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ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Blahopřání

MĚSTO PODPORUJE ROZKVĚT PAMÁTKOVÉ ZÓNY!
20. 11. oslaví 70. narozeniny dobrý sportovec,
zemědělec, výborný člověk
pan

Ing. Josef Bílek.

Milý Josefe, vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a lásku
do další sedmdesátky přejí kamarádi, bývalí spoluhráči,
a všichni od velvarského fotbalu. Buď fit!

Vzpomínka

Možná stojí za zmínku…
To, že se v jedné porodnici narodí v jeden den více
dětí, to je celkem běžné. Ale asi už ne tak běžné
bylo, když se v jedné porodnici ve stejný den narodilo
pět miminek, která se stala novými občany jednoho
města, a to Velvar. Tím dnem byl 26. říjen 1969.
Dnes už to jsou padesátníci, kteří sice ne všichni
patří mezi občany tohoto města, ale pojí je krásná
vzpomínka na bezstarostné chvíle ve školních lavicích
nebo první kroky v tanečním kurzu.
Jednomu z nich tímto posíláme
vzpomínku a zapalujeme svíčku.
Oslavencům připíjíme na zdraví
a přejeme všechno nej do další
padesátky.

  					 					
Královské město Velvary si uvědomuje, že historické dědictví patří k tomu nejcennějšímu, co
má, a proto považuje za vhodné o toto kulturní
bohatství pečovat a uchovávat jej pro budoucí generace, a to ve všech oblastech. Jednou
z nich je i dědictví stavební. Městská památková zóna (MPZ) chrání mnoho historicky
cenných budov, které jsou ve špatném stavu,
a město Velvary chce pomoci jejich vlastníkům
o ně řádně pečovat. V zóně jsou i budovy, které byly již v minulosti necitlivě upraveny, proto
chce město podporovat jejich vlastníky, aby
je navraceli do původního stavu.
Jedním z cílů vedení města je motivovat vlastníky postupovat v souladu se zásadami řádné
památkové péče. Protože uvědomělý památkově citlivý postup bývá obvykle finančně náročnější, rozhodlo se město Velvary v loňském
roce zřídit zvláštní podpůrný program coby
nástroj, který vlastníkům tuto smysluplnou
cestu usnadní: Program města Velvary
pro obnovu a rozkvět památkové zóny.
Program byl vyhlášen počátkem roku a přihlásilo se do něj hned několik zájemců. Jejich žádosti byly posouzeny komisí složenou z odbor-

níků, která zvažovala přínosnost záměrů pro
vzhled města a navrhla radě města rozdělení
podpory. Na jaře bylo rozděleno 350.000 Kč
a nyní koncem roku jsou patrné výsledky. Nejpatrnějšími jsou dvě vzorově opravené fasády
významných domů na náměstí. Děkujeme moc
vlastníkům, že tuto cestu podstoupili, víme, že
jejich náklady byly velmi vysoké a jsme moc
rádi, že svým úsilím zpříjemnili prostředí nám
všem.
Upozorňujeme, že Program města Velvary
pro obnovu a rozkvět památkové zóny bude
vyhlášen i letos. Jeho znění a podmínky
najdete na webových stránkách, případně
se obraťte na vedoucí odboru majetku, paní
Jakubíčkovou, nebo rovnou na starostu. Milerádi Vám s přípravou žádosti pomůžeme. Prosíme, konzultujte své záměry včas, pro přípravu žádosti je nutné mít vyjádření památkové
péče a předběžný rozpočet akce. Uzávěrka
příjmu žádostí je 31. ledna 2020, těšíme se,
že jich i letos bude dosti!
Děkuji všem, že pečujete o krásu našeho
města!
Radim Wolák, starosta 606 66 88 01

Pozvánka

Srdečně zveme na jednání
Zastupitelstva města Velvary,
které se bude konat ve středu 6. 11. od 18 hodin
v secesním sále Městského muzea.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - POČÁTKEM LISTOPADU

Říjen byl letos nezvykle teplý, což nás těšilo, protože jsme pořádali dosti městských
akcí. Tou největší bylo slavnostní otevření nového komunitního centra Velvarské
U-čko, ale konaly se mnohé další: Memoriál Jásema Zabloudila, Ozvěny Festivalu
Oty Hofmana, Blešáky, koncerty v muzeích a vernisáže v galeriích, skroměji než
v minulých letech, ale přece se objevil
i Velvarský Maraton, fotbalisté sehráli řadu
velkých utkání, školka uspořádala drakiádu i bramboriádu, navštívili nás přátelé ze
Slovenska a z Francie, prostě to ve městě
pěkně žilo a je dobře, že podzimní sluníčko
k tomu pěkně svítilo. Na stránkách listopadového zpravodaje se dozvíte nejen o nich,
ale též o tom, co se chystá v listopadu.
Hlavní událostí bude připomínka 30 let od
Sametové revoluce, připravujeme několik
drobných setkání a doprovodných akcí,
budeme moc rádi, když se připojíte a toto
významné výročí oslavíme společně. A ač
se to nezdá, brzy poté rozsvítíme vánoční
strom, a to se zase všichni v klidu sejdeme na náměstí, snad se letos dočkáme
i sněhu. Ale do Vánoc je ještě času dost,
nebojte. Protože pomalu rozbíháme projekt
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EXPONÁT S PŘÍBĚHEM – MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY

         	

  					

					

MODELLETO MARIÁNSKÉHO SLOUPU
Mariánský sloup tyčící se do výšky 13,25 m uprostřed náměstí Krále Vladislava ve Velvarech je dílem hned několika autorů: sochařů Františka Tollingera, jeho syna Matěje
Tollingera a kameníka Antonína Falkeho. Materiálem pro jeho výrobu se stal pískovec
z nedalekých Miletic.

nového plánu rozvoje města pro dalších
10 let, budete moci v ulicích potkat žáky
naší školy s dotazníky. Děkujeme, že s nimi
promluvíte, Váš názor je důležitý!
Přeji Vám příjemný a klidný listopad, užijte si sychravé večery, i ty mají své kouzlo
a nejlépe se tráví s čajem či svařákem na
některé z městských akcí.
V úctě a s pozdravem Radim Wolák, starosta
Foto. F. Konvrzek

A proč vlastně na velvarkém rynku sloup stojí? Jedná se o reakci na morovou nákazu,
která město postihla v roce 1713. Matka nebes Panna Marie představuje ochranu
před pohromami a nemocemi. V roce 1716
podal návrh na jeho zhotovení primátor
Rudolf Kavika z Birkentálu. V témže roce se z místa,
kde dnes sloup stojí, daly odstranit masné krámy
pro účely výstavby sousoší a zadaly se práce litoměřickým sochařům Františku Tollingerovi a Antonínu
Falkemu. Ti nejprve zhotovili modelleto (v tomto případě model sloupu), jež bylo údajně 150 cm vysoké
a jehož soklová část je dodnes vystavena ve velvarském muzeu.
Roku 1717 započaly stavební a kamenické práce.
Bohužel v následujícím roce sochař František
Tollinger umírá. Práci po něm údajně dokončuje
jeho syn Matěj Tollinger spolu s Antonínem Falkem
roku 1719. V dalších letech až po současnost bylo
sousoší mnohokrát restaurováno, natřeno, proběhla
i úprava okolí sloupu apod.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary
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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

•
•

Ve Velvarech dne 24. 10. 2019
Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
poskytovatel sociálních služeb, rozšiřuje na základě své účasti v projektu
„Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“ svou organizační složku
Pečovatelskou službu Velvary a s ohledem na tuto skutečnost

hledá zájemce o pracovní pozici na hlavní pracovní poměr
PRACOVN-ÍK (-ICE) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

