číslo 10/2019

10 Kč

Říjen

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Blahopřání

Dne 30. 9. 2019 oslavila své životní jubileum 75 let,
rodačka z Velvar,
paní

Michaela Sirovátková, roz. Párová.

Hodně zdraví a životního elánu do dalších let přeje
dcera Monika s rodinou.

Blahopřání

Dne 1. 10. 2019 oslaví 80. narozeniny
paní

Květa Studničková.

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let přejí
syn Vladimír s manželkou Marcelou
a vnuci Jan a Vládík s přítelkyní Ivankou

Hledáme

Město každoročně žádá občany o možnost

darování vhodného vánočního stromu.
Máme zájem o zelený nebo stříbrný smrk, nebo
vhodnou borovici pravidelného vzrůstu a výšky 5 - 6 m.
Ke stromu je nutný přístup technikou a v blízkosti
nesmí být dráty elektrického vedení.
Případné nabídky prosím volejte na MěÚ,
p. Jakubíčková, nebo p. Šulc,
telefon 315 617 091,
email: sprava.majektu@velvary.cz.
Děkujeme!
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Galerie Tomáš Vosolsobě Vás srdečně zve na slavnostní zahájení
výstavy s názvem

„Tomáš Vosolsobě – s duší sběratele“.
Výstava uspořádaná ve spolupráci s Poštovním muzeem v Praze je
zaměřena na dlouholetou sběratelskou činnost Tomáše Vosolsobě a její
vliv a odraz v umělcově výtvarném díle. Těžiště výstavy tvoří obrazy
Tomáše Vosolsobě, které se různou formou jeho sběratelské činnosti
dotýkají či na ni jinak odkazují – výběr děl zahrnuje práce, do kterých
umělec poštovní známky a mince přímo zakomponoval, ale také obrazy
pracující s rastrem, který se odvolává na strukturu sběratelských alb.
Výstavu doplní ukázka poštovních známek, které Tomáš Vosolsobě
sbíral a které jsou nyní umístěné ve sbírkách Poštovního muzea.

Vernisáž výstavy se uskuteční

v úterý 22. října 2019 od 18:30 hodin
v Galerii Tomáš Vosolsobě
(nám. Krále Vladislava 10, Velvary).
Hudební doprovod Tom Braun.
Všechny zájemce srdečně zveme!
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - NA PŘELOMU ZÁŘÍ A ŘÍJNA

Tentokrát jen o radostech, protože starostí
máme všichni dost. Letošní září bylo krásné a na milé události bohaté. Zvesela začal nový školní rok a město se zas zaplnilo
dětmi, Kostka oslavila páté narozeniny
a vypsala mnoho nových kurzů, na Záložně se odehrál krásný Koželuhovský koncert
konaný při příležitosti zahájení veřejné sbírky na obnovu sálu, která se hnedle začala
plnit, v rámci Dnů evropského dědictví jsme
v kostele svatého Jiří představili dokončené
zrestaurované vitráže, hudebnímu festivalu
Natvrdel letos svítilo sluníčko, tak na něm
bylo úplně plno, naše ZUŠ vernisáží výstavy ze své historie začala slavit výročí 70 let
od svého vzniku, naše základka dokončila
nové učebny a získala titul Férová škola,
u Malvaňáku se dostavovalo U-čko a začalo se chystat jeho slavnostní otevření.
A jaké radosti nás čekají v říjnu? Těšme se na Memoriál Jásema Zabloudila,

         	

na Festival Oty Hofmana ve starém kině,
koncert festivalu Dvořákovy Velvary
v muzeu, návštěvu zahraničních přátelských měst z Francie a Slovenska a hlavně
– krom dalších drobných i větších radůstek
– na slavnostní otevření komunitního centra
Velvarské Učko! Takže to vypadá, že ani
v říjnu nenajdeme čas na to, abychom si
tesknili některými starostmi a že budeme
mít díky těmto milým akcím sílu a veselost,
která nám umožní brát nepříjemné a nedařící se věci s nadhledem a dobrou vírou,
že se nám jednou podaří je zvládnout.
O proběhlých událostech zářijových i o těch
chystaných říjnových se můžete dočíst více
na stránkách tohoto listu. Děkujeme, že
se zajímáte! No řekněte, které město tolik
radostí má!
Pěkné počtení a milý říjen přeje radostný
velvarský starosta Radim Wolák

VELVARSKÉ U-ČKO se slavnostně otevře v pátek 18. 10. od 16 hodin velikou velvarskou slavností, na níž vystoupí všichni velvarští interpreti, kteří chtějí. Srdečně Vás
zveme a moc děkujeme, že napečete nebo něco uvaříte, na místě si uděláme velvarskou tabuli hojnosti, pití bude zajištěno! Děkujeme, že dorazíte, přijďte se podívat, jak
se stavba, kterou jsme si společně před pěti lety vymysleli a naplánovali, zhmotnila
ve skutečnost, a hlavně jak se povedla! Těšíme se na Vás!
Velvarské Učko těsně před dokončením
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RAPáDtekO18V. Á10.N2019Í odZ 16Uh -ČKA
Srdečně Vás zveme
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na slavnostní otevření velvar
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Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005249
Komunitní centrum Velvarské U-čko:
společenské lázně u Malovarského rybníka
je spolufiancován Evropskou unií. Děkujeme!

u malvaňáku

Velvary sobě!

Velvarský
pěvecký spolek �
Orchestr ZUŠ Velvary
� VERO Velvary � Velvary open
MIC pro místní umělce

� od 18 h hraje GLOBUS BAND

doneste
Program začíná v 16 hodin. Prosíme,
e
ořím
vytv
ě
míst
na
ní,
stve
co nejlepší obče
o.
štěn
zaji
pití
.
osti
hojn
stůl
velvarský
vstup volný

Město Velvary pořádá
18. října 2019 konferenci na téma:
15 let v EU – přínosy, zkušenosti, partnerství měst
Program
8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 10:00 Představení projektu partnerství měst
Granty z EU na mezinárodní spolupráci
10:00 – 10:30 Přestávka na kávu, diskuze
10:30 – 11:30 Významné projekty ve městech Velvary, Montbert, Bratislava-Rusovce
11:30 – 12:30 Dotazy, závěr

Pracovním jazykem akce je čeština.
Akce se uskuteční v prostorách Sokolovny, Sokolská, Velvary.

Kontakt:
Jitka Valchářová, místostarostka, email: jitka.valcharova@seznam.cz, tel: 606 845 153
Veronika Lipavská, sekretariát, email: sekretariat@velvary.cz, tel: 778 405 942

Akce je financována Evropskou unií v rámci programu „Evropa pro občany“.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VELVARY ZÍSKALY GRANT NA PARTNERSTVÍ MĚST
  					

Ve dnech 17. – 19. října přivítáme ve Velvarech zahraniční delegaci z Francie a Slovenska. Přijedou k nám zástupci partnerských
měst, a sice francouzského Monbert a slovenské městské části Bratislava - Rusovce.
Společným tématem bude 15 let v Evropské
unii, co významného se v našich městech
událo a plány do budoucna. Na akci se nám
podařilo získat finanční prostředky z Evropské unie z programu Evropa pro občany.
Program setkání bude bohatý. Ve čtvrtek
večer bude probíhat vernisáž výstavy v prostorách radnice. Výstavou chceme ukázat
na nejzajímavější projekty a akce za uplynulých 15 let ve všech třech městech. V pátek
je pak plánováno pracovní setkání v podobě
konference, na níž se představí veřejnosti
a zástupcům okolních měst a obcí další možnosti čerpání finančních prostředků přímo

OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ
  					

					

z EU a odpoledne se všichni hosté zúčastní
završení velkého velvarského projektu podpořeného z fondů EU: slavnostního otevření Velvarského U-čka: společenských lázní
u Malovarského rybníka ve Velvarech.
Sobotní dopoledne bude věnováno především činnosti měst, jejich spolků a škol.
Všichni, kdo mají zájem se některé z částí zúčastnit, jsou srdečně zváni. Kontaktní osobou
je Jitka Valchářová, tel. 606 845 153 nebo Veronika Lipavská, tel: 778 405 942.
Tento projekt financovala Evropská unie
v rámci programu “Evropa pro občany“.
Jitka Valchářová

					

Děkujeme malému panu Michaelovi
Maloyovi za jeho nasazení, s nímž
spolu se svým dědečkem v létě dobrovolně pečoval o krásu našeho okolí
a sbíral odpadky, které jiní naházeli
do Malvaňáku. Michaeli, děkujeme
moc! Dík patří též všem, komu stejně jako Michaelovi není lhostejné,
jak to kolem vypadá, každý sebraný
papírek se počítá. Věřím, že je víc
lidí, kteří jej seberou, než těch,
kteří jej zahodí. A že díky příkladům,
jako je Michael, budou nepořádníci
ubývat.
Osobně děkuje starosta města Radim Wolák
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DĚKUJEME, ŽE PODPORUJETE NOVÝ SYSTÉM SVOZU ODPADU!
  					

