číslo 12/2019

10 Kč

Prosinec

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

STAROSTI A RADOSTI

Blahopřání

Dne 4. 12. oslaví 90. narozeniny
pan

VELVARSKÉHO STAROSTY - NA SKLONKU PODZIMU

František Dragoun.

K tomuto významnému životnímu jubileu a do dalších let
Ti přejí hodně zdraví, štěstí, a spokojenosti
manželka Hana
syn Vladislav s rodinou
syn Libor s rodinou

Blahopřání

20. 12. oslaví 85. narozeniny
paní

Dobruška Němcová.

Naše milovaná, nejlepší babičko,
přejeme Ti hodně štěstí, lásky, radosti z vnoučat
a pravnoučat,
a hlavně pevné zdraví a pohodu do dalších let.
Tvá milující celá rodina
(dcery, zeťové, vnoučata, pravnoučata)
Poděkování

Chtěli bychom co nejsrdečněji poděkovat
za skvěle a profesionálně odvedenou práci,
zodpovědný přístup a velké pracovní nasazení
paní Stáně Čermákové která věnovala
24 let Domovu ve Velvarech. Důchod je důvod
k tomu, abys byla konečně královna lenošení,
začíná Ti dovolená, která nikdy nekončí.
Máme tě moc rádi, Tvé holky.
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Sláva největší! Dostali jsme peníze
na Záložnu! A ne malé: 30 milionů. Bude
s tím dosti práce a starostí, musíme ještě
hodně sehnat a fůru věcí zařídit, ale je to na
dosah! Kdo by řekl, že matný sen se začne
takhle zhmotňovat. Před pěti lety to vypadalo, že sál již nikdy nezískáme a budeme
jen na výprodejích obuvi přihlížet jeho zániku, a nejen, že se nám jej podařilo získat,
ale už máme i veškerá povolení na opravu
a dokonce i značnou část prostředků! Velvary to daj! A pomalu můžeme začít pošilhávat
po pivovaru, aby to bylo kde zapít!
Růžová ulice má naději! Místo v posledních
měsících mohlo sloužit jako kulisy pro natáčení filmu z divokého rozbahněného západu,
všude výmoly, výkopy elektrikářů připomínaly krátery po zlatokopech, dělníci často
posedávali vůkol s výrazem mexikánských
pistolníků, místním se do očí se světlem
nových luceren dostal lesk odpadlíků ochotných pro kus dlažby odkráglovat kohokoli,
jen kočky se množily a žalostně mňoukaly.
Do výběrového řízení na zadláždění povrchů se v prvním kole nikdo nepřihlásil, zdálo
se, že Růžovku přejmenujeme na Klondike
a tiše odřízneme, ale napodruhé už se firmy
vzmužily a ze tří zájemců vzešel vítěz, firma
Comatel-Uher
předložila
nejvýhodnější
nabídku a na jaře se na to vrhne!
Na lepší časy se blýská i na Bučině.
Firma Aquasys konečně uznala naši reklamaci (pravda, museli jsme povolat bubáka
soudního znalce) a začala přestavovat požerák nádrže, což pro nás bylo signálem
k tomu, že jsme mohli vysadit slíbené stromy.
Coby rození optimisté věříme, že teď už bude
vše v pořádku, nádrž se zkolauduje, napustí,
v zimě se na ní bude bruslit (všimněte si, že
jsme až takoví optimisté, že věříme i v zimu!)

         	

a na jaře přibudou lavičky a mobiliář, konečně se snad dostaneme do stavu, který jsme
tu chtěli mít už loni, bude to krásné a všem
se to bude líbit! Mezi optimismem a naivitou
jsou prý jen malé rozdíly.
Kdy začne stavba kanalizace? Jo jo,
u rybníka to bude krásné, ale kutat, kňofat,
bagrovat, drtit, drncat, vrčet, sbíjet, štěrkovat, pískovat a hutnit se začne všude kolem,
protože by se na Bučině měla začít stavět
dlouho očekávaná kanalizace. S napětím
a soucitnými pohledy na městskou kasu
očekáváme výsledky výběrového řízení,
máme přislíbenou dotaci 12 milionů, ale
odhadované náklady jsou 25. Po novém
roce budeme moudřejší a jistě i chudší.
Ale zase, konečně dojde i k podzemnímu propojení místní části s centrem,
Bučina a Velvary propojí své splašky, které
pak v objetí zhynou v městské čistírně!
To bude krása!
Velvary slavily samet. Radostné bylo
setkání u radnice při příležitosti oslav 30 let
svobody. Hrálo se na kytaru, povídalo,
hořely svíčky, promítaly fotky, vzpomínalo se.
Je milé, že připomínky výročí se spojily opět
s voláním po větším zapojení jednotlivců do
veřejného dění, u nás je zájem vždy veliký,
ale není ho nikdy dost, prosím, zajímejte se
dále, zapojte se, nečekejte. Ono se občas
říká, že to či ono dělá či udělá „město“, ale
pozor, to město jsme každý z nás společně.
Tak jestli máte nápady, připomínky, postřehy, náměty, inspirace, negace, pochybnosti, chuť něco dělat, něco potřebujete, víte,
že něco potřebuje někdo jiný, nenechávejte si to pro sebe, pojďte s tím něco dělat!
Radnice je otevřená a je naše! A nikdo
už nám naštěstí neříká, co dělat musíme
a co nesmíme. Je to na nás.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Opravené pomníčky. Drobnou radostí jsou
opravené vojenské pomníčky na velvarském
hřbitově, které si vzal do parády pan Pavel
Kytka mladší ze Sazené. Opravil všechny
pomníky legionářů i symbolický hrob padlých
vojínů z druhé světové války. Moc, skoro nic,
o nich nevíme. Pokud někdo víte víc, přijďte
nám to, prosím, říct.
Kostel svatého Jiří se zaplnil zase lešením:
začaly práce na restaurování ojedinělých
a krásných renesančních výmaleb z roku
1616, které zdobí celý vnitřní prostor kostela. Prací se ujala společnost Akant Art, pod
vedením pana Hlavy zde budou pracovat
restaurátoři pan Mašek a pan Skořepa, budete je asi potkávat na hřbitově a na obědě,
asi se za ty roky stanou našimi, tak je pěkně
přijměte. Restaurování výmaleb bylo v plánu již před sto lety, ale tehdy na něj nebyly
peníze, my máme velké štěstí, že jsme na
práce získali 1.700.000 Kč od Ministerstva
kultury, a příslib dalšího financování. Bude
to veliká krása!
Zachraňujeme nejen kostely, ale pečujeme i o některé služby. Stát přestal
podporovat pečovatelskou službu v podobě
rozvážky obědů a úklidů a vede nás jiným
směrem, k péči o osoby, které by bez naší
pomoci museli do nemocnic a eldéenek.
Bude to velká změna, budeme mít tři
pečovatelky, které budou ve dne v noci
dle potřeby nabízet takzvanou přímou péči,
dovážku obědů přesměrujeme na soukromé firmy. Více o tom v samostatném článku,
děkujeme, že tuto změnu chápete, budeme
dělat vše pro to, aby se nikoho nedotkla
ve špatném, snad to zvládneme!
V listopadu šustí nejen padající listí,
ale i pomyslné bankovky, značnou část
měsíce věnujeme přípravám rozpočtu
města na příští rok, tváří v tvář velkým
výdajům na kanalizaci na Bučině a obřím
na Záložně jsme k požadavkům všech
městských organizací a odborů přistupova-

li s výrazem strýčka Skrblíka a výsměchem
Harpagona, na škrty padlo několik tužek
a rozpočtové rezervy, které se brzy rozplynou jak pára nad hrncem, se podařilo uhájit.
Potřebovali bychom, aby nám tu zas jak před
staletími projížděl nějaký ten pán s truhlou
plnou tolarů, zas bychom se mu o ně pěkně
postarali!
Na radnici jsme si v listopadu užili spoustu drobných radostí, třeba několik kontrol!
Anebo hru Ukaž vše, co máš, kterou jsme
si zahráli s policií díky trestnímu oznámení
od tajemného bystrozora, který nás podezřívá, že jsme před několika lety tajně prodali
Záložnu (sic jsme ji nevlastnili, Harry Jelínek
by z nás měl radost) a teď ji zase kupujeme, a z ještě několika zajímavých činů,
na něž dosud byla naše fantazie krátká.
Procvičili jsme si představivost a navíc
jsme si – a trvalo to jen pár dní pilné práce
mnoha lidí – pěkně utříbili materiály. Jiný
dobrý člověk zas pečuje o naše duševní

zdraví tím, že nám připravuje nekonečnou soutěž s názvem Která značka dneska
chybí? s oblíbeným rozšířením Poznáš,
co je jinak? a tím tříbí naše pozorovací
schopnosti, vždy potěší také organizátoři adrenalinové soutěže Kde všude to udělá můj pes, kteří bystří smysly nás všech,
zejména pak pracovníků technické čety,
a v jejichž pátračce mají šanci uspět (a pravidelně se to daří) i děti z mateřské školky.
Děkujeme! Co bychom si bez vás počali?
Začíná plánování! Jak se dočtete v jednom
z článků, budeme se po novém roce věnovat plánování nového plánu rozvoje města.
Plánů máme hodně, je zde stále třeba co
řešit v otázce životního prostředí (plány
rozvoje zeleně, vodstva, cest, chystáme
nový územní plán, usilujeme o pozemkové
úpravy), památkového dědictví (plán rozvoje památkové zóny, průzkumy, opravy
památek, podpora vlastníků), kultury
a společenského života (podpora spolků,
využití objektů), dopravy (obchvat, parkování, zklidnění dopravy, chodníky, povrchy
komunikací), infrastruktury a služeb (kapacita škol, rozvoj bydlení pro mladé i pro
seniory, otázka lékařů, podpora drobných
živnostníků a spolupráce s velkými zaměstnavateli) atd. atd. atd., musíme si o všem
promluvit a stanovit si, co a jak vlastně
chceme, co je třeba dříve, jak se do toho
pustíme, co podnikneme, kdo s tím pomůže a tak vůbec. Za tímto účelem spouštíme
projekt se jménem Chytré Velvary 2030,
název je to zvláštní, ale pomohl nám získat výrazné finanční prostředky, a vlastně,
má ten název něco do sebe, protože v roce
2030 už určitě budeme chytřejší minimálně v tom, že budeme vědět, jak to s našimi
plány dopadlo. Těšte se, celý rok se budeme různě scházet, diskutovat, plánovat.
A to je vždy príma. Škoda, že ještě nemáme
ten městský pivovar, tam by nám to plánování šlo!