•
•
•
•

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
•
•

Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: pracovník v sociálních službách / pracovnice v sociálních
službách
Platové zařazení: platová třída 4 / platový stupeň podle započitatelné praxe v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (v roce 2019 rozpětí od 14 010,-- Kč
do 21 070,-- Kč), po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku
Datum nástupu: od 1. 1. 2020, nejpozději od 1. 2. 2020
Charakteristika vykonávané práce: pečovatelská činnost v domácnosti osoby
spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a
psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost, zajišťování sociální
pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka,
poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické
aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti
a provádění osobní asistence, pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při
základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Požadované předpoklady:
• základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední
vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zákona č. 96/2004 Sb.
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických
osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., a u fyzických osob, které získaly střední
vzdělání v oboru vzdělání stanoveném ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb.,

plná svéprávnost,
bezúhonnost (fyzická osoba, která nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, ani
trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při
poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných),
zdravotní způsobilost,
pečlivost
řidičský průkaz skupiny B (praxe v řízení motorového vozidla),
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu výhodou.

•
•
•

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

Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
zájemci.
Lhůta pro podání přihlášky: 14. 11. 2019 do 15:00 hodin, na přihlášky podané po
tomto datu nebude brán zřetel.
Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH –
NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Velvary,
tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče.

PhDr. Radim Wolák
starosta města

www.velvary.cz, tel. 315 617 002, 315 617 001, fax: 315 617 000
e-mail: el.podatelna@velvary.cz, starosta@velvary.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MĚST VE VELVARECH
  					 					
Pozvánka na seminář

Dotace pro
úspornou domácnost
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického

Díky grantu z EU na projekt Partnerství měst,
který město získalo z programu Evropa pro
občany, jsme mohli do Velvar pozvat zástupce francouzského města Montbert a sloven-

ské městské části Bratislava - Rusovce.
V průběhu třídenního setkání jsme se navzájem seznámili s činností jednotlivých měst,
přestavili si významné projekty, spolkové aktivity a v prostorech radnice připravili výstavu
o aktivitách zapojených měst. Program byl
bohatý a během něj se mohli setkat nejen
představitelé měst, ale také zástupci škol,
fotbalistů, hasičů i zástupci z řad rodičů

V pátek v Sokolovně byly
představeny možnosti
financování z EU

Jitka Valchářová
Sobotní dopoledne se neslo v duchu
seznamování se se spolkovou činností

domu, solární panely, zachytávání dešťové vody – i na to můžete získat dotaci!
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s městem Velvary Vás srdečně zvou na

seminář k dotačnímu programu Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce
a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Informace získáte také k programu Dešťovka
zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody v domácnostech.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Mezinárodní setkání proběhlo ve Velvarech ve dnech 17. – 19. října

14. listopadu 2019 / v 17 hod. / Velvary
Sál ZUŠ Velvary
Třebízského 204, 273 24 Velvary

Přijďte si poslechnout, na co lze příspěvek získat, kolik uspoříte a co vše potřebujete k jeho
vyřízení. Ukážeme vám, že získat dotaci není tak obtížné, jak se může zdát. Prostor bude i pro
vaše dotazy a individuální konzultace.

Seminář je bezplatný. Dostavit se můžete bez předchozího přihlášení.

Tento projekt financovala Evropská unie v rámci programu “Evropa pro občany“.

w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÉ U-ČKO STOJÍ A ŽIJE!
  					

V pátek 18. 10. se u Malvaňáku konala veliká
sláva – otevřelo se nové komunitní centrum
Velvarské U-čko. Přišlo hodně lidí a slavilo se
od odpoledne až dlouho do noci. Akci moderoval zkušeně pan Libor Šulc a program zahájil
orchestr základní umělecké školy KMČ neboli
kdo má čas pod vedením pana Jana Buňaty
a příjemně všechny naladil několika světovými
evergreeny. Poté vystoupil velvarský pěvecký
spolek, jako vždy od nejmenších dětí v Tolárku až k profesionálnímu výkonu dospělých
členek, který pod taktovkou sbormistra Vráti
Řezáče zazpíval něco pěkných písní. A pak
už se slavnostně zahajovalo, děkovalo a přálo a místo stříhání pásky a stříkání šampusem
došlo ke společnému celovelvarskému zpěvu
naší městské hymny Ó Velvary, k čemuž hrál
na kytaru pan radní Pavel Holý. Poté bylo nachystáno vystoupení tanečního odboru ZUŠ,
při němž se ukázalo, že nové jeviště je dostatečně bytelné a veliké pro potřeby šikovných
velvarských tanečnic, následovaly ukázky pohybových dovedností dětí ze spolku Tiger Jiu-Jitsu, poté celý prostor svým krásným hlasem
rozezněla známá velvarská zpěvačka Petra
Longauerová a pak už pódium patřilo kapele
Globus Band, která roztančila přítomné až do
nočních hodin.
Slavnostního otevření se zúčastnilo hodně
lidí, akce se líbila, bohatý byl i „velvarský stůl
hojnosti“, kam návštěvníci donášeli vybrané lahůdky, sešlo se tolik dobrot, až oči přecházely
a sliny se sbíhaly a stále bylo co jíst, pivo teklo
proudem, dokud nedošlo, ke konci akce se vypilo úplně všechno, co teklo, ještě, že Malvanák byl upuštěn, jinak by se vypil i ten.
První zatěžkávací zkouška budovy U-čka dopadla na výbornou. Lidé obdivovali pěknou kuchyň, prostorné jeviště, útulnou klubovnu, čisté
nerezové sociální zázemí. Novostavba voněla
dřevem a byla velmi útulná, obzvláště když se
v nočních hodinách rozzářila teplým světlem
a prozářila příjemný večer. Tančilo se, zpívaZ p r a v o d a j Ve l v a r y |

10

lo, přiťukávalo a připíjelo, všichni byli veselí
a starosta objímal všechny, kdo přišli. Nálada
byla zkrátka dobrá a radostná, přesně, jak se
na takové radování sluší.
Co se chystá dále? Nyní je potřeba ještě dotáhnout některé stavební dodělávky (budova je zatím v režimu předčasného užívání).
Následně ji zazimujeme a přes zimu budeme připravovat nejvhodnější model pro její
provoz. Velvarské U-čko je komunitním centrem, které má sloužit nekomerčně pro potřeby spolků i široké veřejnosti, proto, prosím,
neváhejte se na nás obracet s nápady k jeho
využití či žádostmi o jeho zapůjčení, budova
má sloužit všem!
Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo
pomohli tomu, že se náš sen mohl zhmotnit. Díky všem, kdo se před pěti lety zapojili do veřejného plánování proměn okolí
Malvaňáku a pomáhali U-čko vymyslet, díky
architektu Janu Červenému, že naše nápady
vyslechl a lehkou modřínovou dřevostavbu
na ocelových vrutech navrhl a naprojektoval,
děkuji MAS Přemyslovské Střední Čechy, že
nám na stavbu přispěla významnou finanční dotací, děkuji panům Jakubům Milotovi
a Ryplerovi, že se svými zaměstnanci dokázali stavbu vlastníma rukama postavit, děkuji

panu Barsovi, že na stavbu dohlížel, a všem
zaměstnancům města i dobrovolníkům, kteří pomáhali při stavbě i při slavnostním otevření. Děkuji vám všem, že budete o U-čko
pečovat a přeji, ať nám Učko dlouho slouží
a dělá nám všem radost!
Radim Wolák, radostný starosta
foto: David Váňa, Radim Wolák