V souladu se zaváděním systému
MESOH (www.mojeodpadky.cz),
k němuž jsme se rozhodli přistoupit
od počátku roku, přichází i očekávaná (a leckde i obávaná) změna
četnosti svozu směsného odpadu
z týdenního na čtrnáctidenní.
Nový systém se nás všechny snaží dovést k větší zodpovědnosti
za své odpady. Nabízí nám větší
možnosti třídit (svoz plastu a papírů od domu, svoz bioodpadu,
kompostéry zdarma, nové nádoby na oděvy, elektroodpad, kovy,
hliník, oleje..., sběrné místo u hasičů
na elektroodpad a kov, od října
otevření nového sběrného místa pro objemný odpad) a protože se u nás třídit opravdu
daří, není třeba vyvážet popelnice tak často.
S rozšířeným tříděním jsou spojeny vyšší
náklady, proto je třeba získat prostředky
ze snížení četnosti svozů, aby celkový
systém sběru odpadů nebylo nutné zdražovat (za likvidaci směsného odpadu i bioodpadu se také platí stále více).
Děkujeme moc za pochopení, věříme,
že Vám změna nezpůsobí problémy
(s mnohými z vás jsme jim snad dokázali
předejít) a prosíme, abyste tuto změnu vnímali jako projev společné snahy našeho
města chovat se dobře ve vztahu k životní-

				

mu prostředí. Snažili jsme se všechny kroky
dobře promyslet, ale vždy se něco opomene, takže prosíme, abyste nám, pokud
se vás změna neblaze dotkne, dali vědět,
budeme dělat vše pro to, abychom vymysleli
řešení.
Děkujeme, že přemýšlíte o svých odpadech. Děkujeme, že myslíte na životní
prostředí nejen ve Velvarech.
V případě dotazů se obracejte na kolegyně
z odboru hospodářsko - správního Jitku
Urbánkovou a Martinu Vochomůrkovou (315
617 007) či na mne 606 66 88 01,
děkuji
Radim Wolák, starosta

VELVARY MAJÍ NOVÉ SBĚRNÉ MÍSTO
  					

Ve snaze vyjít vstříc požadavkům občanů,
kteří již déle volají po otevření sběrného dvora, aby mohli objemný odpad někam odkládat
i v průběhu roku, se město rozhodlo vybudovat nové sběrné místo. Zpevnili a oplotili
jsme plochu u čistírny odpadních vod a budeme ji postupně proměňovat v plně funkční
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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sběrný dvůr. Rozměrný odpad už nemusíte
takzvaně sušit půl roku za domem, ale můžete jej pohodlně odvézt v pravidelných časech
do nově otevřeného sběrného místa.
Sběrné místo je pro Vás otevřeno každou
sudou sobotu od 8 do 11 hodin a každé sudé
úterý od 15 do 17 hodin.

Na místě bude přítomen pracovník technické
čety města, který od Vás odpad převezme.
Můžete zde odevzdávat veškerý objemný
odpad: starý nábytek, koberce, lina, skříně,
gauče, sanitární keramiku, v omezeném
množství též stavební suť (její předání bude
zpoplatněno – 60 Kč za kolečko). Na místě
jsou též umístěny kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, sklo, oleje, hliník, drobný
kov), nabídka se bude postupně rozšiřovat
tak, abyste nemuseli objíždět s odpadem
město.
Nefunkční elektrospotřebiče a kov se stále odevzdávají na sběrném místě u hasičů
(více informací v přiloženém letáku). Víme,
že není úplně pohodlné vozit skříň na jiné
místo než pračku, ale tím, že vyřazené elektrospotřebiče a staré železo dáváte hasičům,
podporujete činnost našeho sboru!
Sběrné místo bude zatím vybaveno jen základně, postupně jej budeme rozšiřovat a přizpůsobovat Vašim potřebám. Děkujeme za
trpělivosti i za Vaše podněty. Moc prosíme,
abyste dbali pokynů obsluhy a chápali, že
některé typy odpadů od Vás zde přijmout
ze zákona nemůžeme (nebezpečný odpad,
léky atd. – pro ně je pořádán zvláštní svoz
od domu k domu. Například pneumatiky se
smějí odevzdávat jen v některých pneuservi-

sech – seznam získáte na radnici).
Abychom měli přehled o tom, kdo a co se
na sběrné místo vozí (souvisí to se zodpovědností každého za své odpady a je to též
prevence proti tomu, aby se nám sem svážel odpad z okolních obcí) je pro možnost
uložení odpadu na sběrné místo nutné mít
lístek, který si můžete vyzvednout na pokladně městského úřadu v úředních hodinách
(po a st 7-11,12-17 – út a čt 7-11, 12-15)
či o něj můžete zažádat elektronicky
na adresách podatelna@velvary.cz, urbankova@velvary.cz. Všechny dotazy rádi zodpovíme telefonicky na lince 315 617 007.
Protože s otevřením sběrného místa končí
pravidelný svoz objemného odpadu od domu
k domu (který byl žel velmi nákladný a velmi nešetrný k životnímu prostředí) a protože
jsme si vědomi, že ne všichni mají možnost
na sběrné místo odpad dovézt, zvažujeme
nabídnutí služby odvozu za poplatek. Pokud
o ni budete mít zájem, kontaktujte nás.
Děkujeme moc, že nakládáte se svým odpadem rozumně, děkujeme, že chápete naše
snahy vytvořit co nejšetrnější a k přírodě šetrný systém sběru.
V brzké době obdržíte do schránek přehledný leták představující celkový systém nakládání s odpady ve městě Velvary. (rw)

Pozvánka

Spolek zdravotně postižených ve Velvarech

vás srdečně zve na
„Rozhovory s Jiřím Bartoškou“
Známého umělce zpovídá Lucie Bílá

V neděli 3. listopadu 2019
Odjezd autobusem od hotelu v 16.00 hodin
Cena 450 Kč (vstupné + doprava)
Kontakt: Květa Demovičová 603 175 508,
Anna Láderová 737 174 788

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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Město VELVARY
oznamuje občanům

OTEVŘENÍ NOVÉHO SBĚRNÉHO MÍSTA
PRO UKLÁDÁNÍ OBJEMNÝCH ODPADŮ

od SOBOTY 19. 10. 2019

Přehled sběrných míst na území města a členění ukládaného odpadu:

NOVĚ!

SBĚRNÉ MÍSTO
u ČOV

Odpad zde občané mohou odevzdat po
předložení sběrného lístku, který získají v
přízemí MěÚ, nebo elektronicky na adresách
el.podatelna@velvary.cz

a urbankova@velvary.cz

SBĚRNÉ MÍSTO
Hasiči Velvary
zůstává v provozu beze změny

Sběrný lístek bude vystaven po kontrole
uhrazení místního poplatku za odvoz odpadu
(popelnice) za příslušný kalendářní rok.
ANO

NE

ANO

NE

starý nábytek

nebezpečné odpady

železný šrot

nebezpečné odpady

koberce, linolea

Pneumatiky

pračky

Pneumatiky

matrace

zasklená okna

sporáky

nekovové materiály

staré hadry

domácí elektronika

sanitární keramika

počítače

vysklené okenní rámy

monitory

Fritovací oleje v

uzavřených PET lahvích

stavební suť v
omezeném množství

Otevírací doba:
každá sudá sobota: 8:00 – 11:00 hodin
každé sudé úterý: 15:00 – 17:00 hodin
Otevírací doba platí od 19. 10. 2019

Vjezd do areálu je povolen pouze se
souhlasem obsluhy sběrného místa.
Občané odloží roztříděný odpad dle
pokynů obsluhy do určených nádob!

kovový nábytek
kabely

Otevírací doba:
první čtvrtek v měsíci: 17:00 – 19:00 hodin
první sobota v měsíci: 8:00 - 10:00 hodin
případně možno domluvit individuálně

NOVÉ SBĚRNÉ MÍSTO NAJDETE NA ADRESE: ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD (ČOV) VELVARY.
CHRŽÍNSKÁ 718
w w w. v e l v a r y. c z |
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Město Velvary ve spolupráci
se společností FCC BEC, s.r.o.
pro Vás připravilo

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ,
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A ŽELEZNÉHO ŠROTU

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

SOBOTA 19. ŘÍJNA 2019_

čas
příjezd odjezd

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

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

část města

Velvary
Velká Bučina
Ješín

Velvary

Nové Uhy

stanoviště

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

PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:

oleje motorové
olejové filtry
zbytky barev
obaly od domácí chemie
zbytky domácí chemie
rozpouštědla a ředidla
fritovací oleje
staré léky

rtuťové teploměry
akumulátory
monočlánky
zářivky, výbojky

lednice
mrazáky
televizory, monitory,
počítače,
domácí elektronika

ODPADY PŘEDÁVEJTE OSOBNĚ. DĚKUJEME.
Služba je pro občany BEZPLATNÁ
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Město Velvary ve spolupráci
seve spolupráci
Město Velvary
Sborem dobrovolných hasičů Velvary připravilo
se
Město Velvary
ve spolupráci
Sborem dobrovolných
hasičů
Velvary připravilo
se
Město Velvary
ve spolupráci
Sborem dobrovolných
hasičů
Velvary připravilo
se
Sborem dobrovolných hasičů Velvary připravilo

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SBĚR
ŽELEZNÉHO
SOBOTA
19. ŘÍJNAŠROTU
2019
SOBOTA
19. ŘÍJNAŠROTU
2019
SBĚR
ŽELEZNÉHO