A spousta dalšího se toho v listopadu
dělo, pěkné i horší to bylo, však víte, co bych
vám povídal, tak už se těšme na prosinec,
copak nás v něm asi čeká? Věřme, že hlavně
klidné svátky.
Letmo sepsal a vše pěkné vinšuje velvarský
starosta Radim Wolák

P.S.: Abych nezapomněl, máme krásný
stromeček! Je to stromeček opět zachráněný, není tak úplně souměrný, byl by stejně přišel vniveč kvůli drátům, do kterých
rostl. Tak jsme se ho ujali a dělá nám radost.
I ten malý v radnici je letos takový dojemný, skočte se na něj podívat – v průjezdu
radnice vás čeká překvapení! Jaké?
Uvidíte! A jedno bude zřejmě týden před
svátky i k prodeji na pokladně – první
městský kalendář – to by mohl být pěkný
dáreček, nemyslíte?

NĚKOLIK VÝZEV
Výzva
spolkům:
nezapomeňte
si podat žádost o dotaci z rozpočtu
města na rok 2020! (konec ledna)
Děkujeme!
Výzva majitelům domů v památkové zóně: zažádejte si letos o příspěvek na opravu domu! (konec ledna)
Děkujeme!
Výzva všem: Přijďte 18. 12. na
předvánoční jednání zastupitelstva.
Těšíme se a děkujeme za zájem!

Foto: F. Konvrzek
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VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ VELVARSKÉHO DOBROVOLNÉHO HASIČE
  					
KRPDŠ a Velvarské Kolečko
vás zvou na

1.VELVARSKÝ
VÁNOČNÍ NOČNÍ
BĚH

Významného ocenění se dostalo našemu
dlouholetému členovi Liboru Šulcovi. V roce
155. výročí založení hasičského sboru
obdržel dne 7. listopadu v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi titul „Zasloužilý hasič“
za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj
dobrovolné požární ochrany. Druhé nejvyš-

					

ší vyznamenání dobrovolných hasičů mu
předali představitelé Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v čele se starostou
sdružení Janem Slámečkou.
Libor Šulc je členem sboru od roku 1970,
byl dlouholetým starostou sboru a nyní
je členem výboru SDH a pracuje jako hospodář sboru. Dlouhá léta byl také profe
sionálním hasičem u HZS Středočeského
kraje. Sbor má nyní 4 členy, kteří dostali
toto vyznamenání. Před tím to byli Antonín
Máša (v roce 1994), Miroslav Havlín (v roce
2002) a Miloslav Maršálek (v roce 2009).
Vyznamenanému srdečně blahopřejeme!
František Saifrt, starosta SDH Velvary

KDY: neděle
15.12.2019

START
16:00

KDE:
MALOVARSKÝ RYBNÍK

Účko

TRASA: nejmladší děti ovál vedle Účka, ostatní cyklostezka – děti a rodinný běh 1km, dospělí 5 km.
PODMÍNKA: na závod vlastní čelovka! Vánoční doplněk vítán.
STARTOVNÉ: 50 Kč (děti z MŠ Velvary zdarma – hradí Kolečko), Rodinný běh: 20 Kč
KATEGORIE

ROČNÍK

Školička chlapci
2014-2018
Školička dívky
2014-2018
Nejmladší žáci chlapci
2012-2013
Nejmladší žáci dívky
2012-2013
Mladší žáci chlapci
2010-2011
Mladší žáci dívky
2010-2011
Žáci chlapci
2008-2009
Žáci dívky
2008-2009
Starší žáci chlapci
2006-2007
Starší žáci dívky
2006-2007
Dorost chlapci
2004-2005
Dorost dívky
2004-2005
Ženy
2003Muži
2003Rodinný běh 1dospělý + minimálně 1 dítě ročník 2013-2009
*Čas jednotlivých startů je pouze orientační.

START
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:30
18:15

REGISTRACE: on-line
na www.zsvelvary.cz

Možnost registrace od 46. týdne roku.

Uzávěrka registrací je
5.12. ve 24.00
Registrace je závazná!

CENY: medaile pro všechny závodníky. Pohár pro první tři rodiny v rodinném běhu.
Dodatečné pozdní registrace na místě v den závodu jsou možné. Pozor omezený počet míst (20)
a startovné 70 Kč.

VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL A PLATBA STARTOVNÉHO: v místě startu od 14:30 do 15.30

Tříkrálová sbírka 2020
Zdá se to ještě daleko, ale prosinec uběhne jako voda
a Nový rok je tu! A chviličku po něm Velvary opět rozezní
Tříkrálová koleda. Koledníci půjdou od domu k domu, aby vás
potěšili, ale též získali něco peněz do zapečetěných kasiček
Tříkrálové sbírky a tak pomohli potřebným v našem okolí.
Zapište si tedy do kalendářů (nebo za uši:-)) datum 4. a 5. ledna
2020 a vyhlížejte Tři krále s andílkem!!!!
Děkujeme!!
M. Kuptíková
w w w. v e l v a r y. c z |
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POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ VELVARY
přeje všem svým klientům a jejich rodinám :

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

  					
Vážení Velvarští, Ješínští a Velko i Malo
Bučinští,
přichází prosinec, čas Adventu, Vánoc a závěru roku, čas vhodný ke zklidnění, usebrání,
zvážení všeho, co rok přinesl a vzal, čas plánů do roku dalšího. Přeji Vám všem, abyste jej prožili v radosti, našli si chvíle pro zastavení, pro sebe, ale i pro setkání s přáteli
a nejbližšími, užili si klid a očekávání adventní a kouzlo Vánoc. Rád bych Vám poděkoval za vše, co jsme společně letos v našem
městě dokázali, a nebylo toho málo, těším
se na to, co nám přinese rok příští! I do něj
máme plánů dosti, věřme, že se nám alespoň
některé z nich podaří vyplnit a že zvládneme
zas o kus posunout i to, co se nám dosud
nepovedlo.
Děkuji vám všem, že se zajímáte o dění ve
městě a zapojujete se do něj, bez vás by
město nebylo, vy jste městem. Moc si cením
toho, že u nás probíhá společné dění s úsměvem a ve slušnosti, ačkoli potřeby a názory
mnohých z nás jsou různorodé, dokážeme se
spolu vždy domluvit a najít shodu, pochopení,
Pozvánka

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2020
Chtěli bychom všem našim klientům a jejich rodinám
poděkovat za projevenou důvěru a těšíme se na další
spolupráci.

Leoš a Naďa Neumanovi
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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úsměv a podanou ruku. Těší mne, že dokážeme myslet na ostatní, máme společný cíl,
vylepšovat naše krásné město, aby se nám
i našim dětem v něm dobře a radostně žilo.
Milí přátelé, přeji Vám co nejsrdečněji
za sebe i za všechny pracovníky radnice
i zastupitele vše dobré, i to nejlepší!
V úctě a s díky, Radim Wolák,
radostný velvarský starosta

ZÍSKALI JSME PENÍZE NA OPRAVU SÁLU ZÁLOŽNY
  									

Domov Velvary,
poskytovatel sociálních služeb

Vás zve na společné

zdobení vánočních stromečků,
které se koná ve středu

11. 12. 2019 od 10.00 hodin
v parku domova. Přijďte s námi prožít
příjemné adventní dopoledne za zvuku
koled a vůně vánočního cukroví.
Společně si můžeme připomenout,
že se blíží čas Vánoc …
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Velká a radostná novina!!! Získali jsme
30.000.000 korun na rekonstrukci sálu
Záložny! Jak se to stalo? Na konci května
jsme podali žádost do programu Ministerstva
pro místní rozvoj pro Regeneraci brownfieldů
pro nepodnikatelské využití poté, co se podařilo nechat Záložnu zapsat na seznam brownfieldů, čili zdevastovaných budov a objektů.
Přetlak žádostí byl zdrcující, hlásilo se na dvě
stě projektů z celé republiky, a pytlík peněz,
který se rozděloval, nebyl veliký, tak jsme ani
nedoufali. A ejhle, vyšlo to! Mezi 20 vybranými projekty byl i ten náš! Radost je o to větší,
že celou žádost připravil a obrázky opatřil sám starosta, vylíčil v ní pečlivě příběh
Záložny i její potřebnost, prostě je vidět, že je
to silný příběh a že mu věříme!
Kdy se začne stavět? Dílo musí být hotové do dvou let. Radost nám trochu kalí fakt,
že máme počátkem příštího roku předložit
smlouvu o dílo se zhotovitelem, a ono dnes
není snadné někoho vybrat, výběrové řízení podle současných pravidel je náročný
proces. Takže bude přes svátky co dělat, ale
je to práce radostná. Upravujeme projekt
tak, abychom jej o něco zlevnili – přeci jen
je rozpočet vyčíslen na 65 milionů s daní,
takže ještě 35 potřebujeme. Něco máme

našetřeno, ale potřebujeme i na další akce
(kanalizace na Bučině bude dosti hladová).
Proto moc děkujeme všem, kdo přispíváte
na účet veřejné sbírky, moc si toho ceníme!
Od září, kdy byla sbírka otevřena,
se podařilo vybrat již téměř 90.000 korun,
moc děkujeme a máme velikou radost!

Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří dosud přispěli na veřejnou sbírku
pro Oživení Velvarské Záložny! Vašich darů si moc ceníme a využijeme
je pro Záložnu co nejlépe! Každá koruna se počítá. Děkujeme: Všem,
kdo přispěli na zářijovém benefičním koželuhovském koncertě na sále Záložny (14.303,- Kč),
Janě Novákové (500 Kč), Milanu Roulichovi (1.000 Kč), Haně Sadílkové (1.000 Kč), Františku
Saifrtovi (1.000 Kč), dětem ze ZŠ za výtěžek ze sběru papíru (10.995 Kč), Miroslavu
Maršíkovi (1.000 Kč), všem, kdo přispěli na slavnosti otevření Velvarského U-čka (vybralo se
36.790 Kč), Janu Foubíkovi (3.000 Kč) a Sboru dobrovolných hasičů Velvary (ze spolkových
peněz věnovali 15.000 Kč, protože už se těší, až bude jejich ples ve Velvarech!).
Stav veřejné sbírky můžete sledovat a samozřejmě i přispět na transparentním účtu FIO banky
2401422676/2010
Děkujeme moc! Díky Vám je splnění našeho snu zase o kousek blíž.

ZAČÍNÁ VZNIKAT PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2020–2030
  					

Vážení Velvarští! Následující kalendářní rok
bude pro naše město rokem plánování! Městu
se podařilo získat dotaci z evropského sociálního fondu, díky kterému se můžeme pustit
do realizace projektu Chytré Velvary 2030.
Rozhodli jsme se vytvořit nový Strategický
plán města, díky kterému budeme mít
na další období jasnou a konkrétní představu,
jakým směrem se naše město bude ubírat,
jaké projekty jsou pro nás nejdůležitější, co
chceme rozvíjet a co změnit. Plánovat se bude
ve všech oblastech života a rozvoje města
– tak, abychom se stále více přibližovali k cíli
– městu, kde se nám i našim dětem dobře žije
a rádi se do něj vracíme.
Zároveň budeme intenzivně pracovat na Programu regenerace památkové zóny a jejím
Před pěti lety kolovaly po městě tyto letáčky,
v nichž se následně mimo jiné zhmotnila
hlavní velká společná touha, získat zpět
Záložnu: to se nám povedlo, nyní je na čase
naplánovat, co s ní uděláme! A krom toho
mnoho dalších věcí. Díky, že se zapojíte!
Už chystáme nové letáčky.

					

plošném průzkumu, což nám opět pomůže
rozvrhnout do budoucna plán opravy památek
v našem, stále krásnějším, městečku.
Aby se toto vše povedlo, potřebujeme spolupráci nás všech, občanů i občánků Velvar. Budeme potřebovat vaše odpovědi v anketách,
a řízených rozhovorech, účast na veřejných
plánovacích setkáních, práci v přípravných
pracovních skupinách…, bez vás nic nenaplánujeme!
První akcí je anketa, která proběhne 1. 12.
během první adventní neděle na náměstí
– budou nám s ní pomáhat děti ze základní
školy, děkujeme jim za pomoc a vám za trpělivost!
Celý plán společného plánování představíme
počátkem roku.
Michaela Kuptíková, koordinátorka projektu

OZNÁMENÍ CEN VODNÉHO PRO ROK 2020
  					

					

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
ze dne 24. 10. 2019 Vám oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2020 se mění ceny vodného
pro rok 2020 takto:
Cena v Kč/m3 pro období 1. 1. 2020 - 30. 4. 2020
vodné

bez DPH

včetně DPH 15%

52,30

60,15

Cena v Kč/m3 pro období 1. 5. 2020 - 31. 12. 2020
vodné

bez DPH

včetně DPH 15%

54,85

60,34

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného.
U vodného je uplatňována věcně usměrňovaná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a.s. budou tyto ceny účtovány
od 1. 1. 2020.
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva VKM

II.ČÁST MODERNIZACE ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD
Na naší Čistírně odpadních vod byla dokončena další část modernizace, a to výměna druhé
dosazovací nádrže. Čistírna je v ostrém provozu
od 1. ledna 2004 a řadu úprav již nutně potřebuje.
Výměna první dosazovací nádrže byla provedena v roce 2017 a letos došlo na druhou
obdobnou nádrž. Stará plastová byla vyměněna
za kovovou z nerez materiálu. Součástí byla
i výměna aeračního systému a předělovací stěny
v nádrži.
Dodavatelem modernizace byly Středočeské
vodárny Kladno, a.s., technologii včetně montáže
provedl FORTEX - AGS, a.s. Šumperk. Náklady
celé akce činily 1.062.803,- Kč bez DPH a hradilo
je město Velvary ze svého rozpočtu.
Libor Šulc

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

Ceská mse
vánocní
27. 12. 2019 v 18 h

kostel sv. Kateriny
Velvary
Eva Bendová Charvátová / soprán
Lenka Farkacová Šmídová / alt
Martin Slavík / tenor
Vladimír Jelen / bas

Velvarský pevecký spolek
Tolárek - ZUŠ Velvary

Pod vedením
Vratislava ŘRezáce
Vstupné 100,-

/ deti 50,-

Prodej vstupenek a vstup
do kostela od 17.30 h
Porádají Velvarský pevecký spolek
a ZUŠ Velvary. S podporou Ř
Rimskokatolické farnosti Kralupy,
Nadace Život Umelce a mesta Velvary.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA
  					

Naše město se dostalo do situace, kdy jsme
museli rozhodnout, zda budeme muset úplně
zrušit pečovatelskou službu, nebo ji dokážeme
zachránit a proměnit tak, aby byla smysluplnější. Vydali jsme se cestou druhou, věříme, že
je to cesta správná!
Pečovatelská služba, tak jak ji známe dnes,
zajišťuje našim občanům převážně rozvoz
obědů, pomoc s úklidem, občasné nákupy, výjimečně další úkony. Novým trendem pečovatelské služby je poskytovat občanům kvalitní,
odbornou podporu, která jim umožní zůstat
co nejdéle doma mezi svými blízkými a oddálit tak odchod do pobytového zařízení. Pouze
takové služby bude stát v budoucnu podporovat. Stáli jsme tedy před rozhodnutím, zda pokračovat nadále v rozvozu obědů, občasných
nákupech a nechat tak pečovatelskou službu
v našem městě zaniknout, nebo zda proměníme i naši pečovatelskou službu tak, aby našim
občanům umožnila zůstat co nejdéle v jejich
přirozeném prostředí, tedy doma.
Usoudili jsme, že nechat naši pečovatelskou
službu zmizet, by bylo škoda, proto jsme se
rozhodli, že se pustíme do procesu transformace, a služby, které již nebudeme moci
zajišťovat sami, zkusíme nabídnout za pomoci komerčních poskytovatelů. Ukázalo se,
že v oblasti úklidu i dovážky obědů najdeme
a doporučíme dobrou a cenově dostupnou
náhradu. Vydali jsme se tedy zjišťovat,
co nového se tedy po nás chce. V roce
2018 se Město Velvary přihlásilo do projektu
„Pečovatelská služba – příležitost pro život
doma II“, který zajišťuje Institut sociální práce.
Do projektu se zapojilo přes padesát pečovatelských služeb z šesti krajů republiky.
Snad každý z nás se někdy v životě ocitne
před rozhodnutím, jak zajistit péči o někoho
blízkého, který se, často velmi náhle, ocitne
v situaci, kdy se není schopen o sebe postarat. V takových případech řešíme jak skloubit
náročnou péči, zaměstnání i běžný rodinný
život. V takto složité situaci nám právě

					

může pomoci pečovatelská služba. V současné době jsme schopni zajistit rozvoz obědů, nákup, po omezenou dobu ostatní úkony.
To však není řešením v situaci, kdy potřebujeme zajistit péči o našeho blízkého v době,
kdy jsme například v zaměstnání.
Od projektu očekáváme návod a podporu,
jak zajistit našim občanům kvalitní a odborné služby, které jim usnadní rozhodnutí mezi
péčí v pobytovém zařízení a péčí v domácím
prostředí. Předpokladem pro možnost péče
v domácnosti občana je zajištění komplexní
péče minimálně po dobu, kdy je rodina v zaměstnání. Proto od 1. ledna 2020 rozšiřujeme provozní dobu naší pečovatelské
služby tak, aby více vyhovovala potřebám
našich občanů. V případě potřeby budeme
schopni zajistit péči i o víkendech a svátcích.
Péči v domácnostech budou zajišťovat tři
pečovatelky, které budou nově zajišťovat
přímou péči tak, aby byly zajištěny veškeré životní potřeby těch, kteří to budou potřebovat
a kteří v současné době předčasně odchází
do pobytových zařízení.
S péči o blízkou osobu často souvisí i otázka
jak financovat náročnou péči. V rámci sociálního poradenství jsme schopni poskytnout Vám
pomoc a potřebné informace jak se orientovat
i v této oblasti.
Projektem „Pečovatelská služba – příležitost
pro život doma I“ prošla řada pečovatelských
služeb, které již dnes místo úklidů, rozvozu obědů a nákupů poskytují takové služby,
které umožňují život mezi svými blízkými,
občanům, kteří tu možnost dříve neměli. Věříme, že i nám se podaří proměnit naši službu,
tak jak se to podařilo v ostatních městech.
Po celou dobu proměny budeme v co nejužším kontaktu s našimi občany a budeme se
snažit vše zařídit tak, aby proměna proběhla
ke spokojenosti všech. Děkujeme, že nám
v tom pomáháte.
Jitka Urbánková, MěÚ Velvary
w w w. v e l v a r y. c z |
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VÍTEJTE
V ZUŠ VELVARY
  				