Projekt Komunitní centrum Velvarské Učko: společenské lázně
u Malovarského rybníka je spolufinancován z prostředků EU.
Celkové náklady díla činily 5.284.922,- Kč (6.394.756 vč. DPH 21%),
dotace byla přiznána ve výši 2.850.000,- Kč.
Informace

DOTACE SPOLKŮM PRO ROK 2020

Vyzýváme všechny členy sportovních, kulturních, společenských, vzdělávacích, volnočasových a dalších zájmových organizací ve městě, aby si nezapomněli podat žádost
do Programu dotací poskytovaných městem Velvary, z něhož každoročně čerpají
prostředky pro svou činnost i pro pořádání akcí pro veřejnost. Uzávěrka žádostí pro příští
rok je k 31. lednu 2020.
Formulář žádosti najdete na webových stránkách, nebo si jej vyzvedněte na kontaktním
místě v přízemí radnice.
Děkujeme moc za Vaši činnost, velmi si jí vážíme a budeme se opět snažit podpořit
Vaše záměry co nejvíce. V případě dotazů se na nás beze všeho obraťte.
Radim Wolák, starosta 606 66 88 01

SOUBOJ BÁSNÍKŮ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
  					 					

8. 10. 2019 od 17:00 v historické budově
městské knihovny ve Velvarech bylo možné
prožít mimořádně příjemný a pozitivní večer
s názvem Souboj básníků - Variace lásky.
Hlavní hrdinové – básníci a aktéři Miroslav
Krhounek a Filip Zuska nastoupili před překvapené diváky v kostýmech a paní knihovnice Lenka Štýbrová jim podala zbraně. Za
dramatického hudebního doprovodu Tomáše
Brauna byl souboj zahájen a doprovázen.
Reálná přestřelka by asi byla tím nejméně
vzrušujícím momentem večera. Osazenstvo
v sále dostalo hlasovací lístky a krásně ořezané tužky, aby rozhodlo o vítězi. Pod vlivem
silných veršů přednášených neškolenými hlasy běhal přítomným mráz po zádech. Básně
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o lásce šly posluchačům přímo na komoru.
Ti obrovští muži drsného vzezření obnažili
nejskrytější místa svých duší a tím ještě
prohloubili intimitu večera. Dříve či později
přestali lidé v útulném prostředí knihovny hlasovat a začali psát oběma básníkům dojaté
vzkazy. Ohlas spustil ještě přídavek a pak
vzrušenou debatu, takže pomyslná hranice
mezi publikem a účinkujícími byla zcela smazána. Do třírohého klobouku poetova proběhla spontánní sbírka. Nad občerstvením, které
bardi připravili, se ještě dlouho diskutovalo
o emocích, tvorbě, síle přítomného okamžiku
a čisté radosti bytí. Díky za krásný večer!
Naďa Rudovská; Foto: Pavla Sirůčková

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

          

sportovní událostí byl školní maraton. Cílem
této sportovní akce bylo uběhnout vzdálenost 42,195 km štafetovým způsobem. Náš
dosažený čas byl 2:43:08 hod. V polovině
října se vybraní žáci fotbalové akademie
měli možnost podívat na fotbalový zápas
ČR - Severní Irsko. Věříme, že to byl
bezvadný sportovní zážitek. Sedmé a osmé
ročníky soutěžily v Target sprintu.
Výsledky:
7. ročník
chlapci: M. True, V. Vochozka, J. Kalina
dívky: M. Němečková, N. Suchánková,
K. Potluková
8. ročník
chlapci: T. Slavík, P. Kašpárek, M. Kohout
dívky: D. Switalská, B. Kouklíková,
A. Votavová

V minulých týdnech jste se na školních
chodbách mohli vydat stezkou po panelech
výstavy „Hele, Havel“. Výstava probíhala
celý měsíc ve spolupráci s Knihovnou
Václava Havla v Praze. Před časem tato
instituce vyslala na veřejnost prosbu, zda
by lidé mohli posílat fotografie, na kterých
je Václav Havel zachycený při různých
příležitostech neprofesionálními fotografy.
Snímků se sešlo nepočítaně. Pracovníci pražské knihovny je vytřídili, seskupili,
vyrobili výstavní panely a putovní výstava
se představuje po celé zemi. V říjnu jsme
ji tedy měli možnost vidět i my ve Velvarech.
Další výstavu připravili žáci z druhého
stupně. Výstava korespondovala s projektovými dny Erasmus Days. Zachycuje
aktivity, které naše škola uspořádala nebo
se jich účastnila v programu Erasmus+.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Cílem projektových dnů byla propagace
programů Erasmus+ i šíření výsledků
konkrétních aktivit vzdělávacích projektů.
Na konci října vyjela skupina dětí a učitelů
z naší školy „na zkušenou“ do Itálie do města
Turín.
Žáci 8. a 9. ročníků shlédli v rámci akce
„Společně proti kriminalitě“ film Maturant
na téma, které je pořád aktuální: nebezpečí
sociálních sítí.
Nejstarší studenti se zúčastnili Veletrhu
vzdělávání na Kladně, neboť zanedlouho
budou vyplňovat a odevzdávat přihlášky
k dalšímu vzdělávání na středních školách,
a někteří si stále promýšlejí, kam své kroky
obrátí.
Na prvním stupni se rozběhla, již několikátým rokem, akce Sportuj ve škole, která
podporuje pohyb dětí nad rámec povinné
tělesné výchovy od nejnižších ročníků. Jinou

Futsalový turnaj šestých a sedmých ročníků ve Slaném (8 dětí) měl napínavý průběh.
Po velkém semifinálovém souboji (výhra
2:1) postoupili chlapci do finále, kde po
nerozhodném výsledku 0:0 podlehli při
samostatných nájezdech 3:2 a obsadili
2. místo, které nás posouvá do okresního
kola na Kladno. Gratulujeme a držíme palce.
Při sběru papíru jsme odevzdali 6 889 kg
a zachránili jsme cca 119 stromů. Výtěžkem přispějeme na obnovu kulturního sálu
v bývalém hotelu Záložna.
Naše škola získala certifikát Férová škola.
Uděluje ho nezisková organizace Liga lidských práv. Škola musí splnit spoustu podmínek. Především musí nabízet individuální
přístup a integraci znevýhodněným dětem.
Pro každou školu je získání takového doku-

Jmenovaní žáci postupují do celostátního
finále, které se uskuteční v červnu 2020,
pravděpodobně na stadiónu Dukly Praha,
stejně jako tomu bylo letos. Budeme držet
palce.
Třicet žáků reprezentovalo školu na běžeckém závodu Slánská míle. Největším
úspěchem bylo 2. místo F. Totha ze 4. třídy
a 3. místo M. True ze 7. třídy. Blahopřejeme.