SOBOTA 19. ŘÍJNA 2019
SOBOTA
19.
ŘÍJNA
Železný
šrot máte možnost
osobně
odevzdat na2019
stanovišti sběru

nebezpečného
odpadu
(seznam
uveden
na první
straně letáku),
Železný šrot máte
možnost
osobně
odevzdat
na stanovišti
sběru
kde
si
jej
převezmou
naši
hasiči.
nebezpečného odpadu (seznam uveden na první straně letáku),
kde
si jejšrot
převezmou
naši hasiči.
Železný
možnost
osobně
na tím
stanovišti
sběru
Děkujeme,
žemáte
železo
předáváte
přímoodevzdat
jim, protože
podporujete
nebezpečného
odpadu
(seznam
uveden
na
první
straně
letáku),
náš
hasičský
Děkujeme,
žesbor!
železo
předáváte
přímoodevzdat
jim, protože
podporujete
Železný
máte
možnost
osobně
na tím
stanovišti
sběru
kde
si jejšrot
převezmou
naši hasiči.
náš hasičský sbor!
nebezpečného
odpadu (seznam uveden na první straně letáku),
Kdo sinemá
možnost dopravit
šrot na stanoviště svozu
kde
jej převezmou
hasiči. železný
Děkujeme,
že železo naši
předáváte
přímo jim, protože tím podporujete
nebezpečného
odpadu,
může
si
předání
domluvit
buď v přízemí
Kdo
nemá možnost
dopravit železný šrot
na stanoviště
svozu
náš hasičský
sbor!
městského
úřadu,
nebo
na
telefonním
čísle
778
412
094.
Děkujeme,
že
železo
předáváte
přímo
jim,
protože
tím
podporujete
nebezpečného odpadu, může si předání domluvit buď v přízemí
náš
hasičský
sbor! nebodopravit
městského
na telefonním
čísle
778na
412stanoviště
094.
Kdo
nemá úřadu,
možnost
železný
šrot
svozu
nebezpečného odpadu, může si předání domluvit buď v přízemí
Kdo
nemá úřadu,
možnost
dopravit
železný
šrot
na stanoviště
svozu
městského
nebo
na telefonním
čísle
778
094. v přízemí
Případné dotazy
ohledně sběru
nebezpečného
odpadu i železného
šrotu
Vám 412
budou zodpovězeny
nebezpečného
odpadu,
může
si předání
domluvit
buď v přízemí
městského
úřadu nebo
na telefonních
číslech 315 617
008, 315 617 007
Případné dotazy ohledně sběru nebezpečného odpadu i železného šrotu Vám budou zodpovězeny v přízemí
městského
úřadu,
nebo
na
telefonním
čísle
778
412
094.
městského úřadu nebo na telefonních číslech 315 617 008, 315 617 007
Pozvánka

Club SDH Miletice Vás zve
na

Případné dotazy ohledně sběru nebezpečného odpadu i železného šrotu Vám budou zodpovězeny v přízemí

PODZIMNÍ DĚTSKOU MAŠKARÁDU

Případné dotazy
ohledně
sběru dne
nebezpečného
odpadu
železného
Vám budou
zodpovězeny v přízemí
která
se koná
12. 10. 2019
od i14:00
hodšrotu
v kulturním
domě

u Nechlebů (malý sál).
Každá příchozí maškaráda dostane sladkou odměnu.
Děti se mohou těšit na spoustu soutěží, které budou zakončeny
vyhlášením nejlepší maškary.

w w w. v e l v a r y. c z |
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SBÍRKA NA OBNOVU SÁLU ZÁLOŽNY ODSTARTOVALA VELKOLEPÝM KONCERTEM
  					
		
			
První poprázdninová
neděle byla dnem,
kdy se po mnoha
letech do sálu Velvarské Záložny opět
vrátil život a děly se
tu věci dlouho nevídané. V pozdním pěkném odpoledni se po náměstí začali trousit slavnostně ustrojení lidé s hudebními
nástroji a všichni k Záložně, před šestou
se otevřela brána, aby dovnitř mohly proudit davy velvarských. Sál se téměř zaplnil,
židle nestačily a po chvíli oprýskané stěny
zpustlého sálu po mnoha letech ucítily pohlazení libých tónů krásné hudby, která vyplnila prostor a linula se rozbitými okny ven
do Růžové ulice.
A co že to bylo za slávu? Velký koncert se
konal při příležitosti otevření nové kapitoly
největšího velvarského projektu: zahájení
veřejné sbírky na obnovu sálu Velvarské
Záložny. Veřejnou sbírku nazvanou Oživení Velvarské Záložny jsme zřídili proto, že
už víme, kolik nás bude obnova sálu stát
a máme pro ni připraveny všechny projekty. Setkání na sále bylo tedy symbolickým
vstupem do nového období, ve kterém se
můžeme přesunout od plánování k zahájení oprav. Pro tuto slavnostní příležitost
jsme připravili koncert děl významných
velvarských rodáků Leopolda a Jana Antonína Koželuha, které představili členové
významného hudebního tělesa Wranitzky
Kapelle pod taktovkou dirigenta Marka Štilce, který se systematicky věnuje nastudovávání koželuhovských děl v rámci projektu
Čechové ve Vídni. Koncert, kterým prováděl pan Jiří Vejvoda, měl skvělou atmosféru, muzikanti si pochvalovali vynikající
akustiku sálu a podali skvělý výkon, za nějž
byli publikem odměněni ovacemi ve stoje.
V průběhu koncertu byl připomenut stav
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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našeho projektu a bylo vyhlášeno otevření veřejné sbírky, jejímž cílem je doslova:
podpořit obnovu, opravu, provoz a rozvoj
Velvarské Záložny coby kulturního, společenského, spolkového a občanského srdce
města Velvary. Oživení Velvarské Záložny
bude probíhat za co největšího zapojení
velvarské veřejnosti a mělo by dlouhodobě
přispívat k rozkvětu a utužení místní pospolitosti.

Potěšující je, že oživení se zájmu velvarské veřejnosti opravdu těší, protože přišlo
hodně lidí a vybralo se již dosti peněz, které
byly umístěny na transparentní účet.
Číslo účtu sbírky Oživení Velvarské Záložny je 2401422676 / 2010
Děkujeme moc všem, kdo projekt podporujete, děkujeme moc všem, kdo pomáháte
penězi, nápady, slovem i tichou podporou.
Projekt to bude veliký a náročný, ale my
jej jistě zvládneme a na jeho konci budou
mít Velvary krásný kulturní dům. Koncert
pro Záložnu byl sice krásný i kontrastem

zanedbaného prostoru a vytříbené hudby,
ale jistě i v upraveném sále to bude znít
krásně. Na benefičním koncertě se potkaly
dva velvarské příběhy. Příběh významných
rodáků, hudebníků, kteří svou pílí pronikli
do světa a zanechali po sobě významnou
stopu. A nově se rodící příběh obnovy Velvarské Záložny. Věřme, že i ten bude příběhem píle a dobrého konce!
Děkujeme Vám všem, že se na něm podílíte!
Díky všem, kdo pomáhali s přípravami koncertu, díky našim přátelům Markovi a Jiřímu Štilcovi a Jiřímu Vejvodovi, že nám tolik
fandí, děkujeme všem členům Wranitzky
Kapelle, že byli ochotni vystoupit v prachu
a špíně a děkujeme hlavně Vám všem, kdo
jste přišli a kdo naše společné dílo podporujete a budete podporovat! Potěšující je,
že se ukázalo, že sál nebude v tak špatném
stavu, protože ohlušující potlesk ve stoje,
který by zbořil i pořádnou stavbu, zvládl
skvěle, nepřibyla ani prasklinka!
Záložně zdar! (rw)
Zprávy o průběhu obnovy a stavu veřejné
sbírky najdete na www.velvary.cz/zalozna

Příběh Záložny. Připomeňme, že bývalý
krásný kulturní dům ze třicátých let s hotelem a restaurací na velvarském náměstí díky
nevydařené privatizaci v posledních desetiletích zcela zchátral a hrozil mu zánik. Díky
štědrosti místní společnosti Metal Trade
Comax, která objekt za nemalé prostředky vykoupila od poslední majitelky a dala
městu darem, se jej podařilo získat zpět
a město začalo pracovat na jeho záchraně.
Před dvěma lety proběhlo na zpustlém sále
veřejné plánování, kde jsme se společně
rozhodli obnovit kulturní dům s ubytováním
a pivovarem. Minulý rok se projektovalo
a nyní se ví, jak bude sál vypadat, i kolik
bude jeho přestavba stát. Díky špatnému
statickému stavu jde o částku 50 milionů
a město usiluje o dotační prostředky. Pokud
se sál podaří obnovit, vznikne v okolí ojedinělý prostor se skvělou akustikou a velkými
možnostmi využití, který bude sloužit spolkům, školám i firmám a bude přínosem pro
celé Velvarsko. Ve druhé fázi chce město
obnovit hotel, proměnit jej v multifunkční
komunitní centrum s pivovarem.

w w w. v e l v a r y. c z |
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NOVÉ VITRÁŽE U SVATÉHO JIŘÍ SE ZALESKLY V PLNÉ KRÁSE
  					

Děkujeme všem, kdo v sobotu dorazili do
kostela sv. Jiří, kde novoborští vitrážisté
představili v rámci Dní evropského dědictví výsledky své dvouleté práce – zrestaurované vitráže jedenácti kostelních oken.
Návštěva byla veliká a o povídání vitrážistů
pana Augustina a Kressla byl veliký zájem,
někteří z návštěvníků si vyzkoušeli i práci
s vitrážnickým nářadím.
Město Velvary završilo restaurováním oken
další fázi oprav vzácné památky, renesan
čního kostela sv. Jiří, který byl vystavěn
v letech 1613 – 1616 Santinim Malvazionem. Město převzalo kostel od církve v roce
2011 a od té doby opravilo střechu, plášť
kostela a nyní i okenní výplně. V letošním
roce vstupujeme do další náročné fáze,
a to restaurování vzácných renesančních
výmaleb, které potrvá tři roky.
Při příležitosti vernisáže byla představena nová brožurka pojednávající o historii
a opravě těchto vitráží, kterou připravil
odbor kultury ve Slaném a vydalo město
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Velvary, pokud byste ji chtěli, je k mání
v pokladně městského úřadu.
Velmi si vážíme toho, že velvarská veřejnost podporuje obnovu této cenné památky
a děkujeme všem, kdo se o obnovu zajímají.
Restaurování vitráží probíhalo dva roky
a stálo více než 2 miliony korun, polovina částky byla hrazena z rozpočtu města,
druhá část z příspěvku Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury ČR. Děkujeme! (rw)
Foto W. Purgert a M. Škrancová

Inzerce

w w w. v e l v a r y. c z |
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VE MĚSTĚ A JEHO OKOLÍ BYLO OSAZENO NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
  					

					

Město se snaží řešit připomínky občanů k dopravní situaci ve městě a řešit i problémová
a nebezpečná místa. Protože městem vede síť krajských silnic, musí místní úpravy provozu povolit MěÚ Slaný, respektive jeho odbor dopravy a silničního hospodářství.
V Pražské ulici houstne provoz, řidiči nedodržují zákaz zastavení na straně ulice, kde
je muzeum a pekárna. Nedodržuje se ani zastavení v určené vzdálenosti u přechodů
pro chodce. Rovněž průjezd vozidel v obou směrech vzhledem k parkovacím místům je
někdy obtížný, navíc řidiči zde jezdí rychle. Určitým řešením je snížení povolené rychlosti
na 30 km v hodině. Příslušné značky byly osazeny, rychlost bude kontrolovat Městská
policie.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Městu už došla trpělivost s komunikací za hřbitovem směrem k benzínové pumpě. Zde
navečer a přes noc parkovalo někdy více jak deset kamionů, řidiči zde odkládali odpadky,
vykonávali své potřeby a město provádělo úklid, protože ke komunikaci se dnes téměř
nikdo nehlásí. Byly zde osazeny dopravní značky se zákazem vjezdu nákladních vozidel
nad 3,5 tuny.