					

Asi ta nejdůležitější zpráva pro
všechny návštěvníky ZUŠ je, že náš
sál dostal od pana statika povolení
k dalšímu provozu. Nebylo to jen tak.
Napřed jsme museli pořádně podepřít trám, který si usmyslel, že už
se nebude prohýbat, ale rovnou se
zbortí. Nemáme mu to za zlé, vždyť
se pohupoval ještě, když jsme byli
malí. Pamětníci nám to s úsměvem
potvrzují. Alespoň mají děti ve výtvarné třídě něco nového. Přemýšlím, jak ty dvě podpěry využít pro
výtvarné umění. Zatím je zvýrazníme šrafováním, abychom byli v souladu s předpisy BOZP. Samozřejmě
velký dík patří panu Vobořilovi, který
se svými spolupracovníky opravu
provedl. Protože my sami bychom
to podpírání tak rychle a dobře neuměli. Další zpráva o stavu naší školy je také dobrá. Při kontrole, kterou
u nás provedly pracovnice okresní hygienické stanice Kladno jsme
prospěli na výbornou. Především
se líbily naše nové toalety a v neposlední řadě dostala výbornou i naše
strážkyně pořádku. Děkujeme Vám
paní Křtěnová.
Teď už trochu z pracovního života
naší školy. V listopadu jsme opět
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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úspěšně odehráli jeden školní koncert. Pro malé
diváky jsme hráli divadýlko, po kterém si zájemci mohli sami zkusit výrobu loutek. Pěvecký sbor
Tolárek se na víkendovém soustředění připravoval na společné vystoupení s Velvarským pěveckým spolkem, které bude při tradičním provedení
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele
sv. Kateřiny. Soubory a orchestry mají napilno.
Blíží se rozsvěcení vánočního stromu. Tam uslyšíte fanfáry našich trubačů a zpěvy našeho sboru.
Na Vánočním koncertě pak zahraje a zazpívá skoro
každý, kdo se něco hezkého stačil naučit. Své první vystoupení budou mít děti z MŠ, které učí zpívat
ve sboru náš pan učitel Vratislav Řezáč. A také
bude jedno překvapení... Taneční obor šije, kupuje
a vyrábí nové kostýmy a to je neklamné znamení,
že už brzy bude Vánoční vystoupení.
Výtvarný obor nám pomalu zdobí školu do vánočního, jeho žáci a žačky vyrobili hezká přání pro všechny podporovatele a spolupracovníky ZUŠ.
Za kolektiv Základní umělecké školy bych Vám chtěl
popřát do vánočního času především jeho klidné
a příjemné prožití v kruhu těch nejbližších. Do nového roku přeji hodně energie a zdravého optimismu.
Oldřich Adelt

PROBĚHL SEMINÁŘ DOTACE PRO ÚSPORNOU DOMÁCNOST

HASIČI SLAVILI VZNIK REPUBLIKY NA HOŘE ŘÍP

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 proběhl v sále ZUŠ
Velvary seminář pořádaný Státním fondem
životního prostředí na téma: Dotace pro
úspornou domácnost, přednášejícím byl
pan Vladimír Sova.
Státní fond životního prostředí nabízí do
roku 2021 dotace s názvem NOVÁ ZELENÁ
ÚSPORÁM a DEŠŤOVKA.
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM poskytuje
dotace dle závazných pokynů, jejichž
bližší přehled najdete na webových stránkách www.novazelenausporam.cz, přičemž
jedním z důležitých dokladů je odborný
posudek, který je nutné si nechat
zpracovat. Žádosti o dotace lze podávat
před, v průběhu i po realizaci, ovšem způsobilé výdaje nesmí být starší než 2 roky.
Dotace lze využít např. na zateplení,
výměnu oken či dveří, solární systémy, centrální systémy, využití tepla z odpadních
vod apod. Důležitým bodem je, že žadatel
o dotaci musí být zároveň vlastníkem bankovního účtu (nemůže mít jen dispoziční
právo, či dokonce, aby majitelem účtu byl
někdo jiný – nemůže jím být ani manžel/ka).

V pondělí 28. října se konalo 1. setkání
hasičů
pod
Řípem
u
příležitosti
101. výročí vyhlášení samostatného
Československa. Akci vymyslel a zkoordinoval dobrovolný hasič a šéfredaktor
„Hasičského čtení“ Josef „Pepa“ Nitra
z Mělníku pod záštitou starosty města
Roudnice nad Labem a zúčastnilo se jej
mnoho dobrovolných a profesionálních
hasičů a mnoho návštěvníků tohoto
významného poutního místa.
Velvarský hasičský sbor vypravil na místo
autobus. Setkání se zúčastnili členové sboru i členové oddílu mladých hasičů. Na výstavu techniky jsme přivezli vozidlo S4000-1, rok výroby 1966,
které mnozí návštěvníci obdivovali. Sborový prapor Velvar byl zařazen hned do čela
průvodu za státní vlajku jako nejstarší český
dobrovolný hasičský sbor. Po položení kytic a věnců u sochy praotce Čecha
následoval bohatý program celého dne
pod horou na konci aleje, který vyvrcholil dekorováním vybraných praporů
slavnostní stuhou přímo před rotundou
na vrcholu hory Říp. Celá akce se velmi
vydařila a hasiči tak přispěli k důstojné oslavě státního svátku.

  										

DEŠŤOVKA poskytuje u starších domů
dotaci na zálivku, ale musí se jednat o celkový systém (např. nádoby zabudované
v zemi), nikoliv pouze nádoby na vodu.
U novostaveb (novostavba - od 1. 7. 2017)
je např. nutné, aby v případě využití
dešťové vody pro splachování toalet,
byly na systém napojeny všechny toalety v domě (ve starších domech postačí
napojení jedné toalety pro splachování).
Bližší informace se dozvíte na webových
stránkách www.dotacedestovka.cz.
Pan Vladimír Sova ubezpečil, že pracovníci Státního fondu životního prostředí při
posuzování žádostí upozorňují na případné
nedostatky a snaží se žadatelům pomoci
v jejich odstraňování. Není tedy prý na místě
obava, že byste se žádostí o dotaci neuspěli, tedy samozřejmě v případě, že případné
nedostatky odstraníte.
Pokud plánujete o dotaci požádat, pro více
informací můžete navštívit výše uvedené
webové stránky či využít bezplatnou telefonní linku 800 260 500.
Veronika Lipavská

  									

Libor Šulc.

Inzerce
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Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY...
MŠ VELVARY

         	

To to letí... Nedávno jsme po prázdninách
otevřeli dveře naší školičky a už je tu čas
vánoční. Ale přeci jen se ještě ohlédneme.
2. září se ze školky ozýval smích střídavě
s pláčem. To si jen poplakaly nové děti, které
čekala další etapa života.
S novým školním rokem přišly novinky.
V naší mateřské škole byly několik let heterogenní třídy. Od září jsou třídy rozdělené
podle věku. Mladší děti najdete v 1. patře
a starší ve 2. patře budovy. „Starší“ už do
druhého patra vyšlápnou snadněji! S těmito
dětmi si dochází povídat a zpívat Mr. Steve
O´Connor. Ano, anglicky. V mateřské škole máme tedy výuku angličtiny, keramický
kroužek a cvičení jógy. Každý čtvrtek dochází předškolní děti do ZUŠ, kde navštěvují sborový zpěv, který vede pan sbormistr
Vratislav Řezáč. I naše školka se chce dále
rozvíjet, a proto jsme se zapojili do projektu
„Předškolákovo individualizované vzdělávání“. Do MŠ bylo také pořízeno 10 tabletů,
které budou děti využívat při svém dalším
vzdělávání.
Od měsíce září jsme měli spoustu akcí.
V tomto měsíci jsme se zajeli podívat k rybZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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i vůně koláčů se prolínala třídou medvídků,
kde jsme se všichni sešli, soutěžili, tančili,
hopsali a skotačili. Zkrátka, slavili posvícení! Koláčky byly upečené staršími dětmi, ale
i darované od Pekařství Zounek! Děkujeme!
A už tu byl říjen. Brambory, brambory, to je
strava naše. A děti si vyzkoušely, jakou práci
nám dá ručně oloupat brambor na školkové
Bramboriádě. Poté, co si je oloupaly, mohly

je i sníst. Kdo právě nebaštil, tak si vytvářel bramborová tiskátka a strašidýlka. Mohl
si i zaskákat v pytli, jezdit kolečkem k danému cíli nebo se trefit bramborou do kruhu.
V tomto měsíci jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem. Navštívily nás
seniorky z Velvarské Kostky a předčítaly dětem pohádky.
V listopadu jsme žili kulturou. Přijelo nás
navštívit mobilní planetárium s názvem
„Korálový útes“, shlédli jsme divadélko s hudebním pásmem Podzime, podzime. Ještě
nás čeká návštěva z pekelné říše. Přijde
čert, anděl a Mikuláš! My se však čerta
nebojíme...
A na co se opravdu těšíme? Na vánoční
atmosféru. Jak budeme dělat výzdobu, péci
cukroví, zpívat koledy... Koledy nás možná
také čekají v Divadle kouzel Pavla Kožíška,
protože shlédneme pořad s názvem „Kouzelné Vánoce“. Vánoční atmosféru nám
ještě zpříjemní setkání s našimi rodiči nebo
prarodiči u nás ve školce. Ukážeme jim,
co už umíme nového, a pak pěkně pospolu
vyrobíme nějaký dáreček. Třeba i od Ježíška
nějaké dostaneme. Budeme hodní a budeme si přát každý svůj vytoužený dárek. Přej
te si také něco! Třeba jen malou hvězdičku!
Krásné Vánoce!
Za kolektiv MŠ Radka Bečvářová

