadatele

Občerstvení:

V místě konání turnaje je zajištěn prodej jídla a nápojů

Rozhodčí:

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

Přihlášky:

Do pátku 20. září 2019 (do 20 hodin), na emailovou adresu: sachyvelvary@post.cz ,
případně telefonicky 602 964 055; lze i na místě, ale pořadatel si vyhrazuje právo
odmítnout účast z důvodu kapacity hracích prostor (pouze 60 míst).

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

Termín konání:

Neděle 22. září 2019, presence od 8:30 hodin

Místo konání:

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

Cenový fond:

6 000,-Kč

Valenta ZT s.r.o. – Všetaty

Právo účasti:

Registrovaní i neregistrovaní šachisté do naplnění kapacity 60 hráčů

C Connect – Velvary

Systém hry:

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

Časový plán:

Startovné:

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

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

100,- Kč pro předem přihlášené, 150,- Kč na místě
hráči oddílů ŠK Velvary, SK DDM Slaný, ŠK Zlonice startovné neplatí

Naši partneři:

Autobaterie – Zdeněk Tutr, Velvary

Drogerie – J. a Š. Schubertovi, Velvary
Pekařství – Zdeněk Zounek, Velvary
Tímto Vás srdečně zveme k účasti na turnaji
za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Petr Neuman
Ředitel turnaje
w w w. v e l v a r y. c z |
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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.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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CHRŽÍNSKÁ ULICE PROCHÁZÍ OPRAVAMI – CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?
  					

Chržínská ulice se v letošním létě stala ještě rušnější než obvykle. K obvyklému dopravnímu šrumci zde přibyl ještě rej stavební, který zpestřil nejen situaci řidičům, kteří
ve snaze prokličkovat se mezi zábranami,
dělníky a stavebními stroji předváděli kreace, při nichž by bledl i slavný Fittipaldi, ale
zejména lidem, kteří zde žijí, protože jistě
netušili, že budou hrát celé léto bojovku
s nejasným zadáním a několika soupeři,
kdy nevíte dne ani hodiny, v níž ve vašem
těsném okolí začne unikat plyn, kdy skupina usměvavých mužů rozřeže dům, aby
doň vkusně zakomponovala plastový budník přesně v místech, kde jste si chtěli vysadit pnoucí růži, nevěděli, že se stanou předmětem napínavé hry, v níž se vaší základní
životní otázkou stane to, zda se ráno dostanete z domu a večer domů, neb zhola netušíte, kdy se vám před domem objeví mohutný příkop zvíci rozměrů středověkých,
ale víte jistě, že to přijde. Celá napínavá
situace je dramaticky podbarvována rytmickými údery kladívek dlaždičů a nejvypjatější okamžiky jsou pak zvýrazněny kvílením
brusek a dramatizovány dunivým klokotem
pneumatických kladiv. Přidáte-li k tomu období žní, které se nezdráhá vprostřed úzké
ulice pořádat přetlačované zápasy obřích
zemědělských strojů všeho typu, a fakt,
že soukromý majitel začal v proluce v ulici
stavět jedenáctibytový dům, máte již částečnou představu onoho idylického letního
dění, které je snem každého občana.
Připomeňme ještě jednou, co se tady děje
a co nás ještě čeká.
Stavební práce provádí ČEZ a jejich cílem
je přeložka vedení, které vedlo nad domy,
do země. Práce zajišťuje firma Kalců. Předcházelo jim stavební řízení a projektant po
konzultaci s vlastníky domů a památkáři
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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to staré vezme za své při odstranění nepotřebného vedení. Práce dlaždičské vykoná
firma Michal, která se osvědčila při zadlážďování jiných povrchů ve městě, nové lampy a rozvody k nim vybuduje firma Eltodo,
která nám veřejné osvětlení ve Velvarech
mnoho let spravuje. Po dohodě se zástupci
památkové péče jsme vybrali krásné lampy
a akce mohla začít.
Záměr to pěkný, leč ne vše se daří dle plánu. Už počátek prací ukázal, že pod chodníky u řeznictví vede velmi stařičký a vetchý plynovod, který už toho mnoho neudrží
a trpí místy úniky. Plynárny o modernizaci
neuvažují, takže nezbývá než stařečka
nechat v zemi a doufat, že ještě vydrží. To
však zabraňuje dlaždičům více hutnit povrchy pomocí velkých vibračních desek,
takže chodníky nebudou pevné pro pojezd
vozidel. To je v ulici, kde si vozidla často
usnadňují míjení se nájezdem na chodník,
nevýhodné, a už nyní je žel jisté, že nové
lavory na sebe nedají dlouho čekat.
Zajímavým zpestřením situace je též fakt,

že komunikace je ve správě Krajské správy a údržby silnic, kterou vytrvale žádáme
o předláždění, jak vidno, tak bezvýsledně,
a louže v ulici po dešti činí z chůze podél
adrenalinový zážitek se skotskými střiky.
Domluvili jsme se s dlaždiči, že během práce na chodnících se pokusí zasáhnout tiše
i do kraje vozovky a ty nejhorší prohlubně
opraví, jisté ale je, že spraví jen něco a většina tankodromu zůstane až do doby, kdy
se stane zázrak a kraj bude mít více peněz,
sil i chuti do péče o své cesty (ano, jsou to
ty naše – všechny čtyři, co se nám sbíhají
na náměstí).
Kabely jsou v zemi, lampy jsou připraveny,
počátkem září nastoupí dlaždiči a budou
dělat, co půjde. Při té příležitosti zaslepí
staré shozy na uhlí podél Spořitelny, aby se
naše bojovková trasa nerozšířila ještě o tajemná propadla. U každého domu je nutné
v několika případech řešit svody dešťových
vod, prosím, buďte pracovníkům k ruce či
k poradě, ať se s nimi domluvíte k oboustranné spokojenosti.