w w w. v e l v a r y. c z |
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mentu prestižní záležitostí. Certifikát
je platný dva roky, pak musí škola
zažádat o prodloužení.
Čtvrté třídy zahájily jako každý rok
kurs dopravní výchovy ve spolupráci
s Ostrovem Slaný.
Školní družina se vydala na besedu
do Městské knihovny.
Navázali jsme spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Střední
Čechy. Deváté ročníky se zúčastní
v následujících měsících programu
v SOŠ v Kralupech nad Vltavou.
Osmé třídy podnikly exkurzi do Třebíze a Libochovic. Šesté a sedmé
ročníky navštívily galerii J. Corvina
při výukovém programu „Krajina ve
mně a já v krajině“. Přírodovědného
klokana si vyzkoušeli vybraní žáci
z osmiček a devítek.
Minulý měsíc nás navštívily delegace spřátelených měst francouzského Monbert a slovenské Bratislavy
- Rusovců. Věříme, že se jim u nás
ve škole líbilo.
Při společném jednání všech tří měst
byla domluvena také spolupráce škol
na další období. V únoru naši fotbaloví akademici poletí do Montbert na
halový turnaj, kde se možná potkají
i se slovenským týmem z Rusovců.
Je pravděpodobné, že se mladí fotbalisté ze Slovenska představí na květnovém turnaji u nás ve Velvarech.
Hovořilo se nejen o sportu, ale
i o rozvoji kulturního a jazykového
poznávání, o možných společných
environmentálních projektech a případné výměně dětí i učitelů. Naši
hosté si prohlédli dvě nové učebny
vybudované v rámci projektu iRop
– jazykovou a přírodovědnou,
kde pro ně byly připraveny ukázkové
hodiny.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ZŠ

  					
Letošní maraton si zaběhali žáci naší školy.
Na trati jste mohli zahlédnout i učitele a hosty
z golfové asociace. Celý závod odstartoval pan Jiří
Tlustý a zavzpomínal na doby, kdy v těchto místech
běhal v hodinách tělesné výchovy. Na našem atletickém okruhu jsme štafetovým způsobem oběhli
301 kol a 55 metrů v čase 2:43:08 h. Do času
světového rekordu budeme muset ještě trénovat.
Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy
a města při sportovních soutěžích. Kluci z 6. - 7.
tříd vyhráli ve Slaném futsal a osmáci a deváťáci
přivezli druhé místo z florbalového turnaje. Oba
týmy postupují k dalším bojům do okresního kola.
Držíme jim palce.
Díky paní Marušce Hájkové, která nám pravidelně
dodává obrovské dýně, si můžeme i letos ve škole
připomenout svátek Halloween. Moc děkujeme!
D. Hubáčková
Pozvánka

Celorepublikové podzimní prázdniny se rozhodl
pan ředitel prodloužit o dva dny ředitelským
volnem, aby bylo možné opravit topení a provést
opravu havárie na odpadech v přízemí budovy.

ZPRÁVIČKY
Připravujeme se na nadcházející adventní čas.
Budeme zpívat s celým Českem na schodech.

Spolek zdravotně postižených Velvary pořádá zájezd do Prahy na

PŘEDVÁNOČNÍ VESELICI S JIŘÍM ŠKVÁROU
SPOJENOU S NÁVŠTĚVOU VÁNOČNÍCH TRHŮ.
Program: návštěva vánočních trhů na Staroměstském náměstí v Praze,
oběd a odpolední program s Jiřím Škvárou ve folklorní restauraci
U housliček od 13 do 16 hodin.

Některé třídy připravují prodejní stánky na adventní tržiště na náměstí. S klienty Domova pro seniory společně ozdobíme vánoční stromeček.
Probíhají schůzky Klubu předškolák pro budoucí školáky. Sledujte web školy.
Ukončili jsme sběr kaštanů.
Za ZŠ Velvary Mgr. M. Mrázová
Foto: archiv školy

Dne: 12. prosince 2019
Odjezd: v 11:30 hodin
Cena: 300 Kč
Přihlášky: p. Demovičová, tel. 603 175 508
w w w. v e l v a r y. c z |
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JÁSEM ZABLOUDIL
  				

Človíček RaD, z.s.

ˇ
za podpory mesta
Velvary

ˇ
porádá
dne 7.12.2019 od 16.00 hodin
na velkém sále Základní umělecké školy ve Velvarech

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
pro děti do 8 let

Vystoupí:
DS Scéna Kralupy nad Vltavou

Dne 13. 10. 2019 ve 14 hodin odstartoval
od velvarské radnice další ročník zábavného závodu „Memoriál Jásema Zabloudila“.
Účastnící se nezalekli ani třináctky v datu
konání, ani délky trasy, kterou bylo třeba
zdolat, a vyrazili na dobrodružnou výpravu
v úžasném počtu 57 účastníků v 17ti
týmech. Všichni závodníci nalezli všech
25 orientačních bodů na mapě Velvar
a zjistili na místě potřebné indicie k vyluštění tajenky a dokončení závodu. Smekáme
před prvními, kteří trasu křížem krážem naším krásným městem v délce asi 6km zvládli
za necelou hodinu. Na první tři týmy čekaly
poháry a dorty, ale ani ostatní nezůstali ošizeni o hodnotné ceny věnované Českou
průmyslovou zdravotní pojišťovnou a perníčky od velvarské PerníKáči. Poděkování rovněž patří městu Velvary za finanční
podporu akce. Těšíme se opět na setkání
při dalším ročníku.
Marie Rudolfová, Človíček RaD

Inzerce

ZNadílku
p r a v o d a můžete
j V e l v a r závazně
y |
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objednávat na e-mailu: hanka@clovicekrad.cz

Cena: 80 Kč/dítě.

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

VE VELVARSKÉM KINĚ SE ZAS PROMÍTALO

  										

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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O druhém říjnovém víkendu opět po čase ožilo velvarské kino již pravidelnou a oblíbenou
akcí: Ozvěnami festivalu Oty Hofmana. Tato
přehlídka filmové a televizní tvorby pro děti
a mládež se koná již 51 let v Ostrově nad Ohří
a naše město patří do skupiny partnerů, které promítají vybrané soutěžní filmy též. V letošním roce se promítalo pouze jeden den,
hlavním tahákem byla nová česká pohádka
Čertí brko, která přilákala hodně mladých diváků. Protože se ve městě odpoledne konal

orientačně šifrovací závod Memoriál Jásema
Zabloudila a vpodvečer byl koncert v muzeu,
promítalo se podruhé až od osmi, kdy nepočetná, ale zaujatá skupina diváků sledovala
snímek mladých autorů nazvaný (ne)Věř mi.
Letošní festival byl okořeněn tím, že coby předfilm byl představen vítězný snímek studentské
tvorby, letos všechny očaroval krásný příběh
o ztraceném ježečkovi První sníh.
Děkujeme všem za účast i za pomoc s organizací a těšíme se na příští rok! (rw)

Inzerce

Chcete si dopřát relaxaci a cítit se příjemně?
Estetický salon Velvary, nám. Krále Vladislava 225
Nabízíme kosmetické služby:
-čištění pleti ultrazvukem, masáž obličeje a dekoltu,
pleťová maska dle typu pleti, úprava a barvení obočí,
barvení řas, depilace
a pedikúru:
-tzv. mokrou pedikúru
www.estetickysalonvelvary.cz nebo tel.: 607 027 072
w w w. v e l v a r y. c z |
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Brum brum, jdu si pro nevěstu!

Pohádka o princi zakletém v medvěda
a dlouhé cestě k jeho vysvobození.
Na motivy norské lidové pohádky.
Neštěstí, ani štěstí není trvalé...
Příběh dívky, kterou rodiče chtiví
bohatství vydají medvědovi.
Pro rodiny s dětmi od 3 let.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Po představení mohou děti zůstat na
výtvarnou dílničku k představení.
Počet míst je omezen,
rezervujte si místo na tel. 725 831 642
cena 50,- Kč/dítě.