Přání

níku do Šlapanic, kde na nás čekal program s názvem „Ve vodě nežijí jen vodníci“. Mnoho zajímavého jsme se od místních
i velvarských rybářů dozvěděli. Za dobře
připravenou akci ještě jednou děkujeme!
Jitrnice, jelita, špekáčky, párečky, ale především koláče patří k posvícenským hodům.
Hodovalo se i u nás ve školce. Vůně uzenin

MĚSTSKÉ
MUZEUM					
VELVARY
  				
Nový rok = nové příběhy a pověsti
V roce 2020 pro Vás chystáme novou rubriku v rámci našeho
zpravodaje, webu a facebookové stránky, která se bude zaobírat pověstmi a příběhy z tohoto regionu a přilehlého okolí.
Těšit se můžete na nejrůznější mýty a fakta, která se mnohdy
propojovaly a daly tak vzniknout pozoruhodným příběhům.
Setkáte se například s příběhem: O paní za živa pohřbené,
O ztracených tolarech, Sázce s Čertem, Tvrdovaječnících,
apod. Bude čistě na Vaší fantazii a uvážení, zda-li těmto legendám budete věřit či nikoli. V každém případě bude jejich
čtení jistě zajímavé… možná občas i strašidelné.
I naše muzeum kráčí s dobou...
Technologie jsou čím dál víc využívanou položkou v běžném
životě člověka a tak ani naše muzeum nemůže zůstat pozadu. V rámci modernizace muzea Vám chceme představit
našeho nového pomocníka. Je jím nová dotyková obrazovka
umístěná v expozici hlavní budovy muzea. Jedná se o interaktivní prostředek, díky kterému budete mít možnost vidět
i spoustu věcí, které v muzeu běžně neuvidíte.
„Dotykovka“ samotná je založená na unikátní platformě vytvořené speciálně pro Městské muzeum Velvary a skrývá
v sobě mnoho informací. Můžete zde dohledat velké množství historických fotografií z Velvar a okolí, pohlednice, popisy
vybraných budov, památek, výčet spolkových a sportovních
aktivit a mnoho dalšího. Pro zahraniční hosty máme k dispozici zkrácenou verzi výkladu o muzeu v anglickém jazyce.
Tuto obrazovku bude moct použít každý návštěvník našeho
muzea a využít ji jako alternativní zdroj k získání informací
o městě Velvary a jeho přilehlém okolí. Postupem času budou v „dotykovce“ aktualizovány
informace, tudíž se při několika návštěvách muzea můžete dozvědět zase něco nového.

a historizující předměty z cínu se stávají módním zbožím. K velkému rozkvětu cínařství
v Evropě, především v Německu a ve Francii, dochází koncem 19. století v období secese,
kdy cín nabývá výrazných výtvarných forem. Základem je součinnost výtvarníka s řemeslníkem, někdy spojená v jediné osobě. Do Čech se takové zboží vesměs dováželo, domácí
výrobci si výtvarné ambice nekladli a drželi se tradičních historizujících forem.
Nyní se dostáváme k námi vystavenému předmětu. Tato
klasicistní mísa pochází z počátku 19. století a vyrobil ji
slánský cínař Franz Kůrka z Neprobylic. Mísa je značena mistrovskou značkou a značkou jakostní PROB ZIN.
Tyto hluboké hladké mísy s kolmo přisazeným okrajem
a dvěma uchy, někdy reliéfně zdobenými, patřily od konce 18. do poloviny 19. století k typickým českým výrobkům. Pojí se k ní velmi zajímavý příběh, kde se můžete
dočíst, jak si jednotliví řemeslníci v rámci konkurenčního
boje bránili svá „teritoria“.
„Na konci 18. a počátkem 19. století zásoboval Velvary cínovými výrobky, především stolním nádobím, jako byly talíře, mísy, teriny, slánský cínař František Kůrka. Pocházel z Neprobylic a ve Slaném se usadil asi v roce 1794, krátce poté, co získal mistrovské právo.
V té době neměl v širším okolí žádnou konkurenci, až v roce 1809 mu ve Velvarech vyvstal
nevítaný protivník. Cínař Anton Scholari byl původem Ital, stal se měšťanem v Kadani, ale
posléze se usadil v Novém mlýně ve Velvarech. Otevřel si tady dílnu, zaměstnával tři dělníky a zásoboval svými výrobky Velvary a okolí podomním obchodem.
Kůrka podal proti němu protest, odvolával se na to, že jeho konkurent nemá k podomnímu
obchodu povolení a navíc ho obvinil, že je fušer. V cínařství to znamenalo, že používá nekvalitní cín s vysokým obsahem olova, které je škodlivé lidskému zdraví. Spor pokračoval
až do roku 1810 a vyhrál ho nakonec slánský cínař, Anton Scholari byl zřejmě nucen dílnu
ve Velvarech zrušit a odstěhovat se zpátky do Kadaně.“
Zdroj příběhu:
Jan Šťovíček: Slánský cínař František Kůrka a Velvary, Slánský obzor, ročník 7, Slaný 2000
Vojtěch Vondráček, kurátor Městského muzea Velvary
Inzerce

Nabízím k pronájmu byt 2+1 na náměstí ve Velvarech.
Bližší informace: restaurace a penzion Paris Velvary
nebo tel.: 720 212 915
Inzerce

Exponát s příběhem – Klasicistní mísa
Než si něco povíme o našem prosincovém exponátu s příběhem, vysvětlíme si nejprve
rozvoj cínařství na přelomu 18. a 19. století a vývoj stále narůstající konkurence v oblasti
řemesel. Koncem 18. století a ve století 19. čelí cínaři vzrůstající konkurenci dalších řemesel, především produkci keramiky a porcelánu. Úspěch slaví ještě klasicistní a empirový
cín z Horního Slavkova, ale cínové předměty jsou postupně odsouvány stále do podřadnějšího postavení. Ve druhé polovině 19. století se množí snahy o rehabilitaci řemesel a pozvednutí úrovně výrobků, vzniká termín umělecké řemeslo. Postupně stoupá i obliba cínu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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30 LET OD PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU JSME SI VE VELVARECH
PŘIPOMNĚLI OBRAZEM I AKCÍ
  				

A dělo se toho dosti, každý den v týdnu, který
předcházel sametovému výročí.
Venkovní výstava Střípky revoluce umístěná od pondělí na náměstí vedle radnice nabídla nejen shrnutí nejdůležitějších událostí,
ale i možnost spustit animaci či videozáznam
pomocí aplikace v mobilních telefonech, což,
snad, přilákalo i „mladší ročníky“.
Oproti tomu na „Zeď svobody“ v průjezdu
knihovny jsme mohli pěkně postaru fixou napsat své postřehy z té doby (a pár se jich tam
opravdu objevilo :-)) a pročíst si články z titulních stránek novin z listopadu 1989 ...zajímavé
čtení…
Čtvrtek byl zasvěcen společnosti Post Bellum
a jejich vzdělávacímu dokumentu Čtyři příběhy revoluce, který představuje vzpomínky
několika velmi různorodých pamětníků na listo
padové události. Dopoledne jej s komentářem
lektorky a v autentickém prostředí našeho
kina shlédli osmáci a deváťáci ze ZŠ, večer se
promítalo pro veřejnost.
V páteční podvečer v symbolických 17:11 hodin proběhlo neformální setkání na náměstí.
Trochu se zpívalo při kytaře, pil horký čaj
a svařák, tvořilo se
symbolické srdce
Václava Havla ze
svíček a milou pospolitou atmosféru
slavnostně dotvořilo promítání státní vlajky a archivních fotografií na
budovu radnice.
A v neděli zazněl
za zvuku zvonů
z rozhlasu úryvek
Modlitby pro Martu v podání Marty
Kubišové.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PŘEDVÁNOČNÍ AUTOGRAMIÁDA
11. prosince od 12.00 do 15.30 hod.
BUDOU V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PODEPISOVAT SVÉ NOVÉ KNIHY
TŘI ČESKÉ SPISOVATELKY:

Velvarská radnice se vpředvečer výročí revoluce rozzářila
svépomocným videomappingem

Děkujeme všem, kdo pomohli s organizací
nebo prostě přišli!
(Velké díky též firmám Terius p. Heřmana
a Reklama Mazochová za výrobu stojanů a desek pro venkovní výstavu a Městu Velvary za
financování. Též Městskému muzeu za zapůjčení stojanů pro „nástěnky“ v knihovně.)
Díky, že můžem!
(mj. název spolku mladých lidí, který pořádá
oslavy 17. listopadu v Praze)

MICHALA JENDRUCHOVÁ

TÁŇA KUBÁTOVÁ

Za spolek Natvrdlí Míša Kuptíková
Foto: F. Konvrzek
Společná fotka u srdce ze svíček

PETRA NACHTMANOVÁ
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Knihovna
nově
zprostředkuje
nákup
Knihovna
nově
zprostředkuje
nákup
nových
knih
nových knih
Městská
knihovna
Velvary
spustila
novou
službu
Městská
knihovna
Velvary
spustila
novou
službu
propro
širokou
veřejnost
s
názvem
širokou veřejnost s názvem

“Kniha
z Knihovny”.
“Kniha
z Knihovny”.
Čtenáři
si si
mohou
nově
zakoupit
kteroukoli
knihu
Čtenáři
mohou
nově
zakoupit
kteroukoli
knihu
nana
trhu
online
přes
portál
www.knihazknihovny.cz
trhu online přes portál www.knihazknihovny.cz
a následně
si si
ji vyzvednout
veve
své
knihovně.
a následně
ji vyzvednout
své
knihovně.