hledal vždy kompromis, kam umístit novou
rozvodnou skříň. ČEZ tedy kope výkopy,
ukládá kabely a nakonec uřízne a sundá
staré vedení.
Protože při tom dochází k zásahu do chodníků, rozhodli jsme se (my lidé z města
Velvary), že situace využijeme a staré lavórovité chodníky nově předláždíme. Neb
v této části ulice je památková zóna, vrací se sem čedičová mozaiková dlažba na
straně u řeznictví. Na straně u Spořitelny
tato pěkná dlažba nahradí ošklivou starou
betonku. Dále jsme se domluvili, že v ulici
instalujeme nové veřejné osvětlení, protože
w w w. v e l v a r y. c z |
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Práce v Chržínské ulici by měly skončit
v polovině září, věříme, že v jejich závěru
bude stav lepší, než byl, budeme mít ulici, kde sice budou stále krajské louže, ale
nad níž nepovedou kabely, bude lemována pěknými chodníky a bude hezky nově
osvětlena. Aspoň na ty louže bude vidět.
Děkujeme všem, kdo zde bydlíte i kdo tudy
procházíte či projíždíte, za pochopení. Děkujeme obyvatelům za součinnost i za upozornění na to, že něco třeba probíhá jinak,
než má, či neprobíhá vůbec, v tomto souběhu činností, které vlastně ani neděláme my,
nám může něco uniknout.
Práce na vedení se nyní přesunou za roh,
do ulice Růžová. Zde máme následně připravený projekt se stavebním povolením
i rozpočtem na kompletní nové povrchy
v žulové dlažbě, včetně výsadby a nových
lamp. Protože se ale plánovaná přeložka
vedení ČEZ oproti předpokladům o rok protáhla, budeme muset s dlážděním počkat
asi až na jaro. Víme, že situace v Růžové
není růžová, ale poslední pokusy domluvit si s firmami práci i na případné příznivé
zimní období skončily nakonec stejně tak,
že se pracovalo na jaře. Děkujeme růžovákům, že ještě vydrží, snad je podpoří vědomí, že na mnoha místech u nás jsme na
tom se stavem komunikace podobně a jejich vyhlídky nejsou zdaleka tak růžové, neb
ještě není ani projekt. Je škoda, že město
naší velikosti nemá v dnešní době žádnou
možnost získat dotační prostředky na opravy povrchů místních ulic, proto postupujeme pomalu (v rozpočtu máme každoročně
na investice 6 mil. korun, například oprava
povrchů v ulici Růžová je spočítána předběžně na 6,5 milionu), ale postupujeme.
Projekčně jsme zatím připraveni na ulici
Petra Bezruče, na páteřní komunikaci na
Velké Bučině (v obou případech musí ale
nejdřív dojít na kanalizaci), máme projekty
na chodníky v Malovarské a Slánské ulici
(zde věříme v podporu ze Státního fondu
dopravní infrastruktury), v ulici U Cukrovaru
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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a v ulici Na Průhoně. O možnosti realizace
těchto (i dalších akcí) budeme diskutovat při
sestavování rozpočtu na příští rok, budeme
rádi, když se zapojíte do debaty a podpoříte
nás svou účastí na jednání zastupitelstva!
P.S.: práce na výstavbě bytového domu
v proluce mají trvat ještě rok, proto chodníky před domem necháme neupravené, aby
se hned nezničily, a doděláme je poté.
Pokud byste cokoli potřebovali, volejte:
Pokládka ČEZ – firma Kalců – p. Kalců 602 495 228
Pokládka dlažby – firma Michal – p. Michal 604 700 715
Veřejné osvětlení – firma Eltodo – p. Vítek 602 277 670
Stav silnice Chržínská – Krajská správa a údržba silnic
– p. cestmistr Kovanda 702 049 478
Výstavba nového domu v proluce
– p. Nedbal – 728 019 171
Cokoli dále v otázkách stavebních investic města:
Odbor majetku – p. Šulc 606 668 803
Místostarosta p. Vojtěchovský 603 268 883
S heslem Jednou budem dál! (i v opravě silnic)
zdraví Radim Wolák, velvarský starosta 606 66 88 01

Dlažba je v ulici Chržínské již více než 100 let, foto z roku
1914, domeček v proluce ještě stál
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HLASTE SE DO KURZŮ.. KOSTKA JE VRŽENA DO 6. SEZÓNY!
  								
Září je tu a s ním i 6. sezóna Velvarské Kostky.
Máme za sebou 6 turnusů letních příměstských
táborů. Nový rozvrh dozrává a chystáme i několik
výjimečných kurzů a akcí.
Jelikož tento článek vzniká v polovině srpna,
nemáme ještě definitivní rozvrh hotový. Můžete se s ním ale seznámit pravděpodobně již ve
chvíli, kdy zpravodaj čtete, na našich webových
stránkách, na facebooku nebo na městských
vývěskách.
Především bychom Vás ale rádi pozvali na oslavu 5. narozenin Kostky 6. 9. od 17:00 hodin,
kde se můžete nejen osobně setkat s lektory
a dozvědět se mnohé o nově otevíraných kurzech, ale můžete se zúčastnit i koncertu výjimečné současné hudební tvůrkyně a zpěvačky
Ridiny Ahmed, můžete nahlédnout pod pokličku nového kroužku pro zvídavé děti s názvem
Veselá věda a můžete ochutnat exkluzivní dort od
Perníkáčy.
S příchodem nové sezóny chceme však vě-

		

novat pozornost nejen zajímavým kurzům, ale
i tématu židovské kultury v naší obci. Již pět let
využíváme přívětivých prostor bývalé synagogy
a zdá se nám, že po prvotním rozkoukávání a tvoření základního rámce našeho kulturního a volnočasového centra dozrál čas na to, abychom
se nějak vyjádřili k původnímu obsahu jedinečné
stavby, kterou obýváme.
Vyzýváme proto občany Velvar a okolí,
kteří by nám mohli poskytnout jakékoli informace, fotografie, předměty, či jiné materiály vztahující se přímo k bývalé synagoze nebo k životu
židovské komunity ve Velvarech a okolí, aby nás
kontaktovali. Ve spolupráci s Městským muzeem
ve Velvarech a snad i s dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi v našem městě i okolí bychom
rádi nejprve shromáždili potřebný materiál a posléze bychom s ním dále nakládali. Ale o tom až
později.
Nyní bychom Vám rádi představili kurzy, které
na Vás čekají v následující sezóně.