Dalším problémovým místem bylo stání kamionů v zatáčce u zemědělského objektu
a prodejny Střechy-MTC, a.s. také za benzinovou pumpou směrem ke křižovatce
na Slaný a Kladno. Zde byla osazena dopravní značka Zákaz zastavení a bude již možnost
stojící řidiče pokutovat.
Získat souhlas Policie ČR a dále správního
orgánu k místní úpravě provozu je věc ne
vždy jednoduchá. Veškeré dopravní značení
hradilo město Velvary ze svých prostředků.
Vzhledem k oplocení soukromého pozemku
U Cukrovaru dojde ke zrušení stávající části cesty do Dolní Kamenice. Město upravilo
cestu novou v původní trase o několik metrů
dále. Směr nové cesty je vyznačen směrovou
značkou.
Libor Šulc, MěÚ Velvary

w w w. v e l v a r y. c z |
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Rozhodli jsme se, že Vám usnadníme plánování a sestavili jsme

Přehled akcí na celé první pololetí
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

1. 10. 18:00 – 20:30

Přednáška s cvičením - Zdravá dětská noha

20. 10. 14:00 – 18:00

Šicí dílna s Ivanou Vojcíkovou

24. 10. 18:00 – 20:30

Aromaterapie – podzimní lékárnička

2. - 3. 11.

Shiatsu Petra Cempírková

10. 11. 14:00 – 18:00

Šicí dílna s Ivanou Vojcíkovou

23. - 24. 11.

Celoroční konstelační program

29. - 30. 11.

Shiatsu Petra Cempírková

30.11. 17h

Adventní věnce s Evou Víškovou

1. a 8. 12.

Celoroční konstelační program

15.12.

Deep Imagery s Kamilou Jiříkovou

24.12.

Betlémské světlo v Kostce

18. 1. 10:00 – 18:00

Ridina Ahmed, hlasová dílna

Nevylučujeme, že dojde ke změnám. Možná ještě nějaké akce přibydou, možná se
některé neuskuteční. Proto sledujte web, facebook, vývěsky, zpravodaj.
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Pravidelné kurzy
rozpis platny od zárí 2019

ST
ČT
PÁ
NE

721 243 236

KavaHERna

Lucka

728 950 032

15:30 – 16:30

Hopsání s Pájou (4–6 let)

Pavla

605 007 004

16:30 – 17:30

Hopsání s Pájou (7–11 let)

Pavla

605 007 004

17:45 – 19:00

Škola pánevního dna

Kamila

777 860 106

17:30 – 18:30

Němčina

Jarmila

606 884 365

19.15 – 20.45

Jóga s Míšou - od 14. 10. 2019

Míša

721 967 275

9:00 – 15:00

Coworking

Markéta

608 928 501

9:30 – 10:15

Cvičeníčko (1,5–3 roky)

Lucie

778 474 852

18:00 – 19:10

Jóga s Radkou

Radka

602 420 378

19:20 – 20:30

Jóga s Radkou

Radka

602 420 378

9:00 – 15:00

Coworking

Markéta

608 928 501

9:30 – 10:30

Muzikohrátky (0–3roky)

Petra

725 380 714

15:30 – 16:30

Veselá věda (1. st. ZŠ)

Lenka

602 357 678

16:45 - 17:30

Angličtina (1. st. ZŠ)

Míša

775 998 879

19:00 – 20:00

Biblická hodina/ liché středy

Magda

605 804 620

9:00 – 11:00

kavaHERna

Veronika

733 598 993

9:00 – 15:00

Coworking

Markéta

608 928 501

16:00 – 17:00

Muzikohrátky (3–6 let)

Petra

725 380 714

19:00 – 19:55

Pilates otevřená lekce pro začatečníky

Jana

603 404 537

20:00 – 20:55

Pilates Clinic Method – uzavřený kurz Jana

603 404 537

9:00 – 15:00

Coworking

Markéta

608 928 501

13:00 – 14:00

Dramaťák (6–9 let)

Klička

725 831 642

13:00 – 14:00

Keramika pro děti

Eliška

731 418 294

14:00 – 15:00

Keramika pro děti

Eliška

731 418 294

15:00 – 16:00

Keramika pro děti

Eliška

731 418 294

16:30 – 17:30

Náboženství pro děti

Tereza

604 868 625

+420 725 831 642

velvarskakostka@seznam.cz

barvy učeben

ÚT

Klub seniorů

Za podpory
města

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

PO

9:00 – 10:30
9:00 – 11:00

w w w . v e lVelvarská
v a r y . c z Kostka
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ŘÍJEN 2019

Mimořádné akce
Velvarské Kostky

ZDRAVÁ DĚTSKÁ
NOHA - přednáška
1. ŘÍJNA
cena 300,- Kč

Přednáška o /nejen/ dětské noze s praktickou ukázkou,
jak lze pracovat s dětským chodidlem.
Rezervace nutná - kapacita je omezená.
Lektorka: Jana Žičařová, IQ pohybový specialista
Hlaste se na telefonu: 603 404 537

ŠICÍ DÍLNA
20. ŘÍJNA
14:00 - 18:00
cena 180,- Kč

Šicí dílna, při které si za asistence zkušené švadlenky
ušijete Vámi zvolený kus oděvu. Je třeba předem
konzultovat, co chcete šít, aby si lektorka připravila střih
a by Vás instruovala ohledně množství a typu látky
a dalších pomůcek. Na dílnu je třeba přinést vlastní stroj.
Hlaste se u lektorky Ivany Vojcíkové: 776 130 221

AROMATERAPIE
podzimní
lékárnička
24.ŘÍJNA
18:00 – 20:30
cena 500,- Kč

Přijďte se inspirovat v přírodní péči o zdraví Vaší rodiny!
– dozvíte se, které éterické oleje patří do podzimní
lékárničky
– očicháte si je a podrobně se s nimi seznámíme
– dozvíte se, jaké jsou možnosti jejich bezpečného
domácího použití pro děti i dospělé
Přihlášky: velvarskakostka@seznam.cz
lektorka: Petra Torová, odborná aromaterapeutka

SHIATSU S PETROU Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje
2. - 3. LISTOPADU
a dochází k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity,
zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
cena 750,- Kč
Ošetření trvá přibližně 60 minut.
Petra Cempírková, 604 553 118

Vzhledem k velkému zájmu o cvičení
JÓGY v Kostce přidáváme další kurz s Michaelou Šarochovou,
který bude probíhat
vždy v pondělí od 19:15 do 20:45 h.
Podrobnosti se dozvíte na internetu, vývěskách nebo na první lekci,
která proběhne 14. 10. 2019
Hlaste se předem na velvarskakostka@seznam.cz nebo na 725 831 642.
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Klub
Klub seniorů
seniorůpři
přiVelvarské
VelvarskéKostce
Kostce
má
tvoření,
poznávání
přírody
má opět
opětpřipraven
připravenbohatý
bohatýprogram,
program,který
kterýzahrnuje
zahrnuje
tvoření,
poznávání
přírody
ii kulturních
kulturníchpamátek,
památek,cvičení
cvičeníatd.
atd.
Máte-li zájem dozvědět se více, přijďte kterékoli pondělí v 9:00 hod. do Kostky,
Máte-li zájem dozvědět se více, přijďte kterékoli pondělí v 9:00 hod. do Kostky,
nebo volejte:
nebo volejte:
Jirásková Marcela 315 762 156, 605 940 416
Jirásková Marcela 315 762 156, 605 940 416
Láderová Anna: 737 174 788
Láderová Anna: 737 174 788
Seniorky rovněž organizují Klub cestovatelů při Velvarské Kostce.
Seniorky rovněž organizují Klub cestovatelů při Velvarské Kostce.
V měsíci říjnu začnou pravidelné procházky prahou s Helenkou „Praha známá i neznámá“
V měsíci říjnu začnou pravidelné procházky prahou s Helenkou „Praha známá i neznámá“

Program výletů:
Program výletů:

úterý 8. 10. Hradčany, Nový svět, Jelení příkop
úterý 8. 10. Hradčany, Nový svět, Jelení příkop
úterý 22. 10. ZOO Praha a Trojský zámek
úterý 22. 10. ZOO Praha a Trojský zámek
úterý 5. 11. Vyšehrad, hřbitov a blízké památky
úterý 5. 11. Vyšehrad, hřbitov a blízké památky
úterý 19. 11. Cibulka a okolí, Malostranský hřbitov
úterý 19. 11. Cibulka a okolí, Malostranský hřbitov
úterý 3. 12. Staré město a průchody
úterý 3. 12. Staré město a průchody
pondělí 30. 12.“Vánoce za starých časů“, návštěva skleníku v botanické zahradě
pondělí 30. 12.“Vánoce za starých časů“, návštěva skleníku v botanické zahradě
Sraz je v 8:00 na nádraží, jízdné a vstupné si hradí každý sám,
Sraz je v 8:00
na nádraží,
jízdné a vstupné si hradí každý sám,
manipulační
poplatek
20,- Kč.

manipulační poplatek 20,- Kč.