VÍTEJTE
V ZUŠ VELVARY
  				
					

TANEČNÍ
STŘÍPKY
				

Výuka běží naplno, a když vyjde tento
článek, máme za sebou vernisáž výstavy
k 70. výročí ZUŠ, několik ocenění z první
letošní soutěže našich tanečnic, veřejné vystoupení při slavnostním zahájení provozu
nového Účka a první školní koncert našich
malých umělců v tomto školním roce.
Také nesmím zapomenout na Sváťu, který
svým představením Perníková chaloupka
zahájil další sezónu našeho Divadýlka bez
opony.
Dokonce jsme se stali objektem zájmu
regionálního tisku! No považte, že až
v Kladenském deníku si nás všimli! Paní
redaktorka si s opravdovým zájmem
prohlédla výstavu k 70. výročí ZUŠ v muzeu
i naši školu. Nahlédla do probíhající výuky
a bylo zřejmé, že si také připomněla své
dětství. A ten, kdo ví jak, najde na internetu
co tam v novinách o nás je.
Vypadá to jednoduše a tak samozřejmě.
Jen do několika řádků se vejde to, co
ve skutečnosti znamená dlouhé hodiny
přemýšlení, práce a svědomité přípravy.
To, že naše tanečnice vyjedou na soutěž
a zvítězí, bereme už jaksi samozřejmě. Ale
pro paní učitelky to znamená, že nad rámec
svých běžných vyučovacích hodin musí
připravit pro tanečnice ty správné kostýmy,
vybrat hudbu a s dětmi nacvičit soutěžní
skladby.
Než vyjede hrát náš orchestr, je třeba upravit notový materiál podle aktuálního nástrojového obsazení. S některými žáky je třeba
nacvičit party individuálně. A možná nejtěžší
je dát vůbec muzikanty v určený čas dohromady, protože každý žák má své studijní
povinnosti nebo další více či méně důležité
aktivity.
O tom, jak se někdy těžce rodí výsledek,
může své říci každý z nás učitelů. Ve hře

Aby nás podzim neukolébal k zimnímu
spánku, rozhodli jsme se vyrazit s děvčaty tanečního oboru naší Základní umělecké školy do Loun, na soutěžní přehlídku
„Taneční střípky“.
V lounském divadle jsme byli poprvé a určitě
ne naposledy. Krásné prostředí a pohoda na
nás dýchla, a tak jsme si s radostí přivezli
čtyři zlaté medaile a jednu stříbrnou. Soutěžili jsme v současném tanci v různých kategoriích. V sólech nás reprezentovala Helena
Brátová a dua pak reprezentovala Viktorie
Kuptíková a Michaela Lincová. Ostřílené tanečnice měly sice trému, ale na plné čáře
přetančily ostatní. Pak následovaly malé
skupiny děti a velké skupiny děti i junioři.
Rozhodně na zimu neusneme, pilně tvoříme
nové choreografie, zkoušíme je a už teď se
těšíme na vánoční vystoupení, na kterém
Vás v naší ZUŠ rádi přivítáme.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Za TO Marcela Odvodyová

je potom ještě jedna velká neznámá. Svoji
roli totiž hraje ještě zdravotní stav malých
umělců. O tom by zase mohl vyprávět náš
pan sbormistr.
Neberte moje rozjímání jako lamentaci. Tak
nějak patří tohle všechno k naší umělecké
profesi a žákům jen prospívá, když se učí
do jisté míry improvizovat a hledat správná
řešení. Vlastně jsem tím chtěl poděkovat
žákům za nadšení, s jakým se zapojují
do práce v souborech, jejich rodičům
za podporu našich aktivit. Ale především
musím poděkovat svým kolegům a kolegyním za jejich cílevědomou a poctivou práci.
Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt
Foto: Libor Šulc
w w w. v e l v a r y. c z |
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VÁNOCE – PŘÍBĚH SVĚTLA
Lektorský
edukační
programSVĚTLA
pro MŠ, a 1. a 2. stupeň ZŠ
VÁNOCE
– PŘÍBĚH
Lektorský edukační program pro MŠ, a 1. a 2. stupeň ZŠ
Jsou
Vánoce stále svátky příchodu světla, nebo se již proměnily v oslavu konzumu?

Pojďme si připomenout příběh Vánoc.. Zmíníme se o dávných slavnostech zimního
Jsou Vánoce stále svátky příchodu světla, nebo se již proměnily v oslavu konzumu?
slunovratu a povíme (a možná trochu i zahrajeme) si příběh o narození Ježíše.
Pojďme si připomenout příběh Vánoc.. Zmíníme se o dávných slavnostech zimního
Budeme pozorovat světlo pronikající vitrážemi v kostele sv. Kateřiny, nebo v kostele
slunovratu a povíme (a možná trochu i zahrajeme) si příběh o narození Ježíše.
sv.
Jiří ve Velvarech (První část programu se odehraje vždy v jednom z nich.) a budeme
Budeme pozorovat světlo pronikající vitrážemi v kostele sv. Kateřiny, nebo v kostele
vnímat
atmosféru
křesťanských
chrámů.
sv. Jiří slavnostní
ve Velvarech
(První část
programu se
odehraje vždy v jednom z nich.) a budeme
vnímat slavnostní atmosféru křesťanských chrámů.

V secesním sále Městského muzea ve Velvarech pak vytvoříme vlastní vitráže z průhledných
fólií, které si mohou děti zavěsit do okna, aby jim připomínaly původní obsah Vánočních svátků.
V secesním sále Městského muzea ve Velvarech pak vytvoříme vlastní vitráže z průhledných
fólií, které
si mohouvděti
zavěsit
do okna, saby
jim připomínaly
původní obsah Vánočních svátků.
Program
provádíme
různých
variantách
ohledem
na věk účastníků.
Časová dotace: v ideálním případě 120 min.. (Lze přizpůsobit Vašim požadavkům.)
Program
v různýchvšak
variantách
s ohledem
na věk účastníků.
Cena:
50,- provádíme
Kč za dítě, nejméně
1000,- Kč
za skupinu
Časová dotace:
v ideálním případěnebo
120 min..
(Lze642
přizpůsobit Vašim požadavkům.)
Kontakt:
klinhartova@seznam.cz,
725 831
Cena: 50,- Kč za dítě, nejméně však 1000,- Kč za skupinu
nebo 725 831
642 na facebooku)
Kontakt:vznikl
klinhartova@seznam.cz,
Program
v rámci projektu KLIČKOVÁNÍ
(najdete
Program vznikl v rámci projektu KLIČKOVÁNÍ (najdete na facebooku)

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

Vážení a milí přátelé Velvarské Kostky,
s potěšením musíme konstatovat, že naše centrum prošlo jakousi obrodou a po minulé
sezóně, kdy zájem o kurzy pomalu klesal, se zdá, že se Kostka znovu nadechla, otevřelo
se několik nových kurzů a téměř všechny se naplnily až po okraj, z čehož máme velkou
radost.

rozpis platny od zárí 2019

ST
ČT
PÁ
NE

9:00 – 11:00

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

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

721 243 236

9:00 – 15:00

Coworking

Markéta

608 928 501

10:00 – 11:00

Muzikohrátky (0–3roky)

Petra

725 380 714

15:30 – 16:30

Veselá věda (1. st. ZŠ)

Lenka

602 357 678

15:30 - 16:30

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 (sourozenci)

