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ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Vzpomínáme

6. ledna tomu bude 25 let,
co nás náhle opustil
pan

Libor Žoha.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Hanka,
sestra Romana s rodinou,
bratr Jaroslav s rodinou

PF 2020

CHODBU RADNICE ZDOBÍ KONĚSPŘEŽNÁ
STŘÍKAČKA Z ROKU 1904
Chodbu městské radnice
zdobil donedávna historický kočár, který byl středem
zájmu občanů i návštěvníků
radnice. Po jeho vrácení nebylo toto místo dlouho prázdné.
Město nabídlo našemu hasičskému sboru, zda by zde
nechtělo vystavit svůj unikátní exemplář, a to historickou
koňskou stříkačku, která pochází z roku 1904!!
Hasičský sbor nabídku přijal
a od soboty 30. 11. je zde
stříkačka R.A.Smekal z roku
1904 vystavena. Bylo nutno
provést některé úpravy, zejména stříkačku usadit na speciální stojany, aby loukoťová kola,
která vysychají, byla ve vzduchu a nedošlo k jejich destrukci. Dále platí dohoda, že v případě
potřeby, bude stříkačka na nezbytně nutnou dobu převezena a poté vrácena.
Vystavená stříkačka je hlídána kamerovým systémem a věříme, že bude centrem zájmu
návštěvníků radnice a přispěje k propagaci činnosti nejstaršího českého dobrovolného
hasičského sboru.
Libor Šulc
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RADOSTI A STAROSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - NA PŘELOMU ROKU

Vítejte v novém roce!
Zamávejme roku 2019! Přinesl nám toho
dosti, máme za sebou bezpočet milých set
kání při rozličných událostech kulturních,
společenských, sportovních i vzdělávacích,
ať už šlo o koncerty (několik jich uspořádala ZUŠ, jiné muzeum, další pěvecký spolek, jeden velký koželuhovský na podporu
Záložny my všichni a několik jich připravili
Natvrdlí, ať už u rybníka či jinde), vernisáže a výstavy (těch bylo také dosti, třeba
výstava v muzeu Sportem ku zdraví z dějin velvarského sportu, či výstava k výročí
ZUŠ, nebo putovní výstava k 17. listopadu,
nebo vernisáže v galerii Tomáš Vosolsobě,
vystavovalo se i u chovatelů nebo ve škole), představení a vystoupení (ty se snad
ani nedají spočítat), klání, turnaje, poháry a soustředění (fotbalové, ať už velkých
fotbalistů či malých velvarských klokanů, atletické – školní i školkový sportovní
den, zápolení jiu-jitsu, klání nohejbalové,
volejbalové, první vánoční běh, hasičská
dědkiáda a velký šachový turnaj a další), festiválky, besídky, slavnosti a oslavy
(slavilo se ve velkém: hasiči měli 155
a fotbalisté stovku, i v menším: to třeba na
zahradní slavnosti ve školce či v Kostce),
blešáky, trhy a pouliční akce (tak těch bylo
také dosti, z velvarského blešáku už se
stalo pořádné tržiště, vyvedly se i tradiční
velikonoční a vánoční jarmarky a každý
den se něco semlelo i na ulicích), vzdělávací programy, besedy a kurzy (Velvarská
Kostka letos pořádala jednu akci za druhou, pěkně se rozjely i vzdělávací muzejní
programy pro školy, knihovna připravila pár
pěkných besed i oblíbené kurzy trénování
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paměti, velkou vzdělávací akci pro učitele
z daleka nachystala naše škola, pořádali
jsme besedy o odpadech, kotlících a jiných
důležitých věcech), brigádničili jsme a pracovali (o tom ví své hlavně naše spolky,
zejména hasiči, dosti se dělo i u Malvaňáku, uklízeli jsme odpady a sázeli stromy)
a dosti dalšího se toho ještě dělo, dětské
dny, čarodějnice, lampioňák, šifrovací
závod, mikulášská, a další a další, co by se
sem ani nevešlo.
Zvládli jsme i mnohé velké projekty,
konečně jsme reklamovali, dokončili
a zkolaudovali nádrž na Velké Bučině,
postavili jsme nějaké ty nové chodníky,
obnovili část veřejného osvětlení, dokončili jsme síťování nových městských parcel a výstavbu nové komunikace u nich,
zmodernizovali jsme část čistírny odpadních vod, zavedli jsme nový systém
svozu odpadu, zřídili a otevřeli veřejné
sběrné místo, zavedli jsme nový program
pro podporu obnovy domů v památkové
zóně a podpořili jím první majitele a snažili se jim pomoci v opravách, opravili některé drobné památky, dokončili restaurování vitráží v městském kostele, postavili
jsme též nové komunitní centrum U-čko
u Malvaňáku a na rybníku nám jezdí nová
lodička. Když k tomu připočtete ještě bezpočet drobných oprav, úprav, výsadeb,
ošetření, dláždění, projektování a mnoho
dalšího, a přihlédneme-li, kolik k tomu muselo být jednání, rozhodování, domlouvání,
vysvětlování, žádání, schvalování, vyúčtování, kontrolování, kolaudování, papírování, je toho na jeden rok opravdu až až.

Nic z toho by se nestalo bez vašeho
zájmu a podpory, za niž děkujeme,
a hlavně bez nasazení pracovníků a spolupracovníků města, našich zastupitelů
a radních, úředníků, pracovníků muzea,
pracovnic knihovny, na pořádek a bezpečnost přitom dohlíželi naši strážníci a asistenti, a vlastníma rukama jej zajišťovali všichni pracovníci a pracovnice z naší
technické čety! Děkuji všem za jejich nasazení a jsem moc rád, že je práce pro město
baví a dává jim smysl. Děkuji Vám všem za
vaše podněty, připomínky, náměty, nápady, podpory, doporučení i rady, které jsou
pro naši společnou správu města zásadní
a naštěstí jich i v tomto roce bylo dosti.
Rok 2019 se nám ale do značné míry
postaral i o podobu roku nového. Dozrály
v něm totiž některé veliké projekty, do
kterých se v roce 2020 s chutí pustíme!
Vítejme rok 2020! V tento kulaťoučký
rok svět očekává mnohé významné
události, ale troufnu si už teď říci, že dění
ve Velvarech bude minimálně stejně
význačné. Očekává se třeba, že v saudskoarabském městě Džidda má být dokončena nejvyšší stavba světa Jeddah Tower
vysoká přes 1000 metrů, co je to ale proti
tomu, že u nás bude započata stavba kanalizace na Velké Bučině, která bude minimálně 1000 metrů dlouhá!
Pravdou je, že projekt Mars One na tento rok plánuje misi bez posádky s cílem
přistát na povrchu Marsu a určit přesné
místo, kde bude kolonie. Celá tato akce
ale bledne v porovnání s tím, že my
plánujeme zahájení mise s cílem opravit sál Záložny – a její přesné místo už
dávno bezpečně známe! Mars One sice
současně vypustí komunikační družici
do Lagrangeova bodu L5, zajišťující ne-