Další výlety:
Další15.výlety:
úterý
10. Zámek Zbiroh
úterý 12.
15.11.
10.Brno,
Zámek
Zbiroh
úterý
hrady,
muzeum, sklepy atd.
úterý 12. 11. Brno, hrady, muzeum, sklepy atd.
Přesné časy odjezdů budou zveřejněny na úřední desce MÚ Velvary.
Přesné časy odjezdů budou zveřejněny na úřední desce MÚ Velvary.
Inzerce

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Prodej všechny
slepiček
Dominant
barvy, Green Shell - typu Araukana.
Drůbež ČervenýStáří
Hrádek
typu
Tetra
14 - prodává
19 týdnů,slepičky
cena 159
-209,Kč/hnědá,
ks.
Dominant všechny
Green
Shell
- typu Araukana.
Prodej:barvy,
26. října
a 17.
listopadu
2019
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.
Velvary
- u pošty
14.30 hod.
Prodej:
26. října
a 17. -listopadu
2019
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info -:Po-Pá
9.00-16.00hod,
Velvary
u pošty
- 14.30 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00hod,
w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Začal školní rok 2019/2020.
Základní škola se hodila po prázdninách
do gala, aby mohla po dvou měsících
přivítat nové žáčky.
Do prvních tříd nastoupilo 58 prvňáčků. Do
kmenových tříd je symbolicky odvedli žáci
z posledního ročníku. Klub rodičů a přátel
školy připravil malou zahajovací slavnost
a maminky dětí, zejména druhých tříd, ale
i další dobrovolníci, napekli nejrůznější laskominy.
I letošní přípravná třída je plně vytížena. Téměř v každé skupině pomáhají pedagogům
paní asistentky. Také do šestých ročníků
jsme přivítali „posily“ z menších okolních
škol v Černuci a Kmetiněvsi. Věříme, že pro
všechny nováčky i zkušené školáky začal
nový školní rok příjemně a v klidu. Všichni
(včetně rodičů) si mohli zařádit na bubenické show, která proběhla první školní den
v sokolovně.
V prvním patře historické budovy byla
vybudována bezbariérová toaleta. Proběhla rekonstrukce internetové sítě. Kde bylo
třeba, malovalo se a natíralo.
Školní družina zahájila činnost v pěti
naplněných odděleních. Starší děti mohou
trávit čas po vyučování ve školním klubu,
jež nabízí od října dětem činnost ve čtrnácti kroužcích. V naší škole se v současnosti
vzdělává více než 500 žáků.
Stejně jako loni se děti mohou věnovat golfu. Na podzim a na jaře jezdíme do Beřovic,
v zimě trénujeme „na sucho“ ve škole. Přímo na dvoře školy proběhly na začátku září
ukázkové hodiny „Den s golfem“ pod vedením zkušených trenérů.
Ani slánští hokejisté nelenili a hned s nástupem do školy nás v 1. a 2. třídách navštívil hokejista Martin Procházka, aby pozval
spolu s kolegou děti a rodiče na ukázkový
hokejový trénink ve slánské hale.

          

Zástupci z každé třídy nás vyjeli reprezentovat na běžecký závod Slánská míle. Výborně zaběhl Filip Tóth, ve své kategorii 2. místo i Michael True – 3. místo. Gratulujeme.
V programu Erasmus+K2 se připravuje
další skupina dětí a učitelů na výjezd do
Itálie, kde stráví týden se svými kolegy
z Řecka, Polska, Turecka a Itálie.
Do projektu „Obědy do škol“ se na naší škole přihlásili tři žáci. Ovoce i mléko až do tříd

dostávají děti k svačině jedenkrát v týdnu
i letos.
Žákům, kteří úspěšně vykonali Cambridge
zkoušky, byly 6. září slavnostně předány
certifikáty na Městském úřadu ve Velvarech,
viz. samostatný článek p. učitelky Brixí.

Proběhl první letošní sběr papíru. V době
uzávěrky Zpravodaje nebyly k dispozici
výsledky. Celý výtěžek věnujeme na obnovu Velvarské Záložny. Bude to sice kapka
v moři nákladů na celkovou rekonstrukci,
ale těší nás, že jsme mohli přispět.
Sbíráme kaštany pro zvířátka na zimu.
Shromažďujeme použité baterie a zdroje
světla. Za ně získáváme body v programu
Recyklohraní a vyměňujeme je zejména
za sportovní potřeby. Loni za badmintonové
rakety a pálky na stolní tenis.
Nezapomínáme ani na sběr hliníku. Celou
sběrovou akci zastřešuje firma Comax.
Každá třída soutěží sama za sebe. V případě postupu mezi čtyři nejúspěšnější školy,
máme šanci podívat se přímo do provozu
Comaxu. Loni jsme se vyhodnocení zúčastnili se 3. třídou. Prohlídka s profesionálním
výkladem, přizpůsobeným menším dětem,
byla velmi pěkně připravena, zakončena
malou slavností s občerstvením a dortem
pro děti i pozorností pro učitele. Děti
odcházely nadšené a rozhodnuté ani letos
nepolevit. Děkujeme za pěkný zážitek.
Máme před sebou spoustu zajímavých věcí
a čas tak utíká. Jednu desetinu školního
roku, představte si, už jsme v tuto chvíli
nechali za sebou.

ZPRÁVIČKY
Sbíráme kaštany pro zvířátka na zimu.
Odkládejte je na školní dvůr do připravené
ohrádky. Množství nahlaste třídnímu učiteli.
Lyžařský kurz se uskuteční v únoru
2020 v Bublavě. Přihlášky online jsou již
spuštěny.
Fotografie 1. tříd, které se fotily do novin,
budou uveřejněny v Mladé frontě Dnes
a to dne 11. 10. 2019.
Naše děti (1. stupeň) mají možnost zapojit
se do akce „Sportuj ve škole“ – hodina
pohybu navíc.
Za ZŠ Velvary Mgr. M. Mrázová
Foto: M. Witton a archiv školy
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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LÉTO A PODZIM S ČLOVÍČKEM RAD VE VELVARECH
  										

Krásné vzpomínky na letní akce s Vámi nás
provází vstupem do podzimní části roku.

Červnový DEN DĚTÍ na Malvaňáku jsme si
užili ve znamení bezva programu na pódiu,
které naplnil taneční i hudební obor Základní
umělecké školy Velvary, zábavný program pro
děti se zpěvačkou Magdou Malou i sokolník se
svými dravci. V areálu Malovarského rybníka
prošly děti strašidelnou stezkou i zábavnými
stanovišti ve sportovním duchu. Malovalo se
na obličej i skákalo na nafukovačkách, prostě den řádění, jak má být. Poděkovat bychom
chtěli všem účinkujícím i Městu Velvary za spolupráci při přípravě areálu a finanční podporu a
za finanční podporu i věcné dary Metal Trade
Comaxu a.s. Velvary, Družstvu JEDNOTA
KLADNO a Petru Pavlíkovi.
Prázdninové měsíce pravidelně věnujeme dobrodružství v Roseči u Jindřichova Hradce, kde

pro děti z Velvar a okolí pořádáme letní rekrea
ci. Celotáborová hra byla plná her a soutěží,
ale i dalších zajímavých aktivit - tábornických,
sportovních, rukodělných, koupání, vodních
her. A samozřejmě nechyběly ani táboráky
a zpívání s kytarou nebo výlety. Městu Velvary děkujeme za podporu a dobrou zprávou je,
že už pracujeme na ročníku dalším, na který
se děti mohou těšit.
A co Vás čeká ještě do konce roku?
Podzimní barvy si ve Velvarech jistě užijete,
když navštívíte Memoriál Jásema Zabloudila
dne 13. 10. 2019 od 14:00 hodin, kdy startujeme od velvarské radnice orientačně zábavný
závod po Velvarech pro rodinné týmy i jednotlivce. Přijďte si s námi užít krásný den v našem
krásném městě.
A nebojte, chystáme i Mikulášské mecheche pro nejmenší, na které se můžete těšit
7. 12. 2019.
Irena Podivínská, Človíček RaD

VESELÁ
ŠKOLA
  				
ZUŠ Velvary je opět plná žáků, kteří chtějí
hrát, tančit a malovat. Věřte nebo ne, je to
už celou řadu let, kdy nemáme začátkem
září jediné volné místo. To je dobře, protože
u nás najdou děti dostatek nových podnětů a za podpory kvalifikovaných pedagogů
mohou rozvíjet své nadání. Obrovskou výhodou pro žáky a jejich rodiče je dostupnost
tohoto vzdělání.
Až sem jsem opsal první verzi svého říjnového příspěvku, kterou jsem psal s předstihem, už druhý týden v září. Většinou píši
a odesílám až poslední den uzávěrky. Ale
tentokrát jsem chtěl náležitě připomenout
sedmdesátiny naší školy, a tak jsem psal
a psal. Nějak se mi to vymklo z ruky a napsal jsem dvě stránky suchopárného kázání
o významu uměleckého školství, o tom, jak
vychovávat mladé talenty atd. Ještě jsem si
to pochválil a šel spokojeně od stolu.
Jenže potom jsme prožili vernisáž výstavy,
kterou jsme k výročí připravili v muzeu. Byla
to příjemná hodinka hudby, společných gratulací, veselého povídání a vzpomínání nad
exponáty, které připomínaly doby minulé.
Když jsem pozoroval reakce návštěvníků
(hlavně těch nejstarších), tehdy mě napadl
název dnešního článku. Je to vlastně i vyjádření ducha naší školy, ducha věčného
mládí, veselého a zvídavého. Navíc tahle
škola nemá své propadlíky či ztracené duše.
Od nás odcházejí do života pouze lidé, kteří
více či méně zvládli daný obor. Celoživotně
je provázejí jen pozitivní vzpomínky na to
hezké, co u nás potkali.
Uvědomil jsem si, že na nějaké kázání
je vždycky času dost, že lépe je připomenout si, jak to bylo, když jsem chodil do školy
já sám. A musel jsem si přiznat, že jsme
sice nosili něco jiného a vůbec všechno bylo
trochu jinak, ale kantoři a žáci byli, jsou
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