ÚTERÝ 10. 12.
STŘEDA 11. 12.
ČTVRTEK 12. 12.

8.00 – 16 00

Podstatnou
výhodou
propro
čtenáře
je je
nákup
knih
Podstatnou
výhodou
čtenáře
nákup
knih
zaza
velkoobchodní
ceny
a vždy
s dopravou
velkoobchodní
ceny
a vždy
s dopravou
zdarma,
protože
knihovna
poptávané
tituly
zdarma,
protože
knihovna
poptávané
tituly
objedná
společně
s knihami
dodo
svého
fondu.
objedná
společně
s knihami
svého
fondu.

8.00 – 16.00

Pro
více
informací
kontaktujte
knihovnu
nebo
Pro
více
informací
kontaktujte
knihovnu
nebo
navštivte
portál
www.knihazknihovny.cz.
navštivte
portál
www.knihazknihovny.cz.

8.00 – 16.00

Informace

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
oznamuje,
žeže
v letošním
roce
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
oznamuje,
v letošním
roce
je je
posledním
půjčovním
dnem
pátek
20.
prosince.
posledním půjčovním dnem pátek 20. prosince.
Od
23.
prosince
dodo
3.3.
ledna
Od
23.
prosince
ledna
bude
vv
knihovně
z důvodu
dovolené
ZAVŘENO.
bude
knihovně
z důvodu
dovolené
ZAVŘENO.

Letos nemusíte objednávat knižní dárky po internetu,
ani pro ně jezdit do velkých prodejen. Přijďte si v klidu vybrat
do velvarské městské knihovny. Těšíme se na Vás.
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Těšíme
Těšímesesenanavás
vásopět
opětv vpondělí
pondělí6.6.ledna
ledna2020.
2020.
Přání
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Nově nabízímeNově nabízíme

DEEP IMAGERY
DEEP IMAGERY

Vážení a milí přátelé Velvarské Kostky,
rádi bychom Vám popřáli krásné Vánoce a šťastný rok 2020.
Snad Vám trochu štěstí a radosti do nového roku přinesou i akce a události Velvarské
Kostky.
Hned na začátku ledna se uskuteční dvě hlasové dílny Ridiny Ahmed. Dílna druhá (18. 1.)
je již beznadějně
vnitřní
..hlubinná
dimenze,
imaginace
skrz je..hlubinná
metodou sebetransformace
imaginace je metodou
skrz sebetransformace
vnitřní dimenze, skrz
skrz vnitřní dimenze,
skrz obsazená. Na první dílně 11. 1. 2020 zbývá ještě pár volných míst.
Více informací se dozvíte na webu nebo na facebooku.
a představivost.
další brány poznání, jakými
dalšíjsou
brány
cítění,
poznání,
smyslové
jakými
vnímání
jsou cítění,
a představivost.
smyslové vnímání a představivost.
Připomínáme také možnost konání dětských oslav ve Velvarské Kostce.
V příštím pololetí po novém roce chystáme opět nabídku několika termínů osvědčené
Je jedinečnou kombinací 3 různých
Je jedinečnou
pohledů
kombinací
a to:
3 různých pohledů a to:
shiatsu terapie, nadále u nás probíhá konstelační program, uskuteční se opět několik
setkání v šicí dílně a chystáme i novou dílnu zaměřenou na konstrukci střihů.
• Teorie aktivní imaginace •C.G.
Teorie
Junga.
aktivní imaginace C.G. Junga.
Brzy po novém roce také vyhlásíme termíny letních příměstských táborů.
• Celistvý přístup
• Celistvý
filosofií přístup
vnímajících
východních
bytost jako
filosofií
systém
vnímajících
propojených
bytost
energií,
jako systém propojených energií,
ystém propojených
energií,východních
Znovu opakujeme výzvu: máte-li nějaké přání, co byste v Kostce chtěli podnikat, zažívat,
energetických drah a jejich center.
energetických drah a jejich center.
nebo sami vytvářet a organizovat, neváhejte se ozvat.
Za tým Velvarské Kostky Vám vše dobré přeje Kateřina Klička Špičková
Přístup
• Indiánů
Přístupaseveroamerických
jejich praktik mluvení
Indiánů
se zvířaty
a jejicha praktik
učení semluvení
od nich.se zvířaty a učení se od nich.
zvířaty •a učení
se severoamerických
od nich.

PRVNÍ TERMÍN:

PRVNÍ TERMÍN: 15. 12. 2019
15. 12. 2019

JAK PROBÍHÁ SEZENÍ

Prosinec 2019

JAK PROBÍHÁ SEZENÍ

úvodní
můžete
úvodnísedět
relaxaci,
či ležet
při které
vstoupíme
můžete
nasedět
vnitřníčicestu.
ležet vstoupíme
Dle jejího na vnitřní cestu. DleKONSTELAČNÍ
jejího
třníPo
cestu.
Dlerelaxaci,
jejího při kteréPo
PROGRAM
měnit
průběhu
či se pohybovat.
můžete měnit
Při ukončování
pozice či se cesty
pohybovat.
je dostatek
Při ukončování
prostoru na
cesty je dostatek prostoru
na
jeprůběhu
dostatekmůžete
prostoru
na pozice
1. a 8. PROSINCE
10:00 - 18:00
pomalé vracení se zpět, je to
pomalé
velmi křehký
vraceníčas,
se zpět,
kterýjejeto
třeba
velmi
neuspěchat.
křehký čas, který je třeba neuspěchat.
chat.
DÉLKA A CENA SEZENÍ

DÉLKA A CENA SEZENÍ

Cena 1200,- Kč

Setkání trvá hodinu a půl ažSetkání
dvě. Cena
trvájehodinu
1.200,- aKč.
půl až dvě. Cena je 1.200,- Kč.

Více se dozvíte na: www.jogaaskolapanevnihodna.cz/hlubinna-imaginace/
Více se dozvíte na: www.jogaaskolapanevnihodna.cz/hlubinna-imaginace/
ginace/

DEEP IMAGERY
15. PROSINCE
Cena 1200,- Kč

BETLÉMSKÉ
SVĚTLO
24. PROSINCE
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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.
Hlubinná imaginace je metodou sebetransformace skrz vnitřní
dimenze, skrz další brány poznání, jakými jsou cítění, smyslové
vnímání a představivost.
Je třeba se hlásit předem Kamile Jiříkové na č. 777 860 106

Více informací na plakátku
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KONCERT JANA BURIANA
  				

Písničkář Jan Burian, zakladatel volného
sdružení Osamělí písničkáři, a taktéž spisovatel a cestovatel, oslnil Velvary. Tedy alespoň ty z Velvarských, kteří předposlední
listopadový pátek přišli na jeho koncert do
muzea. Burian v černém sáčku rázně břinkal
do klavíru a zpíval: o dceři, která se stěhuje
z domu, o cestě přes poušť, která je prázdná
jako srdce bez lásky, o tom, že normální den
je dar, který stojí za to chránit před ztřeštěnými hlasateli konce světa.
Průpovídky, kterými volně spojoval své písničky, publikum rozesmávaly. Burian se ve
Velvarech představil také jako skvělý glosátor
společenských věcí, přečetl jeden ze svých
knižně vydaných fejetonů a připomenul své
slavné předky.
Nemluvil však o svém otci, významném divadelníkovi E. F. Burianovi. Vzpomínal na svého
prastrýce Karla Buriana, věhlasného tenoristu, který vystupoval po boku Emy Destinnové
a v newyorské Metropolitní opeře pravidelně

ztvárňoval hlavní role. Písničkář z hlavy citoval jeho lakonické veršované vzkazy, které
pěvec posílal domů na pohlednicích z cest.
Jednou z nejstarších písní, které Burian zazpíval, byla Předvánoční koleda z osmdesátých let. „Už dávno neměla být aktuální, ale
pořád je,“ pousmál se než spustil něžnou,
chytrou a trochu smutnou písničku, která je
jako spousta jiných Burianových skladeb volně dostupná na you tube: „Zas budou Vánoce, kdekdo je před problémem, jak urvat alespoň tu hvězdu nad betlémem.“
M. Čechlovská

Hledá se pořadatel/ka karnevalu
Rád/a si hrajete a vymýšlíte zábavu? Umíte zorganizovat velkou smečku tancechtivé dravé zvěře? A také si myslíte, že by ve Velvarech něco
chybělo, kdyby se v únoru v ZUŠ nekonal tradiční dětský karneval?
Potom hledáme právě Vás! Po zhruba patnácti letech se karnevalové
síly v našem spolku vyčerpaly a hledáme, kdo by je obrodil. S organizací
nejen poradíme, také se vším pomůžeme. Propagace, tombola, šatna
- nic z toho nezůstane jen na Vás. Na Vás by byl program a šéfování,
odměnou je radost malých a vděk velkých. Prosíme, ozvěte se! Bez vás
by karneval 2020 nebyl…
Vaši trochu unavení Natvrdlí
Tel. 605804620, mail: magdalena.cechlovska@economia.cz
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ VELVARY
  				