přetržité spojení s budoucí kolonií, ale my
odhodlaně vypustíme projektanta do budovy bývalého hotelu, aby projektoval pivovar zajišťující budoucí nepřetržité spojení
trubkami se sálem a to je spojení mnohem
zásadnější! Před tím vším bude probíhat
náročné výběrové řízení na zhotovitele
oprav Záložny, které si v ničem nezadá
s volbami amerického prezidenta. Ty se
již dlouho připravují a uskuteční se
až v listopadu, my to musíme sfouknout
do března! Snad s tím nebudeme mít
taky takové trumpoty. Dění na Učku
u Malvaňáku a výkony velvarských
plavců a veslařů slibují zastínit letní olympiádu v Tokiu. A vydláždění povrchů
v Růžové ulici, které povede k vystoupení
této ulice ze světových bahnišť, je snad
srovnatelné jen s vystoupením Spojeného království z EU. Nesmíme zapomínat
ani na oslavy výročí významných rodáků, které si v ničem nezadají s oslavami
celosvětových velikánů (v roce 2020 si
svět připomíná kupříkladu sté narozeniny
Spejbla). Plánů je dosti, máme se na
co těšit!
Dobré je, že rok 2020 bude mít 251
pracovních dnů (bohužel je tu i 13 státních
a ostatních svátků, z nichž 11 jich připadá
na mimovíkendové dny, čili o některý den
přijdeme). Ale, přátelé, je to rok přestupný, takže budeme mít o den navíc! A mám
takové tušení, že se nám bude hodně
hodit! Protože z hlediska toho, co nás čeká,
to bude jistě rok, jaký svět (a dokonce
ani svět velvarský) nikdy neviděl. (O čtyř
stém výročí bitvy na Bílé hoře raději zatím
pomlčme.)
Ať žije rok 2020! Ať žijí Velvary!
Vše dobré i to nejlepší přeje od srdce
Radim Wolák, radostný velvarský starosta
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ODPADU
PRO ROK
2020 MĚSTA VELVARY
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2020
PRO ROK 2020

Svoz komunálního odpadu:
probíhá celoročně (i o svátcích) každý sudý týden ve čtvrtek, ve všech částech města,
Svoz komunálního odpadu:

nádoba na odpad musí být označena QR kódem, přesné termíny:
probíhá celoročně (i o svátcích) každý sudý týden ve čtvrtek, ve všech částech města,
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3. 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8.,
nádoba na odpad musí být označena QR kódem, přesné termíny:
20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3. 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8.,
20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.

Svoz bioodpadu:
probíhá od 30.3.2020 do 30.11.2020, každý sudý týden v pondělí, v listopadu se vyváží
Svoz bioodpadu:

každé pondělí, bio nádoba musí být označena QR kódem, bioodpad je možné v průběhu
probíhá od 30.3.2020 do 30.11.2020, každý sudý týden v pondělí, v listopadu se vyváží
celého roku, v předem stanovených termínech, ukládat na sběrné místo u ČOV
každé pondělí, bio nádoba musí být označena QR kódem, bioodpad je možné v průběhu
celého roku, v předem stanovených termínech, ukládat na sběrné místo u ČOV

Svoz pytlů (papír a plast) od každého domu:
probíhá 1 x za 14 dní, přesné termíny:
Svoz pytlů (papír a plast) od každého domu:

6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8.,
probíhá 1 x za 14 dní, přesné termíny:
17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.
6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8.,
17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.

Svoz skla ze sběrných nádob:
probíhá 1x za 28 dní vždy v pátek (17.1., 14.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8.,
Svoz skla ze sběrných nádob:

25.9., 23.10., 20.11., 18.12.)
probíhá 1x za 28 dní vždy v pátek (17.1., 14.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8.,
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v těchto ulicích – Za Roudnickou branou u mostu,
25.9., 23.10., 20.11., 18.12.)
Čechova u zdravotního střediska, Komenského u čp. 356, Chržínská – sídliště, Růžová,
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v těchto ulicích – Za Roudnickou branou u mostu,
Nádražní, Za Roudnickou branou u čp. 496, Malovarská u čp. 751, Malovarská – ke
Čechova u zdravotního střediska, Komenského u čp. 356, Chržínská – sídliště, Růžová,
koupališti, U Cukrovaru, Hradební, Na Průhoně – u kina, Na Nábřeží – na fotbalovém hřišti,
Nádražní, Za Roudnickou branou u čp. 496, Malovarská u čp. 751, Malovarská – ke
Nové Uhy u parku, v Ješíně u parku a u kapličky a na Velké Bučině u rybníka a u kapličky.
koupališti, U Cukrovaru, Hradební, Na Průhoně – u kina, Na Nábřeží – na fotbalovém hřišti,
Na těchto stanovištích jsou umístěny i kontejnery na plast a na papír.
Nové Uhy u parku, v Ješíně u parku a u kapličky a na Velké Bučině u rybníka a u kapličky.
Na těchto stanovištích jsou umístěny i kontejnery na plast a na papír.

Objemný odpad:

lze po předložení sběrného lístku, který získáte v přízemí městského úřadu, ukládat
v průběhu celého roku na sběrné místo u ČOV v Chržínské ulici, sběrné místo je otevřeno
v sudých týdnech v úterý odpoledne a v sobotu dopoledne, provozní doba je upravována
podle ročních období

Svoz nebezpečného odpadu:

jarní svoz 18. 4.2020 a podzimní svoz 17.10.2020, v těchto termínech proběhne současně
sběr železného šrotu

Svoz textilu:

probíhá každý týden
nádoby na textil jsou umístěny v ulicích Za Roudnickou branou, Na Průhoně u kina,
Čechova u zdravotního střediska, v Ješíně u kapličky a na Velké Bučině u rybníka.

Svoz drobného elektroodpadu:

probíhá podle potřeby
nádoby na malá elektrozařízení jsou umístěny ve sběrném hnízdě v těchto ulicích
– Malovarská – ke koupališti, Nádražní, Za Roudnickou branou u mostu, v Ješíně
u kapličky a na Velké Bučině u hasičárny. Velká elektrozařízení se odevzdávají v areálu
hasičské zbrojnice v ulici Karla Krohna každý první čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin
a každou první sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin.