28

a doufám, že i budou stejní. Musí řešit pořád
stejné problémy.
Proto píši něco jiného a kratšího. Abych ale
dostál svému, nakonec přeci jenom dodám
trochu toho vážného.
Jsme škola se všemi náležitostmi a tak
je potřeba na ZUŠ pohlížet.
Proč o tom píši? Protože je třeba dodržovat rozvrhy, dbát na domácí přípravu. Především mít jasno o výchově svých potomků,
které bychom měli vést k vytrvalosti a cílevědomosti.
Občas je také dobře si připomenout, jak
na tom byli naši předkové. Jakými složitými
cestami se dostávali ke vzdělání a k umění
zvlášť. A z toho důvodu jsme v prostorách
městského muzea připravili pro velvarskou
veřejnost výstavu k 70. výročí naší školy nazvanou „Historie uměleckého vzdělávání
ve Velvarech“.
Oldřich Adelt

Následující řádky jsou z pera vážené paní
Ing. Jitky Kůrkové, která umí v historii hledat
lépe než kdokoli z nás a především nalezené informace vždycky dokáže krátce a srozumitelně předat nám laikům.
Vzdělání v uměleckých oborech, zejména
v hudbě, má v českých zemích bohatou tradici. Jeho počátky spadají do 17. století, kdy
hudební vyučování bylo záležitostí kantorů,
kteří měli zároveň povolání muzikantské.
Také ve Velvarech byli duší hudebního
života místní kantoři působící až do poloviny
19. století též jako varhaníci v kostele.
Je známo přes sedmdesát zdejších kanto-

rů a rektorů, kteří v průběhu několika staletí
ve Velvarech nejen učili, ale byli i výtečnými
hudebníky a mnozí z nich po sobě zanechali pozoruhodné dobové skladby. Mimoto
od roku 1560 do roku 1782 působil při kostele sv. Kateřiny literátský kůr (sbor složený
z měšťanů), který pěstoval kostelní zpěv.
Z této bohatě rozvíjené tradice vyrostlo
ve Velvarech několik významných osobností:
• Václav Vepřecký z Vepřku, 17. století, bakalář a později regenschori v chrámu
sv. Mikuláše na Malé Straně, rektor školy
v Poděbradech.
• Jan Evangelista Koželuh (1738 -1814),
regenschori u Křížovníků a u sv. Víta v Praze.
• Leopold Koželuh (1747 – 1818), známý
skladatel a dvorní kapelník u císařského
dvora ve Vídni.
• Jan Chrystomus Procházka (1783
– 1819), výborný hudebník a skladatel,
člen řádu Křížovníků s červenou hvězdou
v Praze.
• Václav Papeš, nar. 1794, Věnoval mnoho hudebních skladeb všem velvarským
kostelům, zhudebnil básně velvarské rodačky Berty Mühlsteinové.
Od poloviny 19. století vznikala v Čechách
hudební, taneční a další umělecká učiliště.
Rozvíjelo se i domácí vyučování, pro které nebylo potřeba žádné povolení. Teprve
zákony vydané po vzniku Československa, přinesly nad soukromým vyučováním
odborný dozor. Organizace vyučování,
obsah učiva, složení učitelských sborů
a finanční zabezpečení uměleckých škol
bylo však v období první republiky stále
nejednotné. K organizačnímu a pedagogickému sjednocení městských, církevních
a spolkových uměleckých škol došlo až
po roce 1945.
Ve Velvarech působila ve 20. letech a na počátku 30. let 20. století soukromá hudební
škola Eduarda Pokorného a od konce 30. let

se hudebnímu vzdělávání mladých Velvaráků věnovala Marie Münzová-Kohlíková.
Marie Münzová-Kohlíková
Marie Kohlíková se narodila v roce 1893
v Dřetovicích u Kladna. Ve třinácti letech
byla přijata na pražskou hudební konzervatoř do třídy profesora Jana Mařáka a úspěšně ji absolvovala. Po absolutoriu koncertovala a sklízela úspěchy nejen v Čechách,
ale také v Itálii a Jugoslávii. Koncertovala
několikrát i ve Velvarech. Poprvé sem byla
pozvána jako mladičká k velkému koncertu,
který pořádaly společně tři spolky – hudební
a pěvecký spolek Dalibor, Sdružení agrárního dorostu a odbor Severočeské jednoty
ve Velvarech. Velmi brzy se Marie Kohlíková začala věnovat také výchově nových
hudebních talentů, vyučovala v Olomouci. V roce 1937 si už jako Marie Münzová
otevřela v malém sále hotelu Rolnické záložny ve Velvarech soukromou hudební školu,
kde pak ve 30. a 40. letech pořádala spolu
se svými studenty žákovské koncerty.
V květnu roku 1949 bylo rozhodnuto
o otevření hudební školy. Na samém
začátku se vyučovalo v budově velvarské
základní školy. Později v padesátých letech
dostala Hudební škola svoji vlastní budovu,
bývalou židovskou synagogu. O místo ředitelky se ucházela i paní M. Münzová. Dalším
uchazečem byl pan Jaroslav Líbal, který se
nakonec stal ředitelem a 12. 9. byla zřízena
Městská hudební škola ve Velvarech. Pan
Líbal učil na škole hru na klavír. Dalším učitelem byl Eduard Maštalka, který vyučoval
housle.
Dalších sedmdesát let se škola postupně
rozvíjela. Přibývali žáci i učitelé a během
let se zde kromě hudebního začal vyučovat
také výtvarný a taneční obor. Škola postupně získala další prostory a od roku 1987
se, po rekonstrukci bývalého kulturního
domu, nastěhovala do objektu, kde konečně
mohla výuka probíhat pod jednou střechou.
w w w. v e l v a r y. c z |
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EXPONÁT S PŘÍBĚHEM – MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY
  					

					

BAROKNÍ STROP
Barokní strop opředený mnoha příběhy se nachází
v městem pronajaté části Městského muzea Velvary
a to v 1. podlaží domu č. p. 110 v Pražské ulici. Objeven byl v roce 1989. Tento strop je unikátní památkou,
jelikož dosud neexistuje podobný příklad takto malovaného stropu v měšťanském ani šlechtickém interiéru
v našem regionu. Upřesnění datace vzniku stropu není
z pohledu odborníků jednoznačné, avšak obecně
ho lze zařadit do 18. století. Dle záznamů musel zcela
jistě vzniknout až po roce 1706, kdy ve městě propukl
rozsáhlý požár.
Záměrem konstrukce stropu bylo vytvořit mezi pěti
nosnými trámy hladkou plochu pro souvislou malbu
na čtyřech polích. Mezi jednotlivými prkny nebyly spáry
zakrývány lištami. Dnes jsou mezi prkny vidět pouze
lištové výplně, jakési plomby, které pocházejí z pozdějších úprav, kdy prkna seschla a spáry se samovolně
rozestoupily.
Malba stropu znázorňuje výjevy rozlehlé krajiny, která
střídá pohledy na hrady, tvrze nebo města. Ty se nepravidelně objevují na pahorcích či v blízkosti jezera.
Dále zde můžeme spatřit pohled na moře s loďstvem
a opevněným městem na vysoké skále. Malbou se
prolínají vyobrazení ptactva, podobizny jak osamělých,
tak vícero postav v rozdílné barvě oděvu a v různých
pozicích. Můžeme se domnívat, že se jedná o figury
vojáků, jelikož každá z nich drží v ruce nějaký nástroj,
který nápadně připomíná zbraň (např. pušku s bodáky
přes rameno či šavli zavěšenou kolem pasu) a postavy jsou oblečené ve vojenských kabátech. V posledním
výjevu na pozadí, který se liší od ostatních, je možné
vidět pět lodí plných vojáků, které plují po mořské
hladině směrem k opevněnému městu na vysokém
svahu, kde na ně již čekají obránci se vztyčenými
prapory, připraveni čelit útoku.
Zda-li byl objednavatelem malby voják, který se počátkem 18. století účastnil vojenského
tažení, se dnes můžeme pouze domnívat. Jisté ale je, že se jednotlivé postavy navzájem
sobě nepodobají a určitě se tedy nejedná o tu samou osobu, která by procházela celým
obrazem a utvářela tak celistvý příběh. Dosud nebyl objeven žádný písemný záznam
o událostech, které bychom mohli k tomuto obrazu přiřadit.
Vojtěch Vondráček,
kurátor Městského muzea Velvary
w w w. v e l v a r y. c z |
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OZVĚNY FESTIVALU OTY HOFMANA POPÁTÉ VE VELVARECH
  					

					