PRAVIDELNÉ KURZY PRO DĚTI
Cvičeníčko pro děti od roka a půl s maminkami, babičkami či jiným doprovodem, lektorka Lucie Tichá, úterý
9:30 – 10:30, více informací najdete na webu či plakátech
kavaHERna – již tradiční otevřená herna bude otevřena od října, vždy v pondělí a ve čtvrtek, více informací
najdete na webu či plakátech.
NOVINKA!! Hopsaání s Pájou
- pro děti od 4 do 6 let – pondělí 15:30 - 16:30hod
- pro děti od 7 do 11 let – pondělí 16:30 - 17:30 hod
- pro ty co chtějí tančit, zaskotačit si, hodinaplná hudby, tančení, her, budeme tančit
na české dětské, ale i latinskoamerické písničky, poznáme rytmus, taneční kroky, lehké choreografie.
Těší se na Vás lektorka Pavla Turková tel.: 605 007 004, e-mail: turekmaker@seznam.cz
NOVINKA!! Veselá věda – kroužek pro zvídavé děti, čas bude upřesněn na webu či plakátech
– POZOR POZOR.. UKÁZKOVÁ HODINA VESELÉ VĚDY NA NAROZENINÁCH KOSTKY 6. 9. OD 15:30 H.
REZERVACE NUTNÁ!!!
NOVINKA!! Dramatický kroužek pro děti 6 – 9 let, lektorka Kateřina Špičková, čas bude upřesněn, kroužek
začne v říjnu.Dramatická výchova napomáhá osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí. Důležitý je proces,
který se odehrává v kurzu a ne případný výsledný dramatický tvar. V prvních letech většinou ani
nesměřujeme k výstupům pro publikum :), hlásit se můžete na 725 831 642 nebo klinhartova@seznam.cz

PRAVIDELNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Klub seniorů – každé pondělí od 9:00 hodin. Více informací najdete na webu či plakátech.
Coworking – sdílená kancelář – Více informací najdete na webu či plakátech.
NOVINKA!! Módní kroužek/ recy móda, lektorka Bára Kohoutová, středa 18:00 – 20:00
Otevření prvního ročníku týmového ročního módního kroužku pro dámy a pány všech věkových kategorií,
kteří se budou podílet na přinášení nápadů a výrobě originálních modelů převážně pod záštitou upcycling
clothes tzn. měnit staré opotřebované oblečení na modely s novým svěžím vzhledem neboli tzv. recyklační
módu. Více informací najdete na webu či plakátech.
Konverzační kurz Němčiny – každé pondělí 17:30 – 18:30, Více informací najdete na webu či plakátech.
NOVINKA!! Angličtina pro dospělé, termín bude upřesněn, více informací na webu a plakátech
Pilates clinic method, lektorka Jana Žičařová , čtvrtek od 19:00 do 19:55 otevřená lekce pro začátečníky,
čtvrtek od 20:00 uzavřená skupina pokročilých
Cvičení určené pro všechny, kdo se chtějí hýbat zdravě a bez bolesti. Vychází z metody vyvinuté Josephem Pilatesem, ale umožňuje jednotlivé cviky přizpůsobit potřebám a možnostem
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klienta. Proto je vhodné jako pro aktivní sportovce, kteří chtějí zlepšit kondici, tak pro klienty s bolestmi zad způsobených třeba dlouhodobým sezením či nesprávnými hybnými stereotypy.
Lektorka je certifikovaná instruktorka Pilates Clinic Method® a pohybová specialistka. (cvičení i s pomůckami
- Sball, masážní válec, masážní ježky)
NOVINKA!! Hatha jóga, lektorka RadkaPamětická – úterý 19:00 – 20:15, více informací na webu a plakátech
Škola pánevního dna, lektorka Kamila Jiříková, více na www.jogaaskolapanevnihodna.cz

MIMOŘÁDNÉ AKCE A KURZY PRO DOSPĚLÉ v prvním pololetí 2019/20
Aromaterapie, lektorka Petra Torová, pokračování úspěšného dvouhodinového kurzu aromaterapie
24. 10. od 18:00 hodin, více informací najdete na webu nebo plakátech.
Přednáška na téma Dětská noha, lektorka Jana Žičařová, 1. 10. 18:00 – 20:30
Shiatsu terapie s Petrou Cempírkovou - SHIATSU je druh terapie nebo masáže pocházející z Japonska, při které se pracuje na energetických drahách těla (meridiánech), které ovlivňují funkci a kondici jednotlivých orgánů v těle. Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje
a dochází k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity, zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
Termíny najdete na webu či plakátech.
Šití s Ivanou Vojcíkovou – za asistence zkušené lektorky si ušijete vlastní kus oděvu, více se dozvíte
na webu či plakátech.
Konstelační program (jedná se o uzavřený kurz, který probíhá jednou měsíčně v sobotu nebo v neděli
od 10:00 do 18:00), je možno se hlásit do poloviny září)
Způsob, jak porozumět sami sobě a účelněji v životě hledat cesty k vlastnímu pochopení a seberealizaci.
Každý z účastníků zde bude mít svůj prostor pro vlastní konstelaci a intenzivní práci s ní. Bude se pracovat s astrologickými konstelacemi na konkrétní témata, jejich rozborem, rozborem vybraných rolí v závislosti
na horoskopu každého účastníka a vlivu toho všeho na náš každodenní život.
Více informací na: www.edugaia.cz
NOVINKA!! Deep Imagery nebo také hlubinná imaginace je metodou sebetransformace skrz vnitřní dimenze, skrz další brány poznání, jakými jsou cítění, smyslové vnímání a představivost. Tuto metodu
vyvinul před více jak 30 lety americký psycholog a psychoterapeut Eligio Stephen Gallegos.
Více informací na: www.jogaaskolapanevnihodna.cz,termín bude upřesněn.
NOVINKA!! Hlasová dílna s Ridinou Ahmed 18. ledna 2020, více informací najdete na webu a plakátech.
Milí příznivci Kostky, jak vidíte, bude i v tomto roce z čeho vybírat. Těšíme se na další podnětná setkání
v Kostce i na jiných kulturních a vzdělávacích akcích v našem městě.
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Klub seniorů Kostka Velvary

Vážení přátelé,
oznamujeme vám, že pravidelný provoz Klubu seniorů Kostka bude
zahájen 16. 9. v 9 hodin. Tak jako minulé roky se můžete zúčastnit
posezení u kávy, rukodělných prací, tréninku mozku i těla, vlastivědných
procházek a ostatní pestré činnosti klubu. Rády vás přivítáme v našem
kolektivu.
Nepřetržitě pracuje klub cestovatelů a srdečně vás zveme na všechny
výlety a výpravy cizo i tuzemské. Pravidelná účast na našich programech
není podmínkou.
O všech akcích se můžete informovat osobně (a též provést platby,
přihlášky apod.) každé pondělí od 16. 9. od 8 do 9 hodin v Kostce.
Nebo na telefonech Marcela Jirásková – 605 940 416, 315 762 156,
Anna Láderová – 737 174 788.
Už teď se můžete informovat například o těchto akcích:

Výlet na Mělník a poté turistickým vláčkem na Kokořín

21. ZÁŘÍ
cena vláčku 150,- Kč.

Hořovice – cibulový jarmark
5. ŘÍJNA

Výlet do Mníšku pod Brdy
19. ŘÍJNA
cena 150,- Kč.