Svoz použitých kuchyňských – rostlinných olejů a tuků:

probíhá podle potřeby
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v ulicích Hradební, Čechova u zdravotního
střediska, za Roudnickou branou u mostu a v Ješíně u kapličky

Svoz hliníku:

probíhá podle potřeby
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v ulici Na Průhoně u kina, v Růžové ulici
a na Velké Bučině u hasičárny, v průběhu ledna bude nádoba dodána na sběrné místo
v Ješíně u kapličky

Svoz drobného železného šrotu:

probíhá podle potřeby
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v ulici Na Průhoně u kina, v Růžové ulici
a na Velké Bučině u hasičárny
Kontaktní osoby:
Jitka Urbánková - Městský úřad Velvary, tel. 315 617 007, e-mail: urbankova@velvary.cz
Martina Vochomůrková - Městský úřad Velvary, tel. 315617008, e-mail:pokladna@velvary.cz
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PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA
Milí čtenáři, jak jsme již předeslali v prosincovém vydání Zpravodaje z Velvarska, přichystali
jsme pro Vás novou rubriku – Příběhy a pověsti z Velvarska. Bude čistě na vaší fantazii, zda
uznáte příběhy za pravdivé či nikoli. Koncem kalendářního roku 2020 se postupně dozvíte
o třech příbězích, které vyjdou během roku, kde vám popíšeme, jak to bylo doopravdy.
Čtěte proto pozorně. Fotografie v článcích budou ilustrační pro názorné doplnění textu. Nyní
můžeme odvyprávět první z nich…

JOHÁNEK Z VELVARSKÉHO MOSTU
Nejprve si povíme něco o významu
sochy
sv. Jana v blízkosti vodních elementů. Sv. Jan,
familiérně Johánek, měl ochraňovat před utonutím či potopou,
tudíž jeho přítomnost poblíž řek či rybníků není
náhodná. Jeho socha měla zkrátka za úkol
chránit před pohromou spojenou s vodou.
V blízkosti bývalé Roudnické brány, na mostě přes Bakovský potok, stávala také jedna
z mnoha soch sv. Jana. Dnes už zde ale nestojí. Co se s ní tedy stalo?
Dne 24. února slaví svátek Matěj. K tomuto
datu se pojí pranostiky: „svatý Matěj ledy láme,
nemá-li jich, nadělá je“ a „svatý Matěj přináší
povodně“. Světe div se, naplnily se ten den
obě dvě. Voda v potoce se vylila ze svého koryta a následně zamrzla. Vznikla tak velká ledová plocha pro bruslení.
Tato událost neunikla očím místních,
zejména
dětí, které si pro
zimní radovánky
i zkracovaly školní výuku. Náhle
byla zamrzlá vodní plocha plná lidu. Sv. Jan,
na mostě stojící, pokukoval na všechny ty,
kteří si díky této události užívali radostných
chvil a hlavou se mu honilo, jak rád by bruslení

také okusil.
Když nastala tma, všichni šli domů. Nepozorné
dítko, které taktéž spěchalo domů, zapomnělo
své brusle přímo pod sochou sv. Jana. To Johánkovi nedalo a řekl si, že musí této příležitosti využít. Celé město šlo už dávno spát, a tak
sestoupil z podstavce, obul si brusle a začal
jezdit tam a sem, sem a tam…
Při bruslení se tak zasnil, že po potoce ujížděl
dál a dál. Až tu si uvědomil, že je od svého stanoviště příliš daleko. Rozhodl se proto, že si
na břehu před zpáteční cestou trochu odpočine. Zmožen dlouhou cestou na břehu potoka
usnul.

Během jeho dlouhého spánku nastala obleva
a zamrzlý potok postupně roztával. Johánek
po probuzení zjistil, že se ocitl v poli daleko od
mostu. Musel tak čekat, zda potok znovu nezmrzne, či ho nezachrání nějaký dobrák z Velvar. A ten se skutečně našel, dokonce jich bylo
několik a Johánka společnými silami dopravili
zpět do Velvar. Ovšem z obavy o jeho setrvání
na mostě, kdyby zase potok zamrzl, postavili
sochu Johánka před kostel sv. Kateřiny, aby ho
snad náhodou nenapadlo, znovu odbruslit.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
Poslední měsíc kalendářního roku je v Základní umělecké škole časem
zvýšené aktivity.
Začátkem je vystoupení našich trubačů a pěveckých sborů při rozsvícení vánočního stromu
o první adventní neděli. Počasí nám letos přálo a tak jsme si mohli v klidu poslechnout koledy.
Tentokrát vybral pan sbormistr Řezáč i několik úplně neznámých starých koled, které všechny
pozorné posluchače určitě zaujaly.
Hned další víkend navštívil naši školu
Mikuláš se spanilými anděly a roztomilými
čerty. Můžete mi věřit, že za tu dobu co
jsem na světě, už jsem zažil řadu mikulášských nadílek. Dost často i s čepicí a vousy,
ale ta letošní, kterou společně připravil velvarský spolek Človíček a DS scéna Kralupy nad Vltavou byla mimořádná a opravdu
se povedla. Divadelníci zaujali děti natolik,
že některé samy vstoupily do role herců
a ty menší, či stydlivější se naučily zpívat
koledu, kterou pak společně zazpívaly
Mikuláši a jeho doprovodu. Bylo to nápadité a veselé představení, které bylo pro děti
skutečným zážitkem. Skoro jsem litoval,
že jsem jako dítě něco podobného neviděl.
Následovala hudební a taneční nadílka,
kterou dostali rodiče při vánočním koncertě a tanečním vystoupení. Snažili jsme se,
tak moc jsme Vám chtěli zahrát a zatančit,
že to nakonec bylo skoro dlouhé. Doufám,
že nám to prominete. Jenže nevím, nevím,
asi to příště nejspíš uděláme znovu...
Naše absolventské soubory se také zapojily do hudebního dění v regionu. Flétnový
soubor rozšířený o nejlepší současné žáky zahrál v Saturnově sále na zámku v Libochovicích.
Houslový soubor pak vystoupil v kostele sv. Klimenta v Odolené Vodě se slavným trumpetistou
panem Janem Buňatou.
Úplně posledním vystoupením našich hudebníků bylo velvarské provedení Rybovy České
mše vánoční v kostele sv. Kateřiny, kde spolu s Velvarským pěveckým spolkem zpíval také
náš dětský sbor Tolárek. Jádro orchestru tvořily naše houslistky a učitelé. A nejdůležitější osoba byl pan Vratislav Řezáč, pod jehož taktovkou se hrálo a zpívalo.