Fejeton

					

Činnost našeho spolku byla započata téměř před sto lety 11. dubna 1920 jako klub
pro zvelebení racionálního chovu holubů,
králíků a drůbeže pro Velvary a okolí se
sídlem ve Velvarech. Prvním předsedou byl
pan Jan Isop s členskou základnou 40 členů. V prvním roce činnosti byla uspořádána
výstava drobných zvířat, ze které se nezachoval žádný dokument. Ve druhém roce
činnosti klubu následovala další výstava
konaná 25. a 26. prosince 1921 v sále hostince „u Nádraží“. Vystaveno bylo 203 holubů,
38 králíků a 62 ks drůbeže.
Dalším mezníkem naší činnosti byl 13. prosinec 1975, kdy shořela výstavní hala (drůbežárna) i s vystavenými zvířaty, 170 králíků,
235 holubů a 293 ks hrabavé a vodní drůbeže, 3 bažanti a 18 ks cizokrajného ptactva.
V této době měl spolek ohromně silnou členskou základnu 80 členů pod vedením pana

J. Pekárka, který dokázal sehnat i nemožné.
S přispěním chovatelů z celé České republiky a Svazu drobného zvířectva byla postavena hala nová, která nám slouží dodnes.
Otevírací akce konaná 3. října 1979 byla
celostátní výstava plemenných chovů
holubů. Za tři roky na to hlavní organizátor
náhle umírá ve věku 51 let. Starší generace pomalu odchází za ním a nových členů
přišlo minimálně. Chov zvířectva je každodenní činnost náročná na čas a málokdo se
jí chce věnovat. Proto máme málo členů
a velký, na údržbu náročný, areál. Za podpory města Velvary a úsilím většiny členů
to zvládáme. V letošním roce jsme
uspořádali dvě výstavy drobného zvířectva, které navštívilo více jak 300 dětí a 460
dospělých. Na jaře jsme v prostorách klubovny umožňovali mládeži z Velvarska jejich
setkávání.
Výbor ČSCH

ZÁJEM O FOTBALOVOU AKADEMII VE VELVARECH JE VELKÝ
  				

					

Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905
– Velvary získává čím dál víc na věhlasu.
Do Velvar dojíždí nejen děti z okolních
vesnic, ale také děti ze Slaného, Kralup,
Klobuk či Mělníka. Od léta k nám jezdí i děti
z Prahy, Roudnice, Litoměřic či Žatce. Velmi
nás těší toto poctění práce našich trenérů.
S našimi dětmi ve velvarské akademii pracuje 15 trenérů, fyzioterapeutka a kondiční
trenérka. Všichni naši trenéři mají trenérské
licence a to minimálně C a B. Právě kvalita
tréninků je dána kvalitou trenéra, individuálním přístupem k dětem a kvalitním fotbalovým zázemím. Zázemí máme ve Velvarech
opravdu výborné – dvě velmi kvalitní travnatá hřiště a pak nově vybudované hřiště
s umělým povrchem. Věřím, že brzy projdou
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MIKULÁŠ TO NEMÁ SNADNÉ
Mikulášská nadílka patří v našich končinách mezi jedny z nejmilejších zvyků, ačkoli
dnes již nemá význam evangelizační ani pastorační. Jedná se o ryze lidovou tradici
a svatý Mikuláš je pro mnohé z nás důstojný, dobromyslný, leč statný kmet, který
jednou ročně v předvečer svého svátku chodí kontrolovat stav kázně malých dětí,
aby je mohl uvážlivě obdarovat. Pokud možno mívá po svém boku rohatého čerta na
symbolické trestání a strašení zlobivců, a jeho pekelnost vyvažuje andělské stvoření
plné laskavosti a pochopení. Většinou jsou za tímto účelem přestrojeni dobrovolníci
z řad dospělé populace, kteří mají herecké ambice, rádi konají dobré skutky a nebojí
se dětí.
Snad každého z nás v dětském věku Mikuláš navštívil, ale ne každý z nás později
jako dospělý Mikuláše představoval. Já ano. Jednou mě v nouzi nejvyšší uprosila
moje známá, tehdy ředitelka hospozínské mateřské školky, jestli bych narychlo
nemohla svatého muže dětem předvést, protože se původně objednaná nadílková
sestava nemohla dostavit. Paní učitelky mi improvizovaně narychlo vyrobily
mikulášský oděv a instruovaly mě, že děti nerady jedí polívku, abych v tomto směru
na ně výchovně zapůsobila. Předstoupila jsem tedy před plnou třídu důvěřivých
dětských očí, které svatou bytost doslova hltaly. Posadila jsem hlas co možná
nejhlouběji a hned jsem začala vyzvídat, kdo z dětí nemá rád polívku.
Děti se samozřejmě přiznat netoužily. Dozvěděla jsem se od nich, že v podstatě
jediný, kdo polívku nejí, je jakýsi Mareček, který ovšem dneska chybí. Vzápětí si
jedna holčička vzpomněla, že Mareček ještě nejí hrachovou kaši a mandarinky,
a jeden urostlejší předškolák začal žalovat, že Mareček rád žaluje. To povzbudilo
jiného chlapce k plačtivému prohlášení, že ještě žaluje Ondra, ale ten už chodí do
páté třídy a je to jeho bratr. A vedle sedící holčička řekla, že její bratr se jmenuje Péťa
a babička Jarmilka. Tato informační smršť mě donutila k tlumenému uchichtnutí, což
se mi nevyplatilo, protože jsem vdechla kousek plnovousé vaty a za maskou
přidušeně vypoulila oči. To ihned ukáznilo děti, které se domnívaly, že se Mikuláš
zlobí a pamlsky jim nevydá. Celá třída zmlkla a do nastalého ticha rozrušeně zvolal
chlapeček v první řadě: „Ten Mikuláš má kozačky jako naše máma.“
Budiž mi snad ke cti, že jsem neztratila rozvahu, k hochovi jsem se ihned sklonila
a zabasovala: „Jak to, že nepapáš polívčičku?“
A nadílka byla zachráněna. Všímavý klučina se k polívkové abstinenci přiznal a slíbil
nápravu. Řeknu vám ale, že konat dobro není vůbec snadné.

Zdeňka Ortová
totální rekonstrukcí i kabiny a zázemí
pro děti. Pak ve Velvarech budou podmínky pro práci s dětmi srovnatelné s předními
prvoligovými kluby a jejich akademiemi.
Určitě si to naše děti zaslouží, stejně jako
obětavý trenérský tým.
Josef Dobeš
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ERASMUS V ITÁLII

  					
V říjnu od 21. 10. do 25. 10. proběhlo další
kolo Erasmus Ecogeeks. Tentokrát jsme vyrazili do italského Turína. Jelikož u nás proběhl Erasmus v květnu, znali jsme své italské
kamarády. Já jsem byla ubytovaná u jedenáctileté dívky jménem Bianca a moc jsem
se těšila na ni a její rodinu. Už před odjezdem
probíhala pravidelná korespondence mailem
a zjišťovali jsme podrobné informace o nadcházejícím týdnu. Podobné to bylo i u dalších
čtyř spolužáků z naší školy. Připravovali jsme
prezentace o škole, městě Velvary a celkově
o České republice. Také jsme přemýšleli, co
přivést na společnou sdílenou večeři a jakými
dárky potěšit rodinu.
Na cestu jsme vyrazili už v sobotu, neboť
jsme cestovali autobusem. Naštěstí nebyl
autobus plný, takže jsme si mohli udělat
pěkně pohodlí. Také byl v autobusu internet
a měli několik filmů na shlédnutí. S tím jsme
si všichni vystačili po celou dobu a cesta nám
rychle uběhla. Naše paní učitelky běhěm
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cesty komunikovaly s italským koordinátorem
a dávaly vědět o našem příjezdu, takže naše
rodiny na nás v Turíně už čekaly.
Hlavní koordinátorka Monica Battaglia pro
nás a další děti připravila pestrý program,
který byl zaměřený hlavně na ekologii. V pondělí nás čekalo slavnostní zahájení a vzájemné představování. Potom jsme trávili čas se
svými novými spolužáky ve třídách. Já měla
tělocvik a výtvarnou výchovu. Vytvářeli jsme
šperky z recyklovaného materiálu. Moc mě to
bavilo.
V úterý jsme programovali roboty v naučném
centru, a pak jsme šli na procházku do blízkého parku, kde jsme krmili veverky. Byl tam
i středověký hrad, který byl bohužel zavřený,
ale mohli jsme se kouknout do podhradí, kde
na nás dýchala středověká atmosféra. Po
obědě jsme se vrátili do školy, kde probíhala
laboratorní dílna zaměřená na ekologii. Večer
jsme měli sdílenou večeři se všemi dětmi, jejich rodiči a učiteli v místním kostele. My jsme
sebou přivezli různé sýry, salámy, perníky,
oplatky, linecké cukroví, nakládané okurky
a jiné pochutiny typické pro Českou republiku. Náš stůl jsme si vyzdobili českou vlajkou
a pohlednicemi Velvar. Ostatní zástupci zemí
udělali totéž a navzájem jsme ochutnávali národní jídla.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Ve středu jsme měli exkurzi v továrně na čokoládu. Nejdříve jsme se museli obléknout
do modrých plášťů a čepic a vypadali jsme
jako lékaři na operačním sále. Prohlídka to
byla zajimavá a voňavá. Hrozně jsem chtěla
ochutnat všechnu tu čokoládu kolem. Nakonec jsme se dostali do obchodu, kde jsme si
mohli koupit a konečně ochutnat čokoládu.