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

Volná místa jsou nyní ve dvou nově otevřených kurzech pro děti. Stále je možno se hlásit
na ANGLIČTINU pro děti z prvního stupně ZŠ (středa 15:30 – 16:30), kterou vede
Míša Kuptíková a na DRAMAŤÁK pro děti z prvního stupně ZŠ (pátek 13:00 – 14:00),
který vede Kateřina Špičková. V případě, že se rozhodnete své děti na tyto kurzy přihlásit,
volejte rovnou lektorkám a domluvte se s nimi (Míša 775 998 879, Katka 725 831 642).
Je rovněž možno přidat se do KONVERZAČNÍHO KURZU NĚMČINY (pondělí 17:30
– 18:30), lektorka Jarmila Neumannová 606 884 365. Kurz je zaměřen na konverzaci
na různá témata a na prohlubování gramatiky.

barvy učeben

ÚT

Klub seniorů

Za podpory
města

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

PO

9:00 – 10:30

Facebook: Velvarská Kostka

Rádi bychom Vás rovněž upozornili na novinku v nabídce mimořádných akcí, kterou je
DEEP IMAGERY s Kamilou Jiříkovou (poprvé 15. 12.). Jedná se o individuální terapii, při
níž se účastník pod vedením lektorky noří do hlubin vlastního vědomí, aby tak hledal
odpovědi na své otázky, které se mohou týkat jak zdraví, tak i různých nevyřešených
problémů z minulosti apod. Pro ilustraci přikládáme text, který o této metodě napsala jedna
z klientek po absolvování D.I.
„Nevěděla jsem přesně, co od DI mám očekávat. Věnovala jsem se v minulosti cvičení jógy
a meditaci, absolvovala jsem různé řízené imaginace, ale nutno říci, že hloubka ponoru,
kterou jsem zažila tentokrát, byla pro mě nečekaná a překvapivá. Terapie probíhala vleže.
Kamila mě vyzvala, abych požádala svého vnitřního průvodce, aby mě vedl, aby mi pomáhal
zodpovědět otázky, které zodpovědět potřebuji, nebo aby mi prostě ukázal, co teď právě
potřebuji prozkoumat. Byla jsem odhodlaná nic si nenalhávat a nepřistoupit na variantu, že
si budu něco vědomě představovat, že si budu pouze hrát povrchní imaginativní hru. Snažila
jsem se být pozorná a otevřená tomu, co přichází. Vnitřní průvodce se objevil nejprve v
nejasných obrysech, ale postupně vědomí jeho přítomnosti sílilo a také informace, které
jsem od něj dostávala, byly čím dále zajímavější a hlubší. Zhruba v polovině terapie jsem si
najednou uvědomila, že mou pozornost neodbytně strhává hlasitý tikot hodin. Snažila jsem
se soustředit na něco jiného, ale nešlo to. Požádala jsem Kamilu, jestli by mohla hodiny
odstranit. Slyšela jsem, jak je odnáší do vedlejší místnosti, a v tu chvíli jsme si uvědomila,
jak hluboko do svého vědomí jsem se zanořila. Cesta s vnitřním průvodcem pokračovala.
Ukazoval mi, kde v těle mám potíže, které si neuvědomuji a ukazoval mi také, jak je mohu
sama léčit. Informace od průvodce ke mně nepřicházely běžným způsobem, neslyšela jsem
hlas, neviděla jasné obrazy. Bylo to spíše, jako by mě sdělení prostupovalo celou najednou.
Jako by celá má bytost, všechny smysly, dostávaly právě to, co potřebují. Vše co se dělo ve
vědomí, dělo se i v těle. Překvapila mě intenzita tělesných prožitků a vjemů, jejich hloubka
a síla. Deep Imagery pro mě byl velmi silný zážitek setkání sama se sebou. Nepovažuji tuto
terapii za všespásnou. Nekonaly se zázraky. Nejsem ani osvícená, ani navždy uzdravená.
Ale udělala jsem zase krůček na cestě k vnitřní integritě, ke zkoumání možností, jak v tomto
světě žít lépe, radostněji a snad i zdravěji.“
w w w. v e l v a r y. c z |
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BABÍ LÉTO KLUBU SENIORŮ PŘI VELVARSKÉ KOSTCE

LISTOPAD 2019

  					 					
Mimořádné akce
Velvarské Kostky

SHIATSU S PETROU
2. - 3. LISTOPADU
a
29. - 30. LISTOPADU
cena 750,- Kč

Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje
a dochází k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity,
zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
Ošetření trvá přibližně 60 minut.
Petra Cempírková, 604 553 118

ŠICÍ DÍLNA
10. LISTOPADU
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 aby 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

KONSTELAČNÍ
PROGRAM
23. - 24.LISTOPADU
10:00 - 18:00
Cena 1200,- Kč

TVORBA
ADVENTNÍCH
VĚNCŮ
30.LISTOPADU
17:00 – 19:30
Cena 100,- Kč

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

V první části se bude odehrávat dvouhodinová astrologická
konstelace na vybrané téma jednoho z účastníků. V druhé, delší
části
semináře,
se
budeme
zabývat
rozborem
proběhlé konstelace. Snažíme se lépe sami sobě porozumět
a účelněji si 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.
Vzhledem k tomu, že půjde o uzavřenou skupinu, neváhejte
s přihlášením přes webové stránky www.edugaia.cz.

Máme na krku podzim, čekají nás Dušičky,
advent a Vánoce. Klub seniorů při Velvarské
Kostce však nepřerušil svoji činnost ani přes
prázdniny. Náš Klub cestovatelů navštívil
zámek Jemniště, Slapskou přehradu, zajeli jsme si na kávu a Sachr dort do Vídně,
prohlédli jsme si porcelán v Klášteře, dali
si dobrý oběd v pivovaru Plasy a nakonec
nás čekala výborná průvodkyně na zámku
Kačina.
Dne 16. září jsme zahájili novou sezónu.
Naplánovali jsme si činnost do konce roku
a další zářijové a říjnové pondělky jsme
věnovali rukodělným pracím. Z vycházky
po velvarském okolí jsme si přinesli různé
přírodniny a zhotovili podzimní dekorace
– věnec k zavěšení. Pak jsme si ozdobili zeleninové lísky na uskladnění drobných
výrobků, ušili a naplnili aromatické polštářky a do skleniček jsme si dali kuchyňské
bylinky se solí. Též jsme si krásně zacvičili
s Radkou. Program máme opravdu bohatý.
Čekají nás dušičkové, adventní a vánoční

vazby, budeme vyrábět svíčky a plést
z pedigu. Projdeme se po hřbitově s paní
Kůrkovou a upečeme koláče v chráněném
bydlení u koupaliště. Též máme naplánované „Pražské výlety“.
V adventním čase plánujeme uspořádat
rukodělnou dílnu pro veřejnost, zejména
pro děti. Dílny, které pořádáme ve spolupráci s velvarským muzeem, se těší velkému
zájmu. Tu jarní, zaměřenou na tradiční
zpracování ovoce, zeleniny a léčivých
bylin navštívilo více jak 300 dětí. Za finanční
podporu těchto tvořivých dílen děkujeme
grantu Malý přemyslovský měšec o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy.
Za celoroční podporu naší činnosti vděčíme
dotaci města Velvary a za zázemí Velvarské
Kostce.
Tak tělu i duchu zdar!
Zdeňka Horáčková
Klub seniorů při Velvarské Kostce

Inzerce

Pojďte se s námi naladit na příchod adventu a společně si
v milé pospolité atmosféře vytvořit adventní věnec.
S sebou si vezměte korpus na věnec, případně svíčky a zápichy
na svíčky. K dispozici bude chvojí, přírodniny, dekorace z ovčí
vlny, tavná pistole, vázací drát.
Lektorka Eva Dostálová.
Je třeba se hlásit předem na č. 739 496 264