PF 2020

Starý rok je za námi, ať byl, jaký byl, pamatovat si budeme určitě jen to dobré. Popřejme si
společně, ať se i ten další vydaří přinejmenším stejně.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt

STAVBA VÁNOČNÍHO

STROMU

Tradiční předzvěstí adventu a vánočních
svátků v našem městě je stavba vánočního
stromu. Loni jsme využili pouze jediné nabídky
na dárcovství stromu, kterou dal pan Jan
Kačkovič z Velvar. Za zelený vysoký smrk
velmi děkujeme.
Pokácení a doprava stromu probíhala tradičním způsobem. Práce včetně zdobení zajišťují
pracovníci městské technické čety, jeřáb zapůjčila firma Elektromontáže Kalců z Uhů, dopravu
zajišťovali velvarští hasiči svým vozidlem a asistovala hlídka MP Velvary. Všem rovněž velmi
děkujeme!.
Poděkování patří i firmě Tutr - autobaterie,
která umožnila pokácení a naložení stromu
ze dvora svého objektu.
Po ozdobení byl strom slavnostně rozsvícen
v neděli 1. prosince a tradičně se stal ozdobou
našeho náměstí.
Libor Šulc, MěÚ Velvary

w w w. v e l v a r y. c z |
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Dotazník:

1. Uveďte 3 věci, které se vám
ve Velvarech líbí:

2. Uveďte 3 věci, které se vám
ve Velvarech nelíbí:

6. Která místa v obci se vám opravdu
nelíbí a proč?

7. Kdybyste měl/a život ve Velvarech
popsat třemi slovy, jaká by to byla?

8. Kdybyste měl/a milion Kč, na jakou
věc v obci (akci, opravu, stavbu...
cokoli) byste je poskytl/a?

9. Jakých akcí v obci se účastníte?

10. Odkud se dozvídáte o dění v obci
(označte i více možností)?

☐ Zpravodaj

☐ místní rozhlas

☐ informační SMS od města

☐ webové stránky města

Inzerce:

☐ facebookové stránky města

☐ plakáty, letáky

☐ od známých, přátel

☐ odjinud (prosím napište)

Jak jsme již předeslali v minulém čísle Zpravodaje, pilně pracujeme na přípravě nového
Jak
jsme již předeslali
v kminulém
čísle Zpravodaje,
pilněznát
pracujeme
na apřípravě
Strategického
plánu města,
jehož uskutečnění
potřebujeme
vaše názory
náměty. nového
První „vlaštovkou“
malák adventní
anketka během
vánočních
trhů
na názory
náměstí,se
Strategického
plánubyla
města,
jehož uskutečnění
potřebujeme
znát
vaše
a náměty.
kterou „vlaštovkou“
nám pomáhalabyla
pětice
deváťáků
z našíanketka
základníběhem
školy, zavánočních
což jim patří
velký
První
malá
adventní
trhů
nadík!náměstí,
Samozřejmě,
se nám nepodařilo
oslovit zvšechny
návštěvníky
aledík! Sase
kterou námžepomáhala
pětice deváťáků
naší základní
školy,vánočního
za což jimjarmarku,
patří velký
veřejné plánování se tím pěkně rozproudilo..(..což se, bohužel, nedalo říci o krvi ve
mozřejmě, že se nám nepodařilo oslovit všechny návštěvníky vánočního jarmarku, ale veřejné
zmrzlých prstech zapisovatelů anketky..).
plánování se tím pěkně rozproudilo.. (což se, bohužel, nedalo říci o krvi ve zmrzlých prstech
zapisovatelů
anketky).
Dalším krokem
je dotazník pro všechny občany Velvar a přilehlých městských částí, který
přikládáme v tomto Zpravodaji a zároveň byste jej měli nalézt ve svých poštovních
schránkách
během
vánočníchpro
svátků.
Věříme,
že siVelvar
najdete
u dobré
kávy nebo
Dalším
krokem
je dotazník
všechny
občany
a chvilku
přilehlých
městských
částí, který
čaje
a
přikusujíc
vanilkový
rohlíček
dotazník
vyplníte.
Ať
už
sami,
či
s
vašimi
blízkými.
Je
přikládáme v tomto Zpravodaji a zároveň byste jej měli nalézt ve svých poštovních schránkách
pro nás cenný názor všech občanů i občánků bez ohledu na věk!
během vánočních svátků. Věříme, že si najdete chvilku u dobré kávy nebo čaje a přikusujíc vaPřed jeho vyplněním si, prosím, pečlivě přečtěte úvodní informace a nezapomeňte si
nilkový
rohlíček
dotazník
vyplníte.
Ať už 20.
sami,
či s března
vašimi blízkými.
nás cenný
názor všech
poznačit
do nového
kalendáře
termíny
a 21.
2020, kdyJesepro
sejdeme
na velké
občanů
i
občánků
bez
ohledu
na
věk!
veřejné debatě a výsledky ze všech anket řádně probereme!
Před jeho vyplněním si, prosím, pečlivě přečtěte úvodní informace a nezapomeňte si poznačit
Ještě
malá kalendáře
připomínkatermíny
– vyplněné
do schránek
logem debatě
do
nového
20. a dotazníky
21. březnavhazujte
2020, kdy
se sejdemeoznačených
na velké veřejné
(v podatelně
MěÚ řádně
Velvary,
v COOP Velvary, v drogerii, v pekařství, v masně,
aměsta
výsledky
ze všech anket
probereme!
knihovně) a do venkovní schránky u vrat radnice (ta je přístupná i pozdě večer....). Je-li
vám libo, můžete jej též vyplnit online na webových stránkách města. Děkujeme!
Ještě malá připomínka – vyplněné dotazníky vhazujte do schránek označených logem města
(v podatelně MěÚ Velvary, v COOP Velvary, vMichaela
drogerii,Kuptíková,
v pekařství,
v masně, vprojektu
knihovně) a do
koordinátorka
venkovní schránky u vrat radnice (ta je přístupná i pozdě večer....). Je-li vám libo, můžete jej též
vyplnit online na webových stránkách města. Děkujeme!

3. Co se za posledních 5 let
(2014 - 2019) zlepšilo?

Milí Velvarští, Ješínští, Malo i Velkobučinští!
Milí Velvarští, Ješínští, Malo i Velkobučinští!