Byla moc dobrá, a tak jsem koupila domů na
ochutnání. Pak jsme jeli do centra města, kde
jsme navštívili muzeum kinematografie. Tam
se mi moc líbilo. Byly tam různé rekvizity z filmů a my jsme se mohli fotit. Byla tam třeba
obrovská lednička plná plastového jídla a já
u ní byla jako trpaslík. Nebo tam byla místnost, kde jsme mohli sledovat film, ale místo
klasických sedaček, tam byly záchody.
Ve čtvrtek jsme jeli opět do centra Turína.
Trochu jsme se prošli po městě, a pak jsme
zavítali na městskou radnici, kde nás čekali
zástupci města a hovořili o ekologii Turína.
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Musím říci, že mě to vůbec nebavilo, jelikož
pán mluvil velice špatně anglicky a nebylo mu
rozumět. Pak nás provedli radnicí a zavedli
nás do hlasovací místnosti, která byla velice
honosná. Připomínala mi parlamentní místnost v Londýně. Pak nás vzali do dalšího muzea, kde byly historické předměty královské
rodiny. Připadala jsem si tam jak na zámku.
Po obědě ve městě jsme měli daší laboratoře v muzeu Proč?. Rozdělili nás do několika
skupin, zavedli nás do místnosti, kde jsme
hovořili o ekologickém cestování a dělali pokusy s baterkami a žárovkami. Přiznám se,
že mě to moc nebavilo. Asi největším přínosem byla angličtina, kterou jsme komunikovali po celou dobu.
V pátek na nás čekala prohlídka vodní elektrárny. Počasí předcházející dny nebylo moc
přívětivé, hodně prošelo, a tak nás příjemně
překvapilo sluníčko a modrá obloha. Konečně jsme mohli zhlédnout v dáli bílé vrcholky
hor. Byla to nádhera. K vodní elektrárně jsme
jeli městskou hromadnou dopravou, což nebyla žádná sláva, ale příslib slunečného dne

mi pomohl cestu přežít. Prohlídka elektrárny
byla docela zajimavá, ukázali nám, jak se
řeka čistí od nečistot, které tam proud donesl.
Po prohlídce jsme se vydali směr škola. Tentokrát jsme nejeli tramvají a pěkně jsme se
prošli podél řeky. Po cestě jsme si povídali
a hodnotili jsme program a náš pobyt. Musím
přiznat, že se mi už stýskalo po mojí malé
sestřičce a domově, ale jsem moc ráda, že
jsem byla zapojena do takového programu
a mohla poznat jinou zemi a kulturu. Ve škole
nám předali naše certifikáty za účast, a pak
si nás rozebraly naše rodiny. Celé páteční
odpoledne jsme trávili spolu. Bianca a její rodina mě vzala do jumparku, kde jsem se setkala s Terezkou a její italskou rodinou. Bylo
to tam super. K večeři pak objednali pravou
italskou pizzu. Já dostala pizzu, na které byly
hranolky, což pro mě byla šílená kombinace,
ale nakonec jsem si pochutnala. Druhý den,
v sobotu, jsme odjížděli domů, ale až k večeru, takže jsme měli ještě půl dne k prozkoumání města a okolí. Tentokrát mě vzali k bazilice Superga. Bazilika byla umístěna na kopci
nad městem a měla jsem krásný výhled na
celý Turín a okolní Alpy. Naštěsí bylo krásné
slunečné počasí, takže jsem se kochala krásným výhledem a fotila.

V šest hodin večer nastal čas odjezdu a loučení. I když komunikace nebyla vždy jednoduchá, naše „rodiny“ se nám snažily poskytnout to nejlepší, co mohly nabídnout. Moje
italská maminka nám všem nachystala svačiny na cestu, jelikož věděla, že to bude dlouhé cestování. Loučení se neobešlo bez slz,
plakali jsme nejen my, ale i rodiče. Tentokrát
nám cesta uběhla rychleji, jelikož jsme našli
společnou hru, kterou jsme hráli a neustále
jsme se smáli. Kuba, jediný mužský společník naší delegace, nás bavil celou cestu a na
milánském nádraží, kde jsme čekali na náš
další autobus dokonce i celé nádraží.
V tomto projektu ještě zbývá cesta do Řecka
a Polska, které se uskuteční příští rok. Doufám, že se naše škola opět zapojí do dalšího
projektu a nám tím umožní vidět život a kulturu jiných zemí.
Emma Witton, 6.B ZŠ Velvary
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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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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Základní škola Velvary
Vás srdečně zve na setkání

Den: 10. prosinec 2019
Čas: 15.00 hodin
Program pro děti - Vánoční dílnička
Mgr. Jitka Pospíšilová
Mgr. Iva Soukupová
Nezapomeňte vzít s sebou přezůvky pro děti.
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Na Mikuláše po ledě, na Štěpána po blátě. Na Štědrý večer když sněží, na pytle se
chmel těží. A jestli na Štěpána větry uhodí,
příští rok se špatně urodí...
Tyto lidové pranostiky nás utvrzují v tom,
že kalendářní rok 2019 je téměř minulostí.
Přinášíme vám ze Základní školy poslední
letošní zprávy.
V roce 30. výročí „Sametové revoluce“ se
zejména žáci na 2. stupni zapojili do aktivit spojených například s činností společnosti Post Bellum. Post Bellum je obecně
prospěšná společnost, která se zabývá
zaznamenáváním a archivací vzpomínek
pamětníků významných historických událostí. Z těchto materiálů připravuje výstavy
a spolupracuje s nejrůznějšími médii na
výrobě dokumentárních pořadů. Díky multimediální výstavě umístěné na velvarském
náměstí se žáci 8. a 9. ročníků mohli podívat, prostřednictvím svých mobilů, přímo na
Národní třídu 17. listopadu 1989. V bývalém
velvarském kině děti shlédly příběhy několika přímých účastníků sametové revoluce
před třiceti lety. Ke Dni české státnosti jsme
uspořádali projektový den. Každá třída si
ho naplánovala a prožila po svém. Jednou
z možností byla účast na koncertu skupiny
Réva. Jiné třídy uspořádaly výpravy s cílem
seznámit se s historií naší země nebo objevovaly příběhy z nedávné minulosti, které
by neměly být zapomenuty. V cyklu Příběhy
bezpráví žáci shlédli film a po něm proběhla
beseda s hostem.
Přípravka nacvičila a předvedla pro děti
v mateřské škole pásmo Podzime, podzime.
V rámci programu Kino do škol se na oplátku ve školce mohli zúčastnit promítání filmu
Korálový útes.
Školní klub uspořádal mimoškolní výjezd
do IQ parku v Liberci. Tento projekt byl prostřednictvím tzv. Šablon II spolufinancován

          

z ESF. Čtvrté oddělení školní družiny si užilo
vzdělávacího programu Barevné hry.
Druhý stupeň si ověřil znalosti v astronomické olympiádě a přírodovědném Klokanovi.
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Deváté ročníky se podívaly do Kralup na
Dovednostní tour. Děti volily, zda svůj čas
stráví v dílnách či v laboratořích. Akci financovala Krajská hospodářská komora Střední
Čechy. Také jsme se s našimi žáky zúčastnili
Dnů techniky a vaření ve Slaném.
Ve škole jsme v průběhu podzimních měsíců přivítali zástupce pedagogicko - psychologických poraden i speciálních pedagogických center, která mají v péči některé naše
žáky a dohlížejí na průběh jejich vzdělávání
a plnění doporučených postupů a metod
a s učiteli konzultují problémy a potřeby sou-

Vydání

visející se školní prací integrovaných žáků
a žáků s různými úrovněmi podpory.
Ukončili jsme sběr kaštanů a pro zvířata
do krmelců jsme myslivcům předali cca
360 kg kaštanů.
Dále sbíráme hliník, baterie, drobný elektroodpad, nepotřebné mobily a úsporné žárovky.
Na samém konci roku 2019 nám dovolte,
abychom vyjádřili poděkování všem institucím, podnikatelům i jednotlivcům z Velvar
a okolí, kteří nám pomáhali a podporovali
naši činnost. Velmi si toho vážíme.

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA

Vydává měsíčně Město Velvary, Nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary, www.velvary.cz
IČO: 00235105, náklad 600 výtisků; Evidenční číslo: MK ČR E 10577
Tisk a grafika: mighty ADV, www.mighty-adv.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: zpravodajzvelvarska@seznam.cz
Redakce: Z. Ortová, L. Štýbrová
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

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

42

Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KŘÍŽOVKA
Citát Anselma Grüna z knihy rozhovorů „A strýčku Willi…“, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské
knihovně: „Každá krize, do které nás naše rozhodnutí přivede, by měla oddělit to, co je v nás povrchní,
od toho, co je v hloubce, to podstatné od vnějšího, skutečné od zdánlivého. Každá cesta vede soutěskami.
Ale když se nenechám odradit, mohou se mi za soutěskou... viz tajenka)“.

JAPONSKÝ ODĚV

K

POUŠTNÍ ROSTLINA

K

FILMOVACÍ PŘÍSTROJ

K

HUDEBNÍ NÁSTROJ

K

MALÉ CESTOVNÍ ZAVAZADLO

K

PROUTĚNÉ VÝROBKY

K

UČITEL

K

ŠPERK

K

ZNAČKA AUTOBUSŮ

K

HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA

K

CÉVKA

K

KRYT MOTORU

K

HONÁK KRAV

K

ILUZE

K

DRUH SOVY

K

STARŠÍ VOJENSKÁ HODNOST

K

ŽLAB

K

Vyluštění z listopadového čísla:

Křížovku na prosinec připravila: L. Štýbrová

Margareta Magnussonová: – „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 VYHNOUT STAROSTEM.“
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