30
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OSLAVY 30. VÝROČÍ „SAMETOVÉ“ REVOLUCE 17. LISTOPADU 1989 VE VELVARECH
  					
					
„Díky za svobodu! Čím více jí užíváme, tím více jsme lidmi. Její skutečnou hodnotu pochopíme, teprve když ji ztratíme.
Co je svoboda slova, pochopil v sedmdesátých letech čistič výloh, který pro přátele opsal báseň Jaroslava Seiferta – a přišli si pro něho pánové z StB. Co je svoboda pohybu, si uvědomil
malý chlapec, jehož rodiče zůstali v zahraničí a státní orgány mu umožnily setkat se s nimi až
po deseti letech. Co je svoboda shromažďování, vtloukli esenbáci obušky do hlavy skupině
mladých lidí, kteří se sešli, aby dali najevo nesouhlas se zbytečným kácením stromů…
A proč to připomínáme? Abychom nezapomněli, jakou hodnotu má svoboda, a abychom o ni
nepřišli.
Svoboda! Už 30 let tu voní a my si užíváme její plody: máme svobodu slova a volný přístup
k informacím, můžeme volně měnit povolání, podnikat, cestovat, zakládat spolky, dělat umění, vyznávat boha podle osobního přesvědčení a mnoho dalšího.
Chceme-li žít ve svobodě, radosti a poctivosti, musíme je okolo sebe pěstovat – doma, mezi
přáteli, ve svém městě i v politice. Spojuje nás láska ke svobodě a úcta k těm, kteří se v minulosti za svobodu zasadili.
Sejděme se tedy v těchto dnech v ulicích, na náměstích i dalších místech, abychom poděkovali za možnost ve svobodě žít.
Sláva svobodě! Sláva všem svobodným lidem dobré vůle!“
Toto je Manifest Festivalu svobody 2019, který vydalo otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu. I my Velvarští se k němu
připojujeme a společně se můžeme setkat na těchto místech či akcích, jež nám události před
30 lety připomenou. Sláva!

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Po-ne 11. - 17. listopadu 2019 náměstí - výstava Střípky revoluce
Výstava na čtrnácti panelech nejen představí průběh sametové revoluce, ale také odvypráví několik strhujících příběhů. Panely obsahují prvky tzv. rozšířené reality, díky kterým ožijí
v mobilních telefonech. Namíříte-li mobil na panel, objeví se vám na displeji video s dobovými i pamětnickými videi a zábavnými animacemi.
Po-ne 11. - 17. listopadu 2019 průjezd velvarské knihovny - Zeď svobody – podělte se
s ostatními (a hlavně s mladými) o své vzpomínky na rok 1989, fotky, staré letáky či myšlenky
– jaké to bylo a co pro mne svoboda znamená...!? Lepte (ofocené kopie), pište, kreslete!!!!!
Čt 14. listopadu 2019 - Kinopříběhy: Čtyři příběhy revoluce
9.00 ZŠ Velvary , pro žáky 8. a 9. tříd
20.00 velvarské kino, pro veřejnost
(Jak různí lidé vnímali sametovou revoluci? Jaká byla cesta k listopadu 1989 pro studentské vůdce, člena KSČ nebo příslušníka Státní bezpečnosti? Čtyři pamětníci vzpomínají na
zlomové okamžiky svých životů a společně vyprávějí čtyři různé příběhy revoluce. Program
využívá konkrétní videoukázky pamětníků zaznamenaných na portálu Paměť národa.)
pá 15. listopadu 2019 v 17.11 hod. Setkání anóbrž Happening na velvarském náměstí
– vezměte svíčku, svazek klíčů, třeba vyštracháte i trikolóru na kabát nebo českou (slovenskou) vlajku! Hudební nástroje též vítány, třeba si vzpomeneme na krásné písně té doby
a naučíme je naše děti a vnoučata! Dáme si čaj, kávu, svařák, setkáme se a oslavíme 30 let
svobody!
Pá 22. listopadu 2019 20.00 Městské muzeum Velvary koncert písničkáře Jana Buriana
w w w. v e l v a r y. c z |
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ROK 1989- ROK VELKÝCH ZMĚN A NOVÝCH NADĚJÍ
  					 					

K 30. výročí tzv. sametové revoluce zveřejňujeme zápis z Kroniky města Velvary (1989   1997)
Od počátku roku 1989 se i v naší republice začaly rýsovat šance, že také u nás začne
doopravdy přestavba a glásnosť, že si lidé v čele komunistické strany uvědomí historickou
šanci a napodobí cestu Sovětského svazu a Maďarska. Že udělají revoluci shora. Škrtem
přes naděje občanů se stal 16. leden. Manifestace, s položením květin k soše sv. Václava
v Praze, byla tvrdě rozehnána. Několik tisíc lidí nepodlehlo psychologickému nátlaku a přišlo
21. srpna na Václavské náměstí. Zásah bezpečnosti však byl mnohem mírnější než v lednu. 28. říjen - Václavské náměstí - víc jak tři tisíce lidí - opět pořádkové oddíly a dramatické
chvíle.
17. listopad - první den „něžné či sametové revoluce“- řádně svolaná a ohlášená studentská
manifestace k uctění památky Jana Opletala na Albertově. Následuje pietní akt na Vyšehradě
a pochod na Václavské náměstí. Pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti v podvečer zatlačuje studenty směrem na nábřeží a k Národní třídě - tam, kde je podle plánu chtěli mít. Studenti
vyčkávají - hoří svíčky. Pak propuklo peklo masakrujícího zásahu. Nikdo nedovede říct, kolik
studentů bylo zraněno, o život snad nepřišel nikdo. To byl konec akce a také konec dialogu. Pak přišla studentská stávka, divadelníci hned druhý den zahajují na podporu studentů
týdenní protestní stávku a vyzývají všechny občany ke generální stávce. V neděli 19. listopadu prochází Národní třídou průvod Pražanů, spontánně vyjadřujících svoji nespokojenost
nejen se zásahem proti studentům, ale i se stavem věcí obecných. Večer se schází v Divadelním klubu ve Smečkách skupina intelektuálů, členů Penklubu, umělců a zástupců studentů a společně zakládají Občanské fórum. Další dny následují mohutné manifestace občanů
na Václavském náměstí, první jednání vlády s OF, které vedl Václav Havel, manifestace
na Letné a další jednání mezi OF a vládou. Byla jmenována vláda „národního porozumění“
a odstoupil prezident Gustáv Husák. Byla připravována kandidatura Václava Havla na stolec
prezidenta. 29. prosince 1989 vstoupil do Vladislavského sálu na Pražském hradě Václav
Havel v doprovodu předsedy Federálního shromáždění ČSSR Alexandra Dubčeka a předsedy federální vlády M. Čalfy - jako devátý československý prezident.
Poslední kapitola „něžné revoluce“ je u konce. Studenti, kteří tomu dali historický impuls
i naději, ohlásili ukončení stávky. Začal normální život, ve kterém - jak řekl prezident ve svém
novoročním projevu - „Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila“.
Naše město prožívalo tyto vzrušující dny celkem poklidně. Ne, že by lidé byli apatičtí a neměli
zájem, většina vše usilovně sledovala v televizi a rozhlase, ale žádné veřejné manifestace
se nekonaly. Ale velice brzy se začaly objevovat plakáty Občanského fóra a hesla volající
po svobodných volbách. Koncem listopadu zde vzniklo Občanské fórum, které pořádalo
mítinky a schůze, které byly velice občany navštěvovány. Právě v té době, kdy šlo o zásadní politické změny, se projevila jednota většiny našich lidí. Současně se začala obnovovat
činnost i dalších politických stran - např. Československé strany lidové a Československé
sociální demokracie.
A tak svíčky, které se rozhořely v oknech domů o silvestrovské noci, přinášely novou naději
a víru v lepší budoucnost.
Do kroniky zapsala Věra Houdová; Přepis textu Jitka Kůrková
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Fejeton