Zámek a pivovar Svijany
26. ŘÍJNA
cena 350,- Kč.

Vánoční trhy a hrad Loket
8. PROSINCE
cena asi 200,- Kč.

Mořské lázně Laguna ve Slovinsku

KVĚTEN 2020
cena pobytu asi 7 000,- Kč.

“Praha známá i neznámá provede vás Helena”
OD ŘÍJNA

pravidelný cyklus vycházek po Praze.
O všech dalších akcích vás budeme informovat obvyklým způsobem. Ale
přesto se nebojte ptát. Rády přivítáme i vaše návrhy na jakoukoli činnost.
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ODPADY
V NOVÉM – POKRAČOVÁNÍ
ODPADY V NOVÉM – POKRAČOVÁNÍ

I SVATÍ SE FINTÍ – HLEDÁME FOTKY!
  						

  					

Neviděl někdo Káču? Ještě včera stála u kostela
a teď je fuč! Kam zmizela? K lazebníkovi!
Pokud šel někdo z vás v posledním červencovém týdnu
kolem radnice, mohl se mu naskytnout zajímavý pohled,
viděl by totiž, jak jeřáb zdvihá SVATOU KATEŘINU
z jejího letitého stanoviště před kostelem, nakládá ji
na valník a odváži ji pryč. Ani nezamávala.
Kam jela? Vydala se do nedalekého Hospozína, kde
si ji vzal do parády akademický malíř a významný
restaurátor soch, pan Tomáš Rafl. Byli jsme se za ní
podívat, má se tam pěkně. Pan Rafl ji celou očistil,
Pan Rafl s paní Kateřinou
zdokumentoval,
zbavil
zbytečných
nánosů
a nyní ji zpevňuje. Socha nám již dosti pukala a to on umí napravit. Po vší té péči
jí ještě dodá nejen nějaké šperky – v tomto případě zlatou svatozář, meč a ratolest,
ale také jí vymodeluje nové prsty, aby tu krásu měla čím držet.
Restaurátor pan Kytka mezitím vytesá nový pěkný podstavec, aby se Káča těšila domů,
a my už se moc těšíme, až se vrátí z lázní zpět. Plánuje to stihnout do 25. listopadu, takže
svátek již budeme slavit spolu. Celá akce obnovy naší milé Kateřiny je sdruženou investicí Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou a města Velvary, projekt byl finančně
podpořen z Programu regenerace památkové zóny Ministerstva kultury ČR.
Potřebujeme pomoc! Aby oprava sochy proběhla co nejlépe, hledáme staré
FOTOGRAFIE, z nichž by mohl být patrný původní sokl, na němž socha stála, a který
byl časem nahrazen betonovou zídkou. Nenajdete něco
doma v šuplíku? Moc by nám to pomohlo!
Děkujeme za Váš zájem a přejeme milé Kateřině
příjemný ozdravný pobyt.
Radim Wolák, starosta 606 66 88 01

					

Děkujeme všem občanům, kteří berou otázku odpadů vážně a zapojili se do
nového odpadového systému, jehož hlavním cílem bylo snížit množství
směsného odpadu. Řada našich občanů odpad třídí a další se stále zapojují.
Díky tomu se nám malé snížení směsného odpadu podařilo již v první
polovině letošního roku.
Většina našich občanů nevyužívá pravidelný týdenní svoz směsného odpadu,
proto od měsíce září 2019 dojde ke změně a směsný odpad bude vyvážen
1x za 14 dní.
První svoz směsného odpadu proběhne ve čtvrtek 5. 9. 2019 (další bude
následovat 19. 9. 2019). Pro lepší zapamatování bude svoz směsného
odpadu probíhat vždy v sudém týdnu, ve kterém probíhá svoz bioodpadu
a pytlový svoz tříděného odpadu.
Může se stát, že někomu z Vás, po zavedení čtrnáctidenního svozu, nebude
stačit kapacita nádoby na směsný odpad (např. popel v zimním období).
V takovém případě si můžete v přízemí městského úřadu zaevidovat novou
nádobu. Po zaevidování nádoby, zde obdržíte potřebný QR kód.
Další změna, která nás v nejbližší době čeká, se týká svozu
velkoobjemového odpadu, ten dosud probíhal na jaře a na podzim, svozem
odpadu od domu. Problém byl s likvidací tohoto odpadu v průběhu roku.
Proto bude podzimní svoz velkoobjemového odpadu od domu zrušen. Od
podzimu letošního roku bude možné odkládat velkoobjemový odpad na nově
oplocený pozemek u čističky odpadních vod v Chržínské ulici (někteří z Vás
již možná využili v jarních měsících k uložení většího množství bioodpadu).
Velkoobjemový odpad zde bude možné ukládat pravidelně v průběhu celého
roku, v předem stanovených termínech, které včas upřesníme. Na tomto
místě postupně vznikne klasický sběrný dvůr s obsluhou, kam bude možné
objemný i jiný odpad odkládat průběžně. Předejdeme tak také tomu, aby nám
jako dosud sváželi potajmu do města rozličný odpad i lidé z širokého okolí
a my pak platili za jeho likvidaci.
Tato změna se nedotkne svozu nebezpečného odpadu, který proběhne tak,
jak bylo naplánováno, v sobotu 19. 10. 2019.
Věříme, že plánované změny příliš nenaruší zavedený systém likvidace
odpadů a ve výsledku přispějí ke spokojenosti všech, nás i životního
prostředí.
Jitka Urbánková a Martina Vochomůrková,
pracovnice odboru hospodářsko-správního MěÚ Velvary

Páni restaurátoři soše připravili měkké lůžko

Praskliny na soše jsou již dosti veliké
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY

  					
Začínáme nový školní rok, který bude
v naší škole už sedmdesátý. Je to vlastně
celý jeden lidský život. Život, který uplynul od chvíle, kdy první učitelé a žáci začali výuku v novém vzdělávacím systému.
Jeho základním principem je myšlenka,
že přístup k umění má být umožněn
všem talentovaným a schopným žákům. Dnes musíme být vděčni našim
předkům za jejich velkorysý přístup.
Čas prověřil význam a opodstatněnost
jejich vize. Vzdělávací systém našeho
uměleckého školství byl postupně rozvinut
a zdokonalen. Podobný systém uměleckého školství bychom jinde ve světě nenašli.
Po uplynulé době jsou výsledky zřejmé
a celospolečenský prospěch při výcho-

					
vě mladé generace je evidentní. Vložené
prostředky jsou mnohonásobně menší, než
náklady, které by přinášelo řešení problémů
spojených například s kriminalitou mládeže nebo řešení drogové závislosti. A právě
proto je třeba tyto skutečnosti neustále
připomínat a podporovat.
Proto připravujeme výstavu s názvem
Historie uměleckého vzdělávání ve Velvarech, kterou si budete moci prohlédnout
v Městském muzeu ve Velvarech v průběhu
září a října.
Srdečně Vás zveme na její vernisáž i na
další akce, které pro Vás v příštím školním
roce připravujeme.
Za kolektiv ZUŠ Velvary
Oldřich Adelt

Inzerce

Terius s.r.o. – železářství na náměstí ve Velvarech

PŘIJME PRODAVAČKU
Více informací na tel. čísle 603 589 370
Inzerce
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EXPONÁT S PŘÍBĚHEM – MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY

VELVARSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN SE VRACÍ.

OBRAZ – KRAJINA S TŮNÍ (PODZIMNÍ LES) OD O. KNOTKA

V roce 2012 se konal desátý a poslední ročník úspěšného cyklu pravidelných
přehlídek amatérských i profesionálních
výtvarníků „Velvarský výtvarný salón“.
První ročníky se konaly v Galerii Pražská
71 a jejich duchovním otcem byl majitel
galerie a čajovny a také kurátor velvarského muzea PhDr. Jan Pömerl. Ten také
přenesl později Velvarský výtvarný salón
do muzejní galerie. Po deseti letech se
zdálo, že myšlenka se trochu vyčerpala, scházelo se méně výtvarníků, kvalita
kolísala, můj nezapomenutelný kolega
historik a výtvarník odešel do „muzejního
nebe“, a tak jsem po deseti letech klasický výtvarný salón ukončila. Mnozí výtvarníci ale na
tyto výstavy stále vzpomínají, některým chybí možnost prezentovat svoje práce, proto jsem
se rozhodla, že zkusíme myšlenku výtvarných salónů v Městském muzeu Velvary oživit a vyhlásit příští rok zkušební ročník nového cyklu. Výstava by byla otevřena opět všem amatérským a profesionálním výtvarníkům věnujícím se kresbě, malbě, sochařině, tvorbě šperků,
keramiky ap. a konala by se v květnu a červnu. Bližší termíny a podrobnější informace spolu
s oficiálním vyhlášením Velvarského výtvarného salónu oznámíme v lednu 2020. Vzhledem
k omezenému prostoru muzejní galerie bychom vynechali v příštím roce fotografy. Pokud by
byl z jejich strany zvýšený zájem, mohli bychom uspořádat fotografický salón v roce 2021.

  					

					

V souvislosti s příběhem tohoto obrazu si pojďme
nejprve povědět něco o historii Židů ve Velvarech.
Nejstarší zmínka pochází z počátku 15. století,
přesněji z roku 1420. Od té doby až do 19. století byl počet židovských rodin ve Velvarech velmi malý a zdejší Židé byli členy náboženské obce
v Ješíně.
Postupně se ale jejich počet na Velvarsku rozrůstal. Roku 1894 obvod židovské obce zahrnoval
obce: Velvary, Velkou Bučinu, Chržín, Černuc,
Hospozín, Miletice, Mlčechvosty, Novou Ves,
Ouholice a Sazenou. Samostatná náboženská obec byla založena v 90. letech 19. století
a měla ve správě majetku modlitebnu, hřbitov v Blevicích a německou školu, která byla založena roku 1876. V roce 1904 sdružovala náboženská obec 102 Židů a roku 1930 jich bylo
54. V roce 1930 byla také ve Velvarech postavena synagoga dle návrhu architekta Františka
Alberta Libry. V důsledku holocaustu, odsouvání Židů do koncentračních táborů a působení
pronacistické organizace Vlajka ve Velvarech se téměř všichni v roce 1942 dostali do Terezína ze shromaždiště na Kladně transportem Y nebo Z.
To by bylo k historii Židů ve Velvarech a nyní se můžeme přesunout k obrazu samotnému.
Rodina Geberova bydlela v Chržínské ulici a vlastnila zde obchod s obilím. Před odsunem
do koncentračního tábora si uschovala věci u jedné rodiny z Velvar, jejichž děti se kamarádily. Bohužel se z tábora vrátila jen jejich dcera, která si následně přišla vyzvednout věci k již
zmíněné rodině z Velvar. Rodině věnovala za uschování věcí obraz od malíře O. Knotka.

  					

Inzerce

					

Jitka Kůrková
vedoucí Městského muzea Velvary

Obraz byl již velice starý a poničený a paní, která ho věnovala do muzea, o něm říká, že
z něho vyzařuje poklid tichého lesa. Obraz byl následně nákladně restaurován a díky svému
pozoruhodnému příběhu zařazen do sbírky muzea.
Vojtěch Vondráček,
kurátor Městského muzea Velvary

PODĚKOVÁNÍ
Nejen nový chodník v ulici Za Roudnickou branou, ale i nová lavička
za odbočkou k cukrovaru jistě potěšily občany ze severní části Velvar.
Děkujeme, že našim připomínkám město vyhovělo.
L. Kurzová
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Dětský šachový kroužek je rozdělen do dvou skupin:

Velvarským šachistům novou sezónu
odstartuje každoroční turnaj ve Velvarech
Každý rok nám ukončí šachovou sezónu schůze Valné Hromady Šachového klubu
Velvary. V té uplynulé to bylo poslední květnovou sobotu, schůze poprvé proběhla
v našich nových prostorách bývalé spořitelny ve Velvarech. Mimo jiné se hodnotil
uplynulý rok a sezóna našeho klubu. Co se povedlo a kde máme nedostatky.
V celkovém souhrnu mohu konstatovat, že Šachový klub Velvary si vede velmi dobře
a to jak v oblasti dospělých, tak především v řadách mládeže. Dva noví členové našeho
klubu v uplynulé sezóně okusili úroveň soutěžního šachu našeho regionu a již
zaznamenali první střípky úspěchu a také zjistili, jaký je rozdíl zahrát si šachy doma
v obýváku, anebo se posadit za šachovnici v soutěžním utkání družstva a nehrát jen
sám za sebe, ale za oddíl. Jsem moc rád, že první neúspěchy je neodradily
a Velvarské barvy budou hájit i v té nadcházející šachové sezóně. Pokud i Vy máte
zájem se šachům věnovat ať už soutěžně, nebo si jen přijít zahrát, můžete nás
kontaktovat: na našich webový stránkách sachovy-klub-velvary.webnode.cz naleznete
kontakty na činovníky ŠK Velvary.
Jak už nadpis článku napovídá, novou šachovou sezónu ve Velvarech odstartujeme
již po šesté pořádáním šachového turnaje „Comax chess 2019 – Memoriál Dr. Karla
Treybala“. Turnaj se uskuteční v neděli 22. září od 9 hodin v prostorách školní jídelny
ve Velvarech. Tento turnaj získává rok od roku stále větší popularitu jak mezi hráči, tak
i mezi diváky, kteří se přijdou podívat, jak takový turnaj vypadá a jak probíhá. Tímto
Vás všechny chci pozvat na tento turnaj, ať už si chcete zkusit zahrát, nebo se jen
podívat, strávit příjemný den mezi šachisty a sledovat šachové zápolení. Zjistíte, že
šachy jsou velmi napínavou hrou, kde není nic jistého do poslední partie. Turnaj je
divácky přístupný. Můžete během jednoho dne vidět nespočet krásných
a dramatických šachových partií. Můžete libovolně korzovat mezi hráčskými stoly
a sledovat průběh celého turnaje, popřípadě sledovat vývoj na čelních umístěních,
účastnit se zahajovacího ceremoniálu, vyhlášení výsledků a předávání cen. Pokud
si budete chtít zahrát, určitě si přečtěte propozice turnaje, které naleznete zde
ve zpravodaji.
Již sedmým rokem v naší novodobé historii otevíráme:

D ě t s k ý š a ch o v ý k r o u ž e k

I. skupina: dětský šachový kroužek. Je hrazen v rámci školního klubu ZŠ Velvary,
počet dětí v ročníku - min. 4; max. 15
Děti se zde budou seznamovat se světem šachu, budeme hrát šachové i nešachové
hry na šachovnici. Dozví se základy pravidel šachu a naučí se základy teorie této
jedinečné hry. Budou se dozvídat spoustu šachové historie, ale i současné novinky
vrcholového šachového dění. Děti se budou seznamovat se soutěžním šachem.
Budou se učit od základů šachovou teorii a taktiku.
Plnění domácích tréninků.
Příprava a samotná účast na regionálních turnajích. Při zvyšování výkonnosti, účast v
soutěži dospělých a účast na prestižních dětských turnajích.
II. skupina: individuální trénink. Hradí se Šachovému klubu Velvary.
(po dohodě s hlavním trenérem) není limitován počtem dětí, mohou i jednotlivci.
Jedná se o soukromý trénink i několikafázový. Jedna výuková jednotka trvá dvě
hodiny. Tento trénink je směřován k vrcholovému sportovnímu šachu. Bližší informace
na níže uvedených kontaktech.
Přihlásit se můžete na emailu: PetrNeuman@email.cz
nebo na tel: 731 910 197 (v týdnu po 18:00hod., nebo sms)
Nově se také můžete podívat na naše webové stránky:
https://sachovy-klub-velvary.webnode.cz/, kde naleznete informace o činnosti Šachového
klubu Velvary.
Těšíme se na všechny zájemce této jedinečné hry!

! ! ! Pozor – důležité ! ! !
První trénink dětského šachového kroužku pokud možno i s přítomností rodičů
nebo rodinných příslušníků (doba trvání max.1 hod).
Půjde o informační trénink, průběh kroužku, cestování na turnaje, termíny
tréninků a další informace.
S pozdravem a přáním krásného dne za Šachový klub Velvary
Petr Neuman, Předseda Výkonného Výboru
Inzerce:

Inzerce

od října 2019 (přesné datum a čas na tel: 731 910 197) bude probíhat DĚTSKÝ
ŠACHOVÝ KROUŽEK v budově bývalé spořitelny (Šachový klub Velvary)
ve Velvarech.
Chlapci a dívky ve věku od 5-ti do 16-ti let se mohou přihlásit na níže uvedených
kontaktech. Zjistíte, že šachová hra není nuda, ale naopak má nekonečné množství
herních variant a je neuvěřitelně zábavná. Šachy učí logickým postupům a také rozvíjí
myšlení. Součástí šachového kroužku je zdokonalování se ve hře a pravidelné turnaje
na žebříček. Pokročilejší děti jsou pak vysílány na turnaje v okolí.
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velvarský
sousedský

Blešák

Areál volného času
(Děkanský dvůr u kostela)

Pro jednoho odpad, pro

Přijďte prodat, co vám doma, v garáži či na
zahrádce přebývá. Přijďte si dobře nakoupit…

Prodejci:

přijďte v 8:30h zabrat si místo a rozložit zboží
(rezervace možná, ale není nutná)
Poplatek ve výši 10% z ceny prodaného zboží
půjde na podporu projektu Naše děti v Kongu.
Zboží můžete i darovat do charitativního prodeje
pořádají Natvrdlí
kontakt: 605804620, 730183968
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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OBYVATELÉ JEŠÍNA ZAŽIJÍ V PRŮBĚHU ZÁŘÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ
  										