4. Co se za posledních 5 let
(2014 - 2019) zhoršilo?

5. Která jsou vaše oblíbená místa
v obci a proč?

PLÁNOVÁNÍ
ROZVOJE MĚSTA
Plánování rozvoje města

Michaela Kuptíková, koordinátorka projektu
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Místo pro vás
a vaše nápady:

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

Napište cokoli, co vás ještě napadá, týká
se života ve městě a mohlo by přispět k tomu,
aby se ve Velvarech lépe žilo.

Děkujeme a přejeme klidné svátky
a krásný nový rok!

Inzerce

w w w. v e l v a r y. c z |
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Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Plánování rozvoje města
2020–2030

Dotazník

ve dnech 20. a 21. března 2020
na ní nesmíte chybět, zakroužkujte si datum v kalendáři!

▶

To jsme MY!

. v podatelně MěÚ Velvary . v pekárně . v masně
. v knihovně . v jednotě . v drogerii

do schránek s logem VELVARY – TO JSME MY

do 13. ledna

Vyplněné lístky, prosíme, vhazujte
Všechny vaše náměty a připomínky budou sloužit
jako podklad pro VELKOU VEŘEJNOU DEBATU,
která se uskuteční

▶

odevzdat?

KDE dotazník

Zkuste se popsat ZDE:
(kdo jsem, odkud jsem, kolik mi je, co dělám, atd.)

a starosta města Radim Wolák

Skupina pro přípravu plánu rozvoje města pro roky 2020–2030

dotazník vyplnit?

PROČ

Jak je libo. Nejlepší ale bude, když
dotazník vyplníte se svými blízkými,
třeba si u toho o městě i trochu popovídáte. I když je dotazník anonymní, rádi
bychom aspoň trochu tušili, kdo jej
vyplňoval. Napíšete nám sem, prosím,
obecně, kdo jste?
Zajímá nás, jestli jste mladí či starší,
mužové či ženy, jestli dotazník vyplňujete
sami, ve dvou či v rodině, jestli píšete
o Bučině nebo o Ješíně, jestli tu žijete od
mala či jste tu krátce, prostě cokoli, co by
nám pak umožnilo lépe spasovat výsledky
na potřeby jednotlivých skupin obyvatel.
Nebude nám vadit, když k jednotlivým
odpovědím napíšete více variant a značku,
kdo odpovídal (Např. tatínkovi chybí pivovar, mamince tu nechybí, synek by rád
kino… chápete, že ano?) ▶

Jak vyplňovat?

Děkujeme za Váš zájem a čas!

Nezapomeňte, Velvary nejsou jen Velvary, ale také Ješín, Velká i Malá Bučina! Prosíme občany místních
částí, aby se při vyplňování neopomíjeli!

Každé město je tvořeno lidmi a je takové, jací jsou jeho lidé. Velvary jsou městem pěkným, a aby byly ještě
hezčím, je dobré si čas od času společně promluvit o tom, se se nám tu líbí a co nám tu chybí. A ten čas
právě přišel! Připravujeme plán rozvoje města pro dalších deset let a ten musíme udělat jenom společně.
Zajímá nás proto vše, co si o městě myslíte, co vám tu schází, co byste potřebovali. Pište cokoli, co vás napadá,
my dáme všechny podněty dohromady, a potom si o výsledku společně popovídáme! Nakonec sepíšeme
vše důležité, co z debaty vzejde, a budeme hledat cesty k tomu, abychom s tím něco udělali.

To jsme MY!

Dotazník:
6. Která místa v obci se vám opravdu
nelíbí a proč?

Místo pro vás
a vaše nápady:

Napište cokoli, co vás ještě napadá, týká
se života ve městě a mohlo by přispět k tomu,
aby se ve Velvarech lépe žilo.

školička - chlapci a dívky - Jáchym Kolář
nejmladší žáci - Vojta Procházka, Josefína
Špičková a Martina Kubešová
mladší žáci - Zuzana Dalecká, Eliška
Jandoušová, Vašek Sýkora a Nikola
Vojanský
muži - Jindřich Srb
ženy - Dana Kobzáňová
Rodinný běh - 1. Sýkorovi, 2. Hlaváčkovi, 3. Potlukovi
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1. Uveďte 3 věci, které se vám
ve Velvarech líbí:

7. Kdybyste měl/a život ve Velvarech
popsat třemi slovy, jaká by to byla?

8. Kdybyste měl/a milion Kč, na jakou
věc v obci (akci, opravu, stavbu...
cokoli) byste je poskytl/a?

9. Jakých akcí v obci se účastníte?

10. Odkud se dozvídáte o dění v obci
(označte i více možností)?

☐ Zpravodaj

☐ místní rozhlas

☐ informační SMS od města

☐ webové stránky města

☐ facebookové stránky města

☐ plakáty, letáky

☐ od známých, přátel

☐ odjinud (prosím napište)

Děkujeme a přejeme klidné svátky
a krásný nový rok!

Se zajímavou myšlenkou přišel Klub rodičů
a přátel dětí a školy při ZŠ Velvary a Velvarské Kolečko, kteří v neděli 15. prosince
uspořádali 1. ročník Velvarského vánočního
nočního běhu.
V novém objektu Účka na Malvaňáku
proběhla prezentace závodníků a pak se
téměř 100 závodníků v několika kategoriích odebralo na začátek cyklostezky Velvary - Ješín a absolvovali noční běh. Žáci
Mateřské školy běhali v areálu rybníku délku
250 m, běh mládeže a rodinný běh měřil
1 km a dospělí běželi 5 km.
Start a cíl osvětlovali velvarští hasiči,
kteří také zapálili dva ohně k ohřátí účastníků. Na bezpečnost přechodu silnice dozírala MP Velvary, pomohlo i město Velvary.
Důležitým vybavením byla svítilna „čelovka“, účastníci obdrželi medaile, pamětní listy a poukázku na teplý nápoj. U rodinného
běhu první tři obdrželi i poháry. Pořadatelé
děkují všem sponzorům běhu.
Zajímavá myšlenka pohybu před vánočními
svátky - dočká se dalšího pokračování?
Důležitá byla účast a pohyb, výsledky
nejsou tak důležité, přesto uvádíme vítěze
jednotlivých kategorií a skupin:

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

2. Uveďte 3 věci, které se vám
ve Velvarech nelíbí:

3. Co se za posledních 5 let
(2014 - 2019) zlepšilo?

4. Co se za posledních 5 let
(2014 - 2019) zhoršilo?

5. Která jsou vaše oblíbená místa
v obci a proč?

1. ročník Velvarského vánočního
nočního běhu

w w w. v e l v a r y. c z |
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VYBÍJENÁ MIX 10. ROČNÍK ANEB