NEJČASTĚJI PŮJČOVANÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ (OD ZAČÁTKU ROKU):
  					 					

VRTĚTI ČLOVĚKEM
„Lidé si o vás mohou myslet ledacos,
ale pro svého psa jste vždycky středem vesmíru,“
konstatovala výstižně americká spisovatelka Pam Brownová.
A já jí rozumím. Kdo zažil na vlastní kůži to báječné, ničím nenahraditelné
pouto, které z člověka a jeho pejska učiní nerozlučný pár, ten už také dávno
pochopil. Když se pak musíte se svým nejvěrnějším přítelem, ať už vinou
nemoci či stáří, navždy rozloučit, máte pocit, že došlo k amputaci vaší duše, že
se z vašeho života vytratila radost i stálý pocit štěstí. A říkáte si: dalšího psa už
si nepořídím, už nikdy nechci takovou bolest zažít. Ale po pár týdnech se
začne člověk vrtět a shromažďovat důvody do kolonky „pro“.
Kromě tradičních argumentů, jakými jsou nehynoucí přátelství a bezelstná
příchylnost, vyplouvají na povrch i zdravotní pozitiva. Věděli jste, že psi můžou
fungovat jako léky na snížení tlaku? A také jako psychoterapeuti i urychlovači
vašeho uzdravení? Je dokázáno, že přežívání osob po infarktu myokardu se
významně zlepšilo, pokud pacient vlastnil nějaké domácí zvíře. Je tomu tak
hlavně proto, že lidé cítí, že jsou potřební a toto vědomí má vliv na jejich touhu
po vyléčení.
Psi posilují zdraví také tím, že uklidňují – jejich hlazení prokazatelně snižuje
krevní tlak u lidí s hypertenzí a pozitivně působí i na hladinu cholesterolu.
Pokud mám na výběr, jestli se brouzdat podzimní přírodou se sympatickým
chlupáčkem na vodítku, nebo zda se v čekárně obvodního lékaře nechat
válcovat myšlenkami na nevábnou diagnózu, pak jsem samozřejmě pro první
variantu.
Může se stát, že vás úvahy zavedou
k alternativě - nepořídím si raději počítač než
psa? Vždyť pár hodin na internetu taky dokáže
myšlenky pěkně rozehnat. Že o tom také
přemýšlíte? Umím si představit konkrétní
důvody, které vás k tomu vedou: počítač
nečůrá na koberec, nepelichá na posteli,
neštěká na souseda, neutíká do parku,
nekouše bačkory, nesežere vám svačinu,
nemusíte ho venčit... Ale já dodávám:
uvědomte si, že počítač nevrtí ocáskem,
nadšeně vás nevítá, neolizuje vás a nemá vás rád.

DOSPĚLÉ:
1.
Bláznivé pokušení - Jana Benková
2.
Nejlepší víkend – Patrik Hartl
3.
Smrt v sutinách – Ann Grangerová
4.
Dvojitý kříž – Chris Carter
5.
Jeden život nestačí – Jaroslava Černá
6.
Sítě z pavučin – Táňa Keléová-Vasilková
7.
Stíny nad zálivem – Lucy Clarkeová
8.
Čas vlčích máků – Corina Bomannová
9.
Zvláštní příběh – Katarína Gillerová
10.
Dům na jezeře – Ella Careyová
DĚTSKÉ:
1.
Vtipy pro děti
2.
Deník malého poseroutky
3.
Bolt, pes pro každý případ
4.
Minecraft – průvodce farmařením
5.
Tlapková patrola – 5minutové pohádky
6.
Vyrob si sliz – Karina Garcia
7.
Anča a Pepík – Lucie Lomová
8.
Pod palbou – Lauren Tarshisová
9.
O Hafíkovi, statečném pejskovi – Helena Vrábková
10.
Harry Potter – cesta dějinami čar a kouzel

Nové hry, které si můžete
v knihovně půjčit:

foto: pixabay.com

•
•
•
•
•
•
•
•

Jídlo, s.r.o
Monopoly – Cars2
Lichožrouti – minipexeso
Umí prase létat?
V kostce! – Moje první obrázky
Piráti
Memory – Krteček
Křížovky

Zdeňka Ortová
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V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ZAHÁJIL VELVARSKÝ PĚVECKÝ SPOLEK JIŽ SVOU ŠESTOU SEZONU

  										

KŘÍŽOVKA
Citát z knihy Životní úklid od Margarety Magnussonové: „Naše nejmladší dcera chtěla psát
svým kamarádům ve Švédsku stejně jako její starší sourozenci. Velmi se snažila, slyšela
jsem, jak u toho vzdychá. Najednou mi řekla: „Mami, napiš jim a řekni, že jsem umřela.“ Bylo
jí tehdy teprve šest, ale už asi pochopila, že umřít je způsob, jak se… viz tajenka).

Téměř každou neděli v 17 hodin se od září po následující červen víkendem ztichlou ZUŠ
rozezvučí hlasy bezmála dvaceti žen. Některé skladby pějeme „jako jeden muž“, ale častěji než unisono se pouštíme do vícehlasů. Kromě dvojhlasů zpíváme i trojhlasně, a když
se přidá sbormistr, zvládneme i Moravské dvojzpěvy ve čtyřhlasé úpravě Leoše Janáčka. Antonín Dvořák patří mezi naše oblíbence a v repertoáru máme 9 jeho skladeb.
Všechny byly ke slyšení 3. 10. 2019 ve zlonickém kostele. Naší další „srdeční záležitostí“
je Česká mše vánoční „Hej mistře“ Jana Jakuba Ryby. Již tradičně 27. 12. 2019 zazní
v kostele sv. Kateřiny a opět si ji pojedeme zazpívat do žateckého divadla. Koledy zazní
v rámci našeho velvarského adventního vystoupení. A Ti, kteří se zúčastnili slavnostního
otevření U-ČKA 18. 10. 2019, mohli zaslechnout ochutnávku i něčeho jiného.
Pokud byste si sborové zpívání chtěli také zkusit, osmělte se a přijďte mezi nás. Na věku
a pohlaví nezáleží.
Za VPS Jana Hevessyová
Foto Kateřina Šourková
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

HOVOŘIT

M

ZAHRADNICKÉ NÁČINÍ

M

POSVÁTNÝ KÁMEN

M

ZÁKRUT ŘEKY

M

PRACOVNÍ POSTUP

M

NÁVOD

M

STÁJ
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PÁNSKÝ
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OBRATNÝ
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ZAMLŽENÁ
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ŠPANĚLSKÉ MĚSTO

M

NETREFIT

M

ASIJSKÝ VÍTR

M

BÍT

M

ŠKVÍRA

M

VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE

M

Vyluštění z říjnového čísla:

Křížovku na listopad připravila: L. Štýbrová

Vladimír Körner – „Pravé štěstí rozteskňuje až k zoufání, protože nemůže trvat věčně – v okamžiku, kdy
si jej uvědomíme, JE UŽ ZTRACENO.“
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