U-ČKO
– JAK TO BYLO A JAK TO BUDE
  										

aneb příběh Velvarských společenských
lázní u Malovarského rybníka

Obyvatelé místní části Ješín zažijí opět
dopravní komplikace. V termínu od 1. 9.
do 30. 9. 2019 budou probíhat opravy
lokálních poruch na silnici I/16 - Průtah
obcí Ješín. Jedná se o úsek od kapličky po
konec obce směrem na Slaný.
K opravě byla povolena částečná uzavírka komunikace, doprava bude řízena semafory a budou se pravděpodobně tvořit
dopravní zácpy a kolony. Dodavatelem

opravy je firma HERKUL, a.s. Obrnice,
která má zpracovaný harmonogram oprav.
Věříme v trpělivost našich spoluobčanů
a také věříme, že se dočkáme zprovoznění
přeložky silnice I/16, termín zatím neznáme.
Libor Šulc, MěÚ Velvary

Inzerce

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.
Prodej: 29. září, 26. října a 17. listopadu 2019
Velvary - u pošty - 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
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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U-čko u Malvaňáku pomalu dorůstá do celé
své krásy a my se těšíme nejen na jeho
slavnostní otevření, které se uskuteční v říjnu (termín včas upřesníme), ale i na jeho
další fungování. Díky této stavbě získáme
v místě naší přírodní plovárny plné zázemí
nejen pro kulturní akce, ale i každodenní
milé pobývání, vznikne tu nejen jeviště, ale
i klubovna, bufet a toalety, vše nové a čisté.
Protože se množí dotazy, jak to vlastně
s U-čkem je, kde se vzalo a proč bude,
dovolím si za všechny pamětníky připomenout. Pěkně se usaďte, pohádka začíná. Bylo nebylo, před šesti lety jsme se ve
Velvarech rozhodli, že bychom rádi upravili
prostranství kolem Malvaňáku, které bylo
tou dobou dosti zarostlé. Jak se to stalo?
Motivů bylo více, zájem pozemek komerčně
pronajmout, a hlavně neshody s nejbližšími
sousedy, kterým se nelíbily tamní akce. Do
debaty o tom, kudy dál, se objevila zpráva,
že Nadace Via nabízí grant, v kterém učí
veřejnost společně plánovat a přidá něco
na realizaci. Žádost jsme narychlo sepsali, zastupitelé souhlasili, spolky i živnostníci

se připojili podpisem. Během pár dní bylo
hotovo a po čase přišla zpráva, že jsme byli
vybráni. Sláva, začalo plánování. Byla nám
přidělena konzultantka, která nás učila, jak
na to, když se má celé město domluvit. Vznikl tým lidí, kteří se ve volném čase zdarma
a s láskou přípravám věnovali. Jezdili jsme
po víkendech na školení a hlavně – chystali plánovací setkání. To se událo v zimě
ve školní jídelně, předcházela mu obhlížecí
procházka s pamětníky na místě, na obé
přišla fůra lidí a vymýšlelo se, co by se nám
u rybníka líbilo. A shodli jsme se rychle:
plovárna v přírodním duchu, snaha vyčistit
vodu, úprava prostranství, lavičky, ale též
– a pozor, tady je semínko U-čka - venkovní zázemí pro kulturní akce. Tajně – snad
prý v převleku za neznámou stařenu – byl
w w w. v e l v a r y. c z |
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přítomen i vybraný architekt, který bedlivě
vše poslouchal a pak se snažil zpracovat
do studie. Tehdy jsme ještě pracovali s přírodním odhlučňovacím valem, který by odstínil blízkou zástavbu. Nakonec se došlo
k tomu, že val nemusí být val a že to klidně
může být odhlučněné jeviště otočené od
zástavby. Pak se dlouho plánovalo, zapojilo se hodně lidí, a šlo se do detailu, kde
co bude, kde lavičky, kde průlezka, hledali
jsme vodohospodáře, aby nám poradili, jak čistit náhon a pomoci čistotě vody.
Na jaře začaly brigády. Dodnes nezapomenu na tu první, kdy jsme stáli po ránu
u Áčka s konví a hráběmi a čekali, jestli
někdo přijde. A najednou začalo chodit tolik lidí, že chyběla práce. Udělala se toho
hromada, sekalo se, stříhalo, prořezávalo,
kopalo, vznikla bylinková zahrádka, šeptací vrba, houpačky, odvážely se staré betony, makalo se, ale taky povídalo, ochutnávalo, popíjelo, brigády se staly místem
společenským, milým setkáním, rádi na
to vzpomínáme. Za rok se místo změnilo
k nepoznání. Bylo čisté, mělo nové lavičky, koše, pískoviště, trávníky, stromy, stalo
se zas místem setkávání všech. Příspěvek
od Nadace bylo dokonce problém utratit,
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protože všichni nabízeli, co umí, zadarmo.
Bylo to krásné a tvůrčí, místo se rychle měnilo. Plánovalo se ale i dál, projektovalo se
nové zázemí dle přání všech – aby se hodilo k A-čku, bylo nazvané U-čkem. Když
po roce projekt slavnostně končil velikou
slávou v šapitó, kde se děkovalo všem,
měli jsme v ruce projekt na novou lehkou
modřínovou dřevostavbu, která oproti stavbám minulým bude s minimem betonu,
proto na lehkých vrutech, aby ji naše děti,
kdyby se jim znelíbila, mohly snadněji odmontovat. Projekt by tím mohl skončit, ale
žil dál. Brigády pokračovaly a pokračují dodnes. Za čtyři roky vznikla nová mola, obložila se hráz dřevem, opravil se kompletně
náhon, vylovila a vyčistila se menší nádrž
a byla upravena pro koupání, vysadilo se
přes 100 stromů, přibyla pramička, letos
vznikne knihovnička. Projekt získal několik
ocenění a hlavně zájem z jiných obcí, které
se nechaly velvarskou domluvou inspirovat
a my jim rádi vyprávěli o tom, jak to u nás
šlo a nešlo. U toho jsme dál sháněli peníze
na U-čko. Jeho cena se vyšplhala na 5 milionů, což je pro rozpočet města moc, příspěvek ve výši 3 miliony se podařilo získat
až loni díky podpoře místní akční skupiny

Přemyslovci. V rámci projektu nazvaného Velvarské U-čko – společenské lázně
u Malovarského rybníka vzniká budova
jako komunitní centrum, které má sloužit
jako místo pro setkávání, kulturní akce, odpočinek, zábavu. Ani cesta k realizaci nebyla snadná. Do dvou výběrových řízení se
nikdo nepřihlásil, teprve třetí přineslo dodavatele. Od jara se konečně staví a ani to
zpočátku nešlo zcela zlehka, ukázalo se, že
původně plánovaná a odborníky prověřená
metoda vrutů má v některých místech navážkového podloží problémy, dlouho se řešilo a počítalo, co s tím, nakonec má stavba
vrutů dvojnásobek a musela být ochuzena
o zelenou střechu, která by byla moc těžká.
Ale stavět se začalo a letošní Malvaňácké
léto voní modřínem a tepe kladívky, staví
se, stavitelé jsou šikovní a je to krása! Budova má jeviště, na kterém se budou moci
střídat kapely při koncertech, vystupovat
děti při dětských dnech, k jevišti přináleží
přiměřené zázemí, klubovničku a skládek,
ve spojovacím krčku je zastřešené posezení, k němu přiléhají toalety a bufet, plášť
má v sobě i sprchu a malou lezeckou stěnu,
vše bytelné ze dřeva a nerezu, přitom jednoduché a strohé, připomínající duch prvorepublikového plovárenství.