Ve velvarském kině se budou promítat filmy a představovat architektonické studie
možných proměn velvarských veřejných prostranství.
V neděli 13. října opět po roce ožije velvarské kino již tradiční promítací akcí: Ozvěnami
festivalu Oty Hofmana. Velvary jsou pátým rokem oficiálním partnerem ostrovského festivalu filmové a televizní tvorby pro děti, který letos vstoupil do svého
51. ročníku, proto i letos promítneme v našem kině něco z festivalové
nabídky.
Protože loni byla v kině opravdu zima, vybrali jsme z pestré festivalové nabídky jen tři filmy. V 10:00 promítneme pro děti i rodiče úspěšnou pohádku Čertí brko (po jejím skončení se mohou všichni proskočit
na Memoriálu Jásema Zabloudila, který začíná po poledni), od 20:00
psychologický studentský snímek (ne)Věř mi natočený šestnáctiletým
Tadeášem Říhou a večer od 22:00 pak pro odlehčení prověřenou,
leč méně známou komedii Bloudění orientačního běžce.
Letos bude akce ozvláštněna vystoupením studentů
ČVUT, kteří v rámci svých ročníkových prací představí
inspirativní návrhy možných Proměn veřejných prostranství ve městě. Prezentace budou zahájeny v 18:30 hodin
(po skončení koncertu v Městském muzeu), modely budou již dříve vystaveny v prostorách velvarské radnice.
Akce je jako každoročně konaná svépomocně (filmy
z festivalu doveze a v kině promítá starosta, který je mnoho
let v Ostrově členem festivalové poroty), vstupné je symbolických 20 Kč
na jeden film (10 Kč odvádíme festivalu v Ostrově a ze zbytku
hradíme autorské poplatky), zajistíme i drobné pohoštění, čaj a svařák,
a vás prosíme, abyste nezapomněli na teplé oblečení a podprdelníky,
neb sál ni sedačky stále nejsou vyhřívané.
Hlavním cílem festivalu je potkat se a oživit aspoň na chvíli v roce
krásné velvarské kino a s ním i naději, že jednou najdeme síly a dáme
jej zas dohromady.
Tak určitě přijďte! Srdečně zve starosta a hlavní uvaděč Radim Wolák
Akci pořádá město Velvary ve spolupráci s Domem kultury Ostrov
Inzerce

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

  										
6. září proběhlo na Městském úřadě Velvary již třetí slavnostní předávání certifikátů
„Cambridge English“ žákům, kteří v červnu úspěšně složili tuto zkoušku z angličtiny.

K testům se letos přihlásilo celkem 25 žáků, z toho 8 žáků na MOVERS (A1 - YLE),
4 žáci na FLYERS (A2 – YLE), 8 žáků na KET (A2) a 5 žáků na PET (B1). Všichni žáci
byli ve zkoušce úspěšní, přičemž 3 žáci zkoušku složili na 100% a 4 s vyznamenáním.
Testy provádělo Evropské centrum jazykových zkoušek v Roudnici nad Labem.
Všem žákům ještě jednou blahopřejeme a doufáme, že ve studiu angličtiny budou
pokračovat i nadále. Dík patří i rodičům, kteří je v této aktivitě podporují.
Bc. Pavla Brixí
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Inzerce

Inzerce

Nabízím k pronájmu zařízený byt 2+1

na náměstí ve Velvarech.
Bližší informace: Helena Svítková, restaurace a penzion Paris.
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Nově Vám firma TUTR nabízí tyto služby:
Diagnostiku vozidla – přístroji Topdon a Tester Tech Magneti Marelli
● Provádíme diagnostiku osobních vozů všech značek na trhu EU, US i Asie
● Tisk protokolu nalezených chyb
● Specializujeme se především na závady elektroinstalace, další dle dohody
Kompletní servis a plnění autoklimatizace pro osobní, dodávkové,
nákladní vozidla a zemědělské stroje.
● Úplné odsátí starého chladiva, čímž se systém zbaví mechanických nečistot
a vlhkosti
● Vakuace – kontrola těsnosti a zbavení případných zbytků vlhkosti systému
● Kontrola tlaku klimatizace ● Zkouška funkčnosti klimatizace ● Plnění
chladiva ● Doplnění oleje - pro mazání kompresoru
● Na přání - aplikace kontrastní látky pro odhalení případné netěsnosti
● Mobilní plnění klimatizace – jedinečná služba NAPLNĚNÍ přímo u zákazníka. Velmi
zajímavé pro majitele nákladních, zemědělských a pracovních strojů.
Dezinfekce interiéru a klimatizace – OZÓNEM – při čištění je využíván
nejmodernější dezinfekční prostředek používaný ve zdravotnictví ozon O3.
Čistý bezbarvý plyn, který nezanechává stopy ani zápach, ale účinně ničí
plísně, roztoče, alergeny.
Výměna kabinového filtru – dle přání zákazníka

Prodejna autobaterií
 Autobaterie, motobaterie, nákladní a trakční baterie
 Nabíječky, testery, měřiče, startovací kabely a další příslušenství
 Provozní kapaliny do ostřikovače a chladiče, aditiva, brzdovky
 Autokosmetika Velvana, Coyote, Sonax, povinná výbava a doplňky
 Motorové, hydraulické, převodové oleje, maziva a technické spreje

Servis autoelektriky
 Opravy, montáž a prodej startérů, alternátorů, elektro příslušenství
 Autoalarmy, autorádia, hands-free sady, nezávislá topení, tažná zařízení
 Výměna motorového oleje
 Diagnostika chyb všech značek osobních vozidel
na přístrojích Magneti Marrelli a Topdon
 Servis klimatizace – Kontrola, plnění chladivem R134a
 Dezinfekce klimatizace ozónem, výměna filtrů

Prodejna autobaterií

Servis autoelektriky

Za Roudnickou branou 231
Velvary

Za Roudnickou branou 622
Velvary

 Po-Pá 7-16

 Po-Pá 7:30-12, 13-16:30

 315 761 039
 autobaterie@tutr.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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www.tutr.cz

 315 761 412
 autoelektrika@tutr.cz
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KRIKETOVÁ SEZÓNA VE VELVARECH VRCHOLÍ
  				

					

Možná jste zaznamenali,
že v těsné blízkosti Podhorního mlýna (vedle fotbalového hřiště) vrcholí
kriketová sezóna.
Do Velvar přinesla kriket
rodina Farzand, původem z Pákistánu. Bratři Ishtiaq, Iqbal, Sha-hzad, Majid a Yousuf
s rodinami žijící a obchodující v Čechách již
vice než 20 let (v Podhorním mlýně posledních více než 5 let). O popularizaci tohoto
sportu se nemalým dílem zasloužili mimo
jiné založením kriketového hřiště - oválná
travnatá plocha, v jejímž středu se nachází obdélníkový betonový pruh (pitch) o délce 22 yardů (20,12 m). Za vydatné pomoci
rodilého Australana Scotta Page. Hřiště bylo
slavnostně otevřeno za účasti pana starosty
1. 5. 2016.
První zmínky o kriketu pochází z Anglie
13. století, neboť prý kvůli chovu ovcí měli
krátkou trávu, ve které se snadno hledalo
klubíčko uválené z vlny, sloužící jako míček.
Na konci 18. století se kriket stal anglickým
národním sportem. Odtud se rozšířil zejména do Austrálie a na Indický subkontinent.
Velmi zjednodušeně lze tuto kolektivní
pálkovací míčovou hru popsat asi takto.

Hrají 2 týmy po 11 hráčích.
Nadhazovač (bowler) háže kriketový míč
směrem k pálkaři (batsman). Ten se ho snaží odpálit mimo dosah polařů (fielders) tak,
aby mohl běžet na druhý konec pruhu a bodovat. Pálkaři zůstávají ve hře, dokud ne-

jsou vyautováni (out). Tým, který je na pálce,
pokračuje ve hře, dokud není vyautováno
deset pálkařů, případně dokud nadhazovači
nedokončí předem určený počet sad (overs)
po šesti nadhozech. Potom si oba týmy prohodí role - tým, který byl v poli, jde pálkovat.
V České republice působí momentálně několik oficiálních kriketových klubů a některé z nich pořádají o víkendech svá utkání
na velvarském hřišti. Mohli jsme zde uvítat i týmy zahraniční. A tak se neváhejte
přijít podívat. Fandící publikum jistě potěší
každého sportovce a vám se otevře
možnost poznat v Čechách „zatím“ nepříliš
známý sport.
Nakonec, proč si třeba nevyzkoušet kriket
zahrát? Hřiště je přístupné (po předchozí
domluvě s majitelem) všem aktivním
i rekreačním sportovcům.

Pro další informace můžete kontaktovat
pana Ijaz Majid Farzand, tel.: 739 032 234,
e-mail: ijazmajid@hotmail.com
Zajímavé odkazy:
www.czechcricet.cz
www.kriketovaakademie.com
Prosba: Kriketové hřiště, ač je to soukromý
pozemek, je volně otevřené všem ke sportu
či k odpočinku. Moc prosíme, abyste nám
pomohli dohlížet na pořádek, aby mohlo
hřiště sloužit veřejnosti otevřeně i nadále. V případě, že uvidíte někoho, kde zde
dělá nepořádek (objevilo se i ježdění na
čtyřkolkách či auty – podobně jako v areálu
Malovarského rybníka), dejte neprodleně
vědět městské policii či panu starostovi,
ať věc rychle řešíme. Děkujeme!