VÁNOČCUP
V pátek 13. 12. se v sokolovně konal 10. ročník soutěže ve vybíjené. Zahrát si přijely děti
ze ZŠ Chvatěruby, Klobuky a Velvary. Mix znamená, že turnaj byl přátelský a děti nehrály
za svoji školu, ale byly namíchané do týmů z různých
škol a různého věku (4. - 9.
třída).
Za podporu a krásnou předvánoční atmosféru děkujeme vedení města Velvary,
ZŠ Velvary a zúčastněným
školám.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Otvíráme rok 2020!
V lednu mráz - těší nás, v lednu voda
– věčná škoda. Leden jasný – roček krásný.
……ale ještě na chviličku zpět do roku
minulého. Jeho poslední dny jsme si ve
škole užívali ve znamení vánočních svátků.
Děti se připravovaly na vánoční besídky,
zdobily stromečky, pekly různé voňavé dobroty, podnikly výpravy na výstavy betlémů,
za vánočními tradicemi, do svíčkárny v Šestajovicích a na další zajímavá místa. I Klub
předškolák se nesl v duchu předvánočního
tvoření.

D. Hubáčková
Přání

Škola se již tradičně zapojila do akce Česko zpívá koledy. 11. prosince navečer jsme
se sešli před školou, a protože konec roku
je čas bilancování a hodnocení, využili
jsme tohoto setkání nejen ke zpívání
koled, ale i k vyhlášení nejlepších žáků
Golfové akademie, nejlepších hráčů FotZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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balové akademie a nejlepších návrhů na
novoroční přání. Shlédli jsme klip, který
natočil kytarový kroužek jako poděkování společnosti Comax za sponzorský
dar, díky němuž jsme mohli koupit nové
hudební nástroje. Celé vystoupení podpořil svou návštěvou pan Martin Hašek - fotbalový reprezentant a mnohaletý trenér
Bohemians. Kladenský deník jako tradičně poskytl drobné občerstvení pro diváky
i účinkující. Děkujeme také KRPDŠ za podporu tohoto večera.
Děti ze 6. C secvičili představení „Živý betlém“ a podnikli s ním šňůru vystoupení.
Představili se ve Slaném, v mateřské škole,
v domově pro seniory, v podniku Connect,
při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí a samozřejmě hráli i pro menší spolužáky
ve škole.
Do Domova pro seniory ve Velvarech
jsme se vydali také u příležitosti společného
zdobení vánočního stromu na zahradě.
Školní družina si užila vánoční výukový
program „Příběh světla“, který se uskutečnil v kostele svaté Kateřiny na náměstí.
Děti z družiny se zapojily také do soutěže
s vánočně - ekologickou tématikou „Nejkrásnější vánoční strom, stromeček, větvička“, jejímž pořadatelem bylo Ekologické
centrum v Kralupech nad Vltavou. Děti
w w w. v e l v a r y. c z |
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vyráběly vánoční dekorace z odpadních
materiálů. Všechny exponáty bylo možno
vidět na výstavě v Kulturním domě Vltava
v Kralupech nad Vltavou až do 31. 12. 2019.
Skupina ředitelů a vedoucích pracovníků
z Prahy 12 si vybrala naši školu k návštěvě a uskutečnila náslech v několika třídách,
kde pracují paní učitelky a paní asistentky s žáky - cizinci. Také jsme hostili druhý
ročník vzdělávací akce Velvarský BETT.
Pořadatelem byla organizace Místní akční plán Kladno II. Program byl určen všem
zájemcům z řad pedagogů ze základních
a mateřských škol se zájmem o digitální technologie a robotiku ve výuce. Formou workshopů se všichni účastníci mohli
seznámit s interaktivními výukovými
metodami umožňujícími zapojení žáků
do výuky. Všechny metody si měli možnost
na místě vyzkoušet. Akci úvodním slovem
zahájil starosta Velvar PhDr. Wolák, přítomen
byl i exministr školství Mgr. Dobeš. Je velmi
pozitivní, že mezi lektory jednotlivých
dílen (mnozí z nich se mohou pyšnit mezinárodními certifikáty a praxí na podobných
akcích v zahraničí) uspěli i naši kolegové.
Do velvarské školy přijelo v tento den více
než 150 učitelů z téměř 80 mateřských,
základních a středních škol. Mezi firmami,
které participovaly na této akci byly např.
AV Media, Apple, UJEP Ústí nad Labem
nebo nakladatelství Fraus.
Ze sportovních akcí v závěru roku zmíním
florbalová utkání v Kralupech nad Vltavou,
Laser game v Praze, turnaj ve vybíjené
Slovan MIX (účastníky byly týmy ZŠ Klobuky, Kmetiněves, Chvatěruby, Velvary),
Vánoční laťka – skok do výšky a další.
Na konci tohoto měsíce čeká děti pololetní
vysvědčení a jednodenní pololetní volno.
Po něm začne nejdelší z únorů za poslední
čtyři roky, poněvadž letos je přestupný rok.
Tak ať je jasný a krásný.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Hudba do škol - projekt České filharmonie
Regionální centrum Velvary
Vás srdečně zve na 5. setkání pedagogů a milovníků hudby.
Setkání se uskuteční 29. ledna 2020 (středa)
od 15.00 do 18.15 hodin
v rodném domě A.Dvořáka v Nelahozevsi
Čeká Vás dílna prožitkové hudební výchovy:

ANTONÍN DVOŘÁK a jeho inspirace
Hosté:
Eleonore Kinsky ( muzikolog)
Iva Soukupová (učitelka ZŠ Velvary)
Daniela Enström (muzikoterapeut)
Pro účastníky budou opět k dispozici pracovní listy a drobné občerstvení.
Seznámíme se se zajímavými muzikoterapeutickými hudebními nástroji,
hudbu propojíme s výtvarnou i literární výchovou, ukážeme si,
jak do výuky HV zapojit i moderní technologie.
Přivítáme i Vaše nápady a sdílení nejrůznějších hudebních aktivit.
Z kapacitních důvodů je počet míst omezen, přihlaste se proto co nejdříve:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEnzPe91yhWxp_zdVG65dYEwCaHCxQYBaqD6j5mRGhMwsQg/viewform?usp=pp_url
Těšíme se na Vás - Blanka, Edita a Míša
Setkání je zdarma.
Za ZŠ Velvary Mgr. M. Mrázová
Foto archiv školy a M. Witton
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SEZNAMTE SE...
S GELEM VERTERA
Potravinový doplněk – tak těch už tady je, řekne
si asi mnohý z vás. V tomto případě je vše poněkud jinak. Pojďme se na to naše zdraví a produkt
Vertera podívat blíže.
Zdraví se skloňuje v mnoha podobách, ze všech
stran nás zasypávají rady a upoutávky na tzv. zaručeně spolehlivé doplňky. Ale výsledky jsou často
rozporuplné nebo neuspokojivé. A přitom stačí někdy
opravdu málo. Jen se zamyslet. Co vlastně jíme? Co
naše tělo potřebuje? Co nám může pomoci? Zakladatel medicíny Hippokrates měl mnoho zajímavých
myšlenek; tento jeho citát patří k těm nadčasovým:
„Nechť jídlo je tvým lékem a tvůj lék je tvým jídlem.“
Mnohdy to však v dnešní době s léky přeháníme.
Pohled na škálu léků, kterou někteří pravidelně
a dobrovolně užívají, občas připomíná spíš jídelníček ze sci-fi románu. A někdy už člověk ani neví,
co vlastně a proč bere.