Trochu škoda, že to celé vyšlo tak, že sotva
budovu slavnostně pokřtíme, už abychom ji
zazimovali a otevřeme ji znovu až na jaře.
Nyní řešíme otázku provozu a pronájmu
ideálně tak, aby místo mělo svého správce,
někoho, kdo pečuje i o chod celého areálu,
ale též aby U-čko i nadále sloužilo spolkům
při jejich akcích jako možnost přivýdělku
z občerstvení. Snad se nám podaří to dobře
vymyslet a někoho najít.
U-čkem naše plány nekončí. K budově
v budoucnu povede nová příjezdová cesta
(starý asfalt půjde pryč), za ní by mělo vzniknout mlatové hřiště na všeliké hry, ping
pongový stůl, plány máme i s vodou, která
sice letos vydržela díky novým UV lampám
žeroucím sinice dlouho, ale ne až do konce sezóny. Chystáme projekt na zvětšení
koupací plochy, což se stane ruku v ruce
s vytvořením nových mokřadů v oblasti
pod Malvaňákem, které budou mít velikost
několika fotbalových hřišť a které by měly
pomoci k zadržování vody v krajině a stanou se snad rájem zvěře i ryb. Pohádka
tedy plyne dál, tohle bylo malé připomenutí,
kde a jak začala a já věřím, že bude trvat
co nejdéle, díky vám, milí Velvarští!
Se zvoláním Malvaňáku zdar!
Radim Wolák, velký malvaňákofil.
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Český svaz chovatelů základní organizace VELVARY
Český svaz chovatelů základní organizace VELVARY
POŘÁDÁ ZA PODPORY
POŘÁDÁ ZA PODPORY
Královského
města VELVARY
VELVARY
Královského města
ve
areálu vv ulici
ulici VV topolech
topolech
ve svém
svém chovatelském
chovatelském areálu

králíků,
holubů aa drůbeže
drůbeže
králíků, holubů
kk vidění
exotické ptactvo
ptactvo
vidění bude
bude ii exotické
SOBOTA
září 2019
2019 8.00
8.00 -- 16.00
16.00 hod.
hod.
SOBOTA 28.
28. září
NEDĚLE
8.00 -- 12.00
12.00 hod.
hod.
NEDĚLE 29. září 2019 8.00

Informace a přihlášky na tel:
Informace
tel: 604
604 200
200 891
891
e-mail: jandapavelholubi@seznam.cz
jandapavelholubi@seznam.cz
e-mail:

POCHVALA

  										
Pochvala:
Pochvala:
Nedá se
se přehlédnout,
přehlédnout, že
že Maso
Maso &
& Uzenářství
Uzenářství uu pošty
Nedá
pošty prodává
prodává nejlepší
nejlepší točenou
točenou zmrzlinu
zmrzlinuširoko
široko
daleko. VV létě
létě totiž
totiž skutečně
skutečně osvěží
osvěží a
a tak
daleko.
tak není
není divu,
divu, že
že si
si jiji chválí
chválí celý
celý široký
široký okruh
okruh našich
našich
příbuzných i i známých.
známých. Tímto
Tímto bychom
bychom vám
vám tedy
příbuzných
tedy rády
rády poděkovaly,
poděkovaly, že
že děláte
děláte zmrzlinu,
zmrzlinu,kterou
kterouse
se
můženaše
našeměsto
město jedině
jedině chlubit,
chlubit, aa doufáme,
doufáme, že
může
že tak
tak dobrá
dobrá bude
bude ii nadále.
nadále.Se
Sesrdečným
srdečnýmpozdravem
pozdravem
nadšenégurmánky
gurmánky
nadšené
Dominika Switalská & Natálie Vamberová
Dominika Switalská & Natálie Vamberová
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KŘÍŽOVKA
Citát spisovatele Josefa Škvoreckého (27. 9. 1924
– 3. 1. 2012):
„Viz tajenka… bývají v postatě nejcitlivějšími lidmi.“
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Foto na titulní straně: Vojtěch Brejník
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

DIVOKÉ PRASE

K

POMLUVY

K

PSOVITÁ ŠELMA

K

KOUT

K

ČÁSTI ROSTLIN

K

STŘEVNÍ ONEMOCNĚNÍ

K

FONTÁNA

K

ŠLECHTIC

K

PORÁŽET STROMY

K

HLODAVEC

K

STOKA

K

PODNEBÍ

K

DRUH OŘECHU

K

FOLKLORNÍ ODĚVY

K

PŘITAKÁVAT

K

NEJVĚTŠÍ ŘECKÝ OSTROV

K

Vyluštění ze srpnového čísla:

Křížovku na září připravila: L. Štýbrová

Herman Melville – citát z knihy Bílá velryba: „Velká kniha trvalé hodnoty nikdy nemůže…
BÝT NAPSÁNA O BLEŠE, třeba se už mnoho lidí o to pokoušelo.“
w w w. v e l v a r y. c z |
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Kostel
sv. Jiří
Velvary
Sobota

14. 9.

od 14:00

KRÁSA
OKENNÍCH
VITRÁŽÍ
Dny evropského dědictví
Prohlídka renesančního kostela
sv. Jiří, který má od letošního roku nově
restaurované vitráže ve všech oknech.
Přijďte si vyzkoušet, jak se skládají
vitráže a povídat si s novoborskými
vitrážnickymi mistry o jejich
krásném řemeslu.
Těšíme se na Vás.
Vstup volný