Informace

Městská knihovna oznamuje, že v týdnu

28. 10. – 1. 11. 2019
bude v obou půjčovnách zavřeno.
Účastníci Kurzu trénování paměti budou informováni o náhradním termínu lekce,
která byla plánována na 29.10. Děkujeme za pochopení!
w w w. v e l v a r y. c z |
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VERNISÁŽ VÝSTAVY: HISTORIE UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VELVARECH
  				

					

Ve středu 18. 9. 2019 od 18:00 se konala
vernisáž výstavy Historie uměleckého vzdělávání ve Velvarech, kterou pořádala Základní umělecká škola Velvary k příležitosti
70. výročí jejího založení. Vernisáž proběhla
v prostorách galerie a secesního sálu muzea. Úvodním slovem představil stručně
výstavu ředitel ZUŠ Velvary Oldřich Adelt
společně s vedoucí muzea Jitkou Kůrkovou
a poté již proběhla vystoupení žáků a učitelů, kde bylo možno slyšet hru na klavír,
trubku, housle, akordeon a zobcovou flétnu.
Následovalo poděkování všem vystupujícím
a učitelům, kteří se podíleli na vytvoření výstavy z úst pana starosty Radima Woláka.
Poté se návštěvníci přesunuli do prostor
galerie muzea, kde byla k vidění výstava
samotná. Zde se mohli seznámit s historií
uměleckého vzdělávání ve Velvarech a jednotlivými druhy hudebních nástrojů a jejich
využití v praxi. Nechybělo samozřejmě ani
bohaté pohoštění, které pro účely vernisáže
výstavy připravila velvarská školní jídelna.
Účast návštěvníků vernisáže byla na poměry Velvar vysoká a po ukončení akce se
mohli přesunout zpět do sálu muzea, kde
probíhalo městské zastupitelstvo. Děkujeme
všem za návštěvu naší akce. Kdo se nezúPozvánka

častnil a měl by zájem o výstavu samotnou,
bude k vidění v prostorách galerie muzea
do 31. 10. 2019.
Jitka Kůrková a Vojtěch Vondráček
Městské muzeum Velvary

POD ŘÍPEM SE POPRVÉ SEJDOU HASIČI
  				

					

Ve státní svátek 28. října 2019 se na konci aleje věhlasné cesty na velebnou horu Říp uskuteční „První setkání hasičů pod Řípem“ u příležitosti 101. výročí vyhlášení samostatnosti
Československa. Zveme občany na toto setkání, kterého se zúčastní i členové našeho nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Součástí je bohatý doprovodný program
včetně hudební kulisy.
Libor Šulc
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BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
  				

					

Hasičský záchranný sbor České republiky připravil informační leták „Bezpečnostní desatero“. Důvodem vydání je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více
než tisícovce požárů. Dodržováním těchto rad můžeme celé řadě požárů předejít a zachránit
tak nejen majetek, ale hlavně lidské životy a zdraví.
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NATVRDEL NA NITKÁCH BABÍHO LÉTA
  				

					

Milí milovníci natvrdlých akcí, dobré muziky, tance a radosti, par nad rybníky.
Děkujeme Vám všem za to, že jste spoluvytvořili neopakovatelnou atmosféru
večera v sobotu 14. 9. 2019, kdy se odehrál již 12. ročník benefičního festiválku Natvrdel. Děkujeme skvělým muzikantům - kapelám konVRZek, Znouzectnost a Rastafidli Orkestra - všichni hráli výtečně! Děkujeme bubeníkům Quanta kytek,
kteří dotvářeli atmosféru večera v pozadí u ohně, děkujeme skvělým žonglérům Los Žonglos,
kteří si pohrávali s ohni, děkujeme divadlu Karrosa, které zahrálo krásnou loutkovou

pohádku pro naše maličké festivalové hosty, děkujeme městu Velvary za to, že takovéto
akce podporuje, děkujeme všem sponzorům, kteří akci podpořili finančním nebo věcným
příspěvkem a děkujeme celému organizačnímu týmu, který pomáhal s přípravou i s realizací
akce. Výtěžek z akce ve výši 14 000,- bude rozdělen dvěma velvarským dětem s DMO.
Dáme si pár dní oddechu a začneme plánovat Natvrdel 2020. Termín víme již teď.
Můžete si ho napsat do diářů. Bude to 19. 9. 2020 a tentokrát už určitě v našem krásném
Účku, které se bude slavnostně otevírat v pátek 18. 10. 2019.
Chcete-li se k nám přidat a podílet se na organizaci, přípravách či realizaci příštího
Natvrdelu, nebo jiných akcí, neváhejte nás kontaktovat. Budete vítáni.
Těšíme se!
Vaši Natvrdlí, z.s.
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LÍTAČKU ZAŘÍDÍTE NOVĚ I PRO VAŠE DĚTI NA PÁR KLIKNUTÍ A POHODLNĚ Z DOMOVA
  				
					
Dopravní kartu Lítačka, se kterou můžete již téměř rok cestovat pohodlně po Praze
a Středočeském kraji, zařídíte nově i vašim potomkům pohodlně na pár kliknutí z domova
a nebudete muset trávit čas ve frontách ve Škodově paláci.
Novinku, která rodičům a zákonným zástupcům ušetří spoustu času, zavádí správce a provozovatel regionálního dopravního systému PID Lítačka, Operátor ICT, a. s., i v návaznosti na podněty
právě ze strany rodičů, kteří byli do současné doby nuceni dětem mladším 15 let zařizovat kartu
Lítačka osobně v kontaktním centru ve Škodově paláci. Zařízení karty, její správa a nakupování
kupónů pro děti tak je nově možné kompletně zařídit prostřednictvím e-shopu pid.litacka.cz.
„Zařízení Lítačky přes internet spouštíme ještě před začátkem nového školního roku, abychom
rodičům co nejvíce ušetřili čas a starosti. Se zavedením této novinky tak bude možné kartu
Lítačka kompletně spravovat prostřednictvím internetu,“ uvádí Michal Fišer, generální ředitel
městské společnosti Operátor ICT, která má provoz a rozvoj dopravní karty Lítačka na starosti.
Před zavedením této novinky se museli rodiče a zákonní zástupci dětí fyzicky dostavit na přepážky do Škodova paláce, aby ověřili věk a identitu dítěte. Tyto údaje jde tedy nově ověřit prostřednictvím e-shopu pid.litacka.cz, a to nahráním oskenovaného občanského průkazu žadatele
nebo doplněním informací o zákonném zástupci dítěte (nahráním rodného listu dítěte).
Jaké dokumenty jsou k zařízení Lítačky pro vaše dítě potřeba?
V případě, že chcete zařídit kartu Lítačka dítěti, které je starší než 13 let, ale zároveň mladší
než 15, máte možnost doplnit údaje o zákonném zástupci nebo nahrát doklad totožnosti
(občanský průkaz či cestovní pas) dítěte.
Pokud žádáte o kartu Lítačka pro dítě mladší než 13 let, musíte doplnit údaje o zákonném
zástupci a nahrát potřebné dokumenty: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Všechny požadované dokumenty lze do e-shopu nahrát buď přímo ze souboru, nebo pomocí
fotoaparátu (webkamery).
Vladimír Antonin Bláha, Operátor ICT
mediahub@operatorict.cz, tel. 607 531 747
O PID Lítačce
Regionální dopravní systém hlavního města Prahy a Středočeského kraje byl spuštěn v létě
2018. Dojíždějící ze středočeského regionu si mohou nově pohodlně nakoupit jízdné na jednom
místě a mít ho nahrané na jednom nosiči dle svého výběru, ať už se jedná o Lítačku, platební
kartu, nebo In Kartu Českých drah. Cestující mají možnost kupovat dlouhodobé časové kupóny
na měsíc až rok buď v novém e-shopu Lítačky, nebo osobně na přepážce. Díky nové technologii
ukládání údajů o jízdném v online systému se kupóny aktivují automaticky po jejich zakoupení na
webu a již není nutné chodit kupón aktivovat k validátorům v metru.
Pasažérům, kteří preferují jednotlivé jízdenky před časovými kupóny, ulehčí cestování nová mobilní aplikace PID Lítačka. V mobilu si mohou vyhledat aktuální dopravní spojení a ihned zakoupit
doporučenou jízdenku. Také si lze přes mobil zakoupit více jízdenek a aktivovat je při nástupu
do vozu.
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BYLA ZAHÁJENA DALŠÍ MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
  				

					

Z důvodu havarijního stavu na ČOV Velvary zahájilo město v měsíci září přípravy na
výměnu druhé dosazovací nádrže čistírny.
Z těchto důvodů je omezen provoz na čistírně, která pojede pouze na jednu čistící linku.
Domácností a obyvatel se omezený provoz
na čistírně nijak nedotkne, dojde ale k omezení příjmu vyvážených odpadních vod
fekálními vozy.
V pondělí 9. září proběhlo zahájení přepojování na jednu linku a započalo se s čerpáním odstavené linky a k čištění a mytí stěn
nádrže. Následně došlo k demontáži aeračního roštu, dosazovací nádrže, a předělovací stěny. Kolem 20. září započaly přípravné
práce před montáží nové dosazovací nádrže, areačního roštu a dělících stěn nitrifikace
a denitrifikace.
Dodavatelem celé opravy jsou Středočeské vodárny a.s. Kladno, subdodavatelem
nádrže je původní dodavatel čistírny firma
FORTEX-AGS, a.s. Šumperk. Rekonstrukce by měla být dokončena nejpozději do
konce října 2019. Cena díla byla vyčíslena
na 1 062 803,- Kč bez DPH.
Po této výměně budeme mít dosazovací
nádrže obě nové, z nerez materiálů

a postupně lze plánovat obnovu dalších
částí čistírny. Čistírna odpadních vod
v našem městě byla dokončena v roce 2003,
ostrý provoz byl zahájen v lednu 2004.
Libor Šulc, MěÚ Velvary

Město Velvary a Městské muzeum Velvary plánují připomínku 30. výročí sametové
revoluce v listopadu 1989 a v této souvislosti prosíme velvarské občany o jejich
vzpomínky na tuto významnou událost. Mohou to být plakáty a letáky, fotografie,
ale i osobní vzpomínky, které můžete přijít kdykoli převyprávět do městského muzea,
kde z nich bude pořízen záznam. Děkujeme!
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KŘÍŽOVKA
Citát spisovatele Vladimíra Körnera (nar. 12. 10. 1939)
„Pravé štěstí rozteskňuje až k zoufání, protože nemůže trvat věčně – v okamžiku, kdy si jej uvědomíme,… viz tajenka)
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Vyluštění ze zářijového čísla:

Křížovku na říjen připravila: L. Štýbrová

Josef Škvorecký – „NEJVĚTŠÍ CYNIKOVÉ bývají v podstatě nejcitlivějšími lidmi.“
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PŘIDEJTE
SE K NÁM!
Do našeho
týmu hledáme
šikovné kolegy.

Průmyslová
automatizace
www.elmep.cz