Proč zvítězil v testech?
Jeho vývoj sahá do roku 1986, k černobylské havárii. Stručně řečeno, tehdy se uvolnilo do atmosféry
množství radioaktivních látek hledal se způsob, jak
vyřešit blokování jejich vstupu do organismu. Z testů vyšly vítězně mořské řasy (Laminaria Japonica),
schopné účinné blokace. Roku 2005, pomocí technologie extrakce buněčného obsahu řas, při zachování jednotlivých složek a převedení do vhodné
formy, vznikl unikátní gel. Vysoká vstřebatelnost
obsažených látek má vliv na činnost celého organismu, jeho přirozenou detoxikaci (odstraňuje se chronická únava) a návrat k vnitřní rovnováze. Příznivě
se užívání projevuje na činnosti ledvin, jater, kloubů
i na zvyšování duševní vytrvalosti při fyzické námaze a stresové odolnosti. Výzkum však neskončil...
(Pokračování příště.)
Od února pořádáme semináře Vertera a zdraví
ve Velvarech.

V čem je Vertera gel jiný?
Je to zcela kompexní zdroj téměř všech minerálů
a stopových prvků, které náš organizmus potřebuje
ke svému fungování. Ve své podstatě jde o zcela jedinečné zachování živé kultury v podobě buněčného
gelu z hnědých mořských řas. Tedy žádná sušina,
žádný výtažek, ale zcela přírodní produkt! Tím, že se
jedná o buněčný gel, je zaručena 90% vstřebatelnost
obsažených látek a navíc – Vertera gel je plně otestován (má certifikaci ze Státního zdravotního ústavu
a Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.). Máme
zde tedy specifický a unikátní produkt v rámci potravinových doplňků.

Kontakt: Jana Štádlíková Čermáková,
tel.: 602 390 937, stadlikova.j@vertera.cz, www.vertera.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PŘIHLAŠTE SE NA KURZ SEBEOBRANY
PŘÍHLAŠTE SE NA KURZ SEBEOBRANY

Kurz sebeobrany (Level I – základní) se bude konat ve Velvarech ve dvou po sobě
jdoucích víkendech 8. - 9. 2 a 15. - 16. 2. od 14 do 19 hodin. Cena kurzu je 3500 Kč.

Přihlášku na kurz najdete na webové stránce:

https://www.tiger-jiujitsu.cz/inpage/sebeobrana-pro-zeny/

Kurz připravuje za podpory města Velvary tým Tiger – Jiu Jitsu a je koncipován
na 3x5 hodin plus závěrečná lekce „v plném nasazení“. Pětihodinová výuka se
skládá jak z teorie, tak z praxe a fyzickou zátěž zvládne i běžně zdatná žena.

V průběhu kurzu se naučíte rozeznat a vyhodnotit míru ohrožení Vaší bezpečnosti
již z verbálních a neverbálních projevů potencionálního útočníka. Ze
samotné fyzické sebeobrany se naučíte jednoduché techniky a vyzkoušíte si jejich
použití v několika situacích s postupně se
zvyšující mírou fyzického a psychického
zatížení. Předpokládáme, že zájemkyně jsou
naprostí laici, proto je praktická výuka
založena na výuce jednoduchých technik a
postupů založených na přirozených obranných
reakcích.

Kurz vede Martina Klímová a Jakub Běžel s týmem instruktorů z Tiger - Jiu Jitsu, kteří
pořádají kurzy v Kralupech od roku 2013. Metodika výuky je převzata od PhDr. Matěje
Nováka, který spolu s Martinou Klímovou pořádá kurzy sebeobrany již od roku
2003. Díky velkému instruktorskému týmu budou mít účastnice kurzu zajištěnu
„individuální péči“. Pro zachování efektivity výuky je počet účastnic omezen na dvacet.
Kurz je navržen tak, aby jeho účastnice získaly základní orientaci a následně
schopnost se bránit v situacích, v nichž dochází k blízkému až těsnému kontaktu
s potencionálním útočníkem. Tedy v situacích, kdy hrozí nebezpečí v podobě
obtěžování (s předcházejícími verbálními útoky). Více jak 70% útoků na ženy je
prováděno osobou známou! Tedy vedeno z blízké vzdálenosti. Pokud zvládnete řešit
konfliktní a sebeobranné situace, kdy útočníkem je osoba známá, budete schopny
zvládnout i většinu situací, kdy by byla útočníkem osoba neznámá.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Výuka je individuálně přizpůsobena dle
schopností a dovedností každé účastnice.
Účastnice kurzu mají možnost si vyzkoušet
všechny scénáře v maximálním nasazení na
instruktorech, kteří jsou vybaveni ochrannými
prostředky včetně speciálních obleků. Tento
speciálně vyrobený oblek zabrání zranění jak
účastnice kurzu, tak instruktora samotného
i při plném nasazení. Díky tomu je možné útok
i obranu vést značnou intenzitou a získat tak
jedinečný prožitek blížící se psychickému a
fyzickému vypětí při reálném konfliktu.
Teorie je zaměřena na prevenci a výklad
několika zásad, jejichž dodržování Vám
pomůže předejít nebo včas rozeznat a analyzovat potenciální nebezpečí. Teorie je
provázána s taktikou a technikou řešení konfliktní a sebeobranné situace.
w w w. v e l v a r y. c z |
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částkou 1 067 848 korun," říká Pavlína Klementová, která je tváří duchcovs
projektu KlokTex.cz.

VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

Kontejnery s logem klokana pomáhájí Fondu ohrožených dětí
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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.

Zařízení Fondu ohrožených dětí fungují už
na patnácti místech České
republiky
a mají
k nejvýznamnějším
dárcům
Fondu
ohrože
celkovou kapacitu 322 míst. Děti v nich dostanou péči, která je alternativou ústavního
dětí.
umístění, jenže finanční podpora Klokánků ze strany státu je nedostačující. I proto vznikl
charitativní projekt KlokTex, který patří k nejvýznamnějším dárcům Fondu ohrožených dětí.

Ondřej Bičiště, Klo

Ondřej Bičiště, KlokTex
Inzerce

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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Vážení a milí přátelé Velvarské Kostky,

Co nového v Kostce?

dovolte, abychom Vám popřáli šťastný rok 2020.

Novinkou v životě Kostky bylo v tomto roce zapojení do Českého kulturního networku
Nová síť, které nás sdružuje zhruba s 25 regionálními kulturními centry napříč celou
Českou republikou. Velvarská Kostka se zde objevila ve společnosti organizací jako
je například SE.S.TA založená Marií Kinsky, centrum Uffo v Turnově, Divadlo 29
v Pardubicích, Buranteatr v Brně atd.

Pojďme se nejdříve společně ohlédnout za rokem minulým a poté předestřít, co nás
čeká v roce, který právě začíná.
Velvarská Kostka vstoupila v září do 6. sezóny svého fungování. Uspořádali jsme
oslavu pátých narozenin. Hosté oslavy mohli nahlédnout pod pokličku některých
kurzů, prohlédnout si prostory Velvarské kostky, setkat se s novými i stávajícími
lektorkami a zaposlouchat se do proplétajících se tónů zpěvu zajímavé a inspirativní
hudebnice Ridiny Ahmed, které se rozezněly zahrádkou obklopující naši milou
hranatou budovu s typickými kulatými okny.
Na oslavě jsme rovněž, coby uživatelé budovy bývalé synagogy, otevřeli téma
navracení se k odkazu židovské kultury. Vyzvali jsme občany, aby za námi přicházeli
se vzpomínkami, záznamy, nápady, náměty pro projekt Rok židovské kultury, jehož
přípravy jsme tímto odstartovali.
V roce 2019 jsme byli nuceni přehodnotit dosavadní fungování Kostky. Ukázalo se,
že zájem o některé kurzy se pomalu vytrácí. Nepropadli jsme ale panice a pokusili se
program upravit tak, aby odpovídal proměnám zájmu velvarských občanů.
Dobré a osvědčené pokračuje…
Nová sezóna přinesla do Kostky některé kurzy nové a s radostí a potěšením nabídla
opět kurzy osvědčené, z nichž mnohé přečkaly již několik sezón. Nadále se tak
v Kostce můžeme těšit z následujících kurzů, akcí, událostí:

V Kostce se v 6. sezóně objevily i zcela nové kurzy a akce:
Muzikohrátky (s Petrou Hrnčířovou), hopsání s Pájou (Pavla Turková), Angličtina pro
děti 1. stupně (Míša Kuptíková), dramaťák pro děti 6 – 9 let (Kateřina Špičková),
Veselá věda (Lenka Sklenářová), jóga – nové lektorky Radka Pamětická a Míša
Šarochová
V roce 2020 plánujeme a chystáme:
- věnovat se tématu židovské kultury
- nabídnout prostory Kostky jako zkušebnu a prostor pro rezidenční pobyty umělců
Máme zde i několik termínů mimořádných kurzů, které se uskuteční v následujících
měsících. Poznamenejte si do diářů:
Od 8. 1. muzikohrátky každou středu – vždy cykly po čtyřech setkáních
11. 1. 10:00 – 18:00 Hlasová dílna s Ridinou Ahmed I. (sál ZUŠ)
11. - 12. 1. Shiatsu terapie s Petrou

klub seniorů (nebo spíše seniorek, které pořádají mnohé akce rovněž ve spolupráci
s Městským muzeem), coworking (sdílená kancelář), kavaHERna (letos máme
novinku v podobě permanentky do kavaHERny, která byla letos prodávána za
symbolickou zaváděcí cenu), cvičeníčko pro děti 1,5 – 3 roky s doprovodem (s novou
lektorkou Lucií Tichou, která přichází s novým programem), škola pánevního dna,
Německá konverzace pro dospělé, biblická hodina pro dospělé, Pilates Clinic Method
(od února se stěhuje do nově vznikajícího centra na Svatojiřském sídlišti), keramika
pro děti, náboženství pro děti.

18. 1. 10:00 – 18:00 Hlasová dílna s Ridinou Ahmed II. (sál ZUŠ)

V roce 2019 jste měli možnost navštívit následující mimořádné kurzy, akce, události:

25. - 26. 4. Shiatsu terapie s Petrou

Celoroční konstelační program, shiatsu terapie, šicí dílna s Ivanou Vojcíkovou,
seminář základní sebepéče – jóga a meditace v plynulých přechodech s Laurou
Crowe, smaltování s Evou, tvorba adventních věnců s Evou, 2 x Aromaterapie –
Voňavá domácí lékárnička a Podzimní aromaterapie, přednáška Zdravá dětská noha
s Janou Žičařovou, Deep Imagery s Kamilou Jiříkovou, Předávání Betlémského
světla.

20. 5. 18:00 – 20:30 Aromaterapie - Bylinky z naší zahrádky - hydroláty, maceráty,
tinktury

V létě úspěšně proběhlo tentokrát 6 turnusů letních příměstských táborů, o které
je (k naší velké radosti) stále větší zájem.

Těšíme se na další tvůrčí a podnětná setkání s Vámi.

Někteří z Vás rovněž využili možnost pořádání dětských oslav ve Velvarské Kostce.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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22. 2. 14:00 – 18:00 Konstrukce střihů sukně s Bárou Kohoutovou
29. 2. Shiatsu terapie s Petrou
1. 3. Shiatsu terapie s Petrou
18. 3. 18:00 – 20:30 Aromaterapie – Pro krásu a zdraví ženy

13. - 14. 6. Shiatsu terapie s Petrou
červenec a srpen – příměstské tábory (termíny a témata vyjdou v únorovém
či březnovém zpravodaji)
Za tým Velvarské Kostky Kateřina Klička Špičková
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KŘÍŽOVKA
Zkraje roku si připomínáme 130. výročí narození spisovatele
Karla Čapka (9. 1. 1890 – 25. 12. 1938).
Letošní luštění zahájíme jeho citátem: „V kolika věcech se díváme, (viz tajenka),
místo abychom se dívali, odkud vítr vane.“
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

VYLUŠTĚNÍ Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA:
Anselm Grün: „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 OTEVŘÍT NOVÉ OBZORY“.
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