číslo 02/2020

10 Kč

Únor

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

AKTUALITY
K HOROVU MLÝNU JIŽ SVÍTÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V nové stavební lokalitě „K Horovu mlýnu“ vzniklo 8 stavebních parcel. Na některých už
stavebníci budují své nové domky. Zasíťování včetně komunikace kompletně hradilo město Velvary. Na žádost stavebníků bylo ještě dokončeno a i rozsvíceno veřejné osvětlení,
takže i tato lokalita se stává bezpečnější. Osazení provedla firma ELTODO Osvětlení, s.r.o.
a náklady na nadzemní práce činily cca 48 tis. Kč včetně DPH.
(Libor Šulc)

SPOLEK TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH

NABÍZÍ ZÁJEZD
NA JIŽNÍ MORAVU
VE DNECH 6. - 11. 9. 2020
Ubytování v hotelu Kyjovský pivovar.
V ceně je polopenze, 2x koupele,
výlety a prohlídka pivovaru.
Po domluvě návštěva sklípku.
Cena asi 7.000 Kč
Podrobné informace:
Marcela Jirásková nebo Anna Láderová
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PRODEJ STOLNÍCH A NÁSTĚNNÝCH
KALENDÁŘŮ
Připomínáme možnost zakoupení stolního kalendáře s historickými fotkami města Velvary
a dále nástěnného kalendáře s aktuálními fotkami města o velikosti A3,
za cenu 100,- Kč.
KALENDÁŘE JE MOŽNÉ ZAKOUPIT NA TĚCHTO MÍSTECH:
podatelna městského úřadu
drogerie u Schubertů na náměstí
Coop Jednota Kladno
Městské muzeum Velvary
(V. Lipavská)
w w w. v e l v a r y. c z |
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POZDRAVENÍ STAROSTY
        							  	

Foto: F. Konvrzek

Milé čtenářky, ctění čtenáři,
srdečně Vás zdravím v měsíci únor, který je
v lidových rčeních opředen mnoha pranostikami o tom, co máme čekat v létě, když je
únor teplý, a co nás nemine na jaře, když je
únor bílý, já však marně hledám pranostiku,
která by nám napověděla, co nás čeká na
konci roku, když je únor plný plánů a práce.
Uvidíme. Obvykle do úvodníku píšu něco
veselého pro povzbuzení a také abychom to
vše kolem nebrali tak vážně, tentokrát bych
asi povzbuzení potřeboval sám, protože
před námi stojí rok rekordních investic, jaký
tu ještě nebyl. Místo veselé glosy o městském dění přináším přehled velkých akcí,
které nás letos čekají, protože i tyto plány
jsou – ač trochu děsí svým rozsahem – ve
výsledku veselé, neb na jejich konci bychom
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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měli být kulturnější (nový sál na Záložně),
čistší (nová kanalizace na Bučině), zelenější
(výsadba stromů a zeleně) a celkově hezčí
(oprava ulic a památek).
Díky moc, že se o akce budete zajímat
a pomáhat nám v jejich dobrém provedení.
Sestavil jsem i přehlednou tabulečku, z níž
je vidět, jak na tom kde jsme. Nejsou v ní
projekty drobnější (letos bychom chtěli vybavit novými lavičkami a koši hřbitov a upravit hlavní cestu, chystá se i dosti výsadeb
a menších oprav a úprav na veřejných prostranstvích) a také tam chybí akce, které
chystáme projektově. Pracujeme na projektech na obnovu chodníků (v současné době
zejména náměstí), na obnovu krajinných
prvků (mokřadní oblasti pro zadržení vody
v krajině, obnova a výsadba zeleně), snažíme se zahájit projektové přípravy nové-

ho domu seniorů či cyklostezky do Kralup.
Plánů je dosti, pokud také nějaké máte
a myslíte, že stojí za to, díky, že si je nenecháváte pro sebe, projekční příprava bývá
dosti dlouhá, tak netřeba otálet.
Na konci tohoto roku bychom měli být
i chytřejší, protože společně vytvoříme nový
plán rozvoje města. V březnu (20. a 21.)
se chystá velká veřejná debata o směřování
Velvar do dalších deseti let, tak na ni určitě přijďte! Pracujeme i na novém územním

plánu, což je též dokument, jehož podoba
se bude veřejně projednávat a bez vašeho zájmu nebude dokumentem dobrým.
Tak bych Vás chtěl moc poprosit, abyste alespoň část sil, které načerpáte v zimě
za kamny, věnovali svému městu a jednání
se zúčastnili! Děkuji za to, Velvary si to určitě
zaslouží.
S přáním krásného a snad i mrazivého února,
Radim Wolák, velvarský starosta

DĚKUJEME MOC ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU! BUDE
NÁM DŮLEŽITÝM PODKLADEM PRO PŘÍPRAVU
PLÁNU ROZVOJE MĚSTA. PROSÍME, ZAPIŠTE SI
DO DIÁŘŮ, ŽE VELKÁ VELVARSKÁ DEBATA SE BUDE
KONAT 20. A 21. BŘEZNA. TAM NESMÍTE CHYBĚT!
w w w. v e l v a r y. c z |
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HOSPODAŘILI JSME S VELKÝM PŘEBYTKEM
- CHYSTÁME INVESTICE ZA 120 MILIONŮ
Lednové jednání zastupitelstva města má
na svém programu pravidelně jeden důležitý
bod – a to závěrečné rozpočtové opatření,
což je taková tabulečka, ve které se sečte
a podtrhne, jaké byly reálné výdaje a příjmy
v loňském roce. Všichni netrpělivě čekáme,
jak to dopadne a letos jsme čekali ještě napjatěji, než obvykle, protože jsme se snažili
dosti šetřit a investice pokud možno co nejvíce podporovat z dotačních zdrojů. Snaha
se vyplatila, protože se nám podařilo hospodařit s velkým přebytkem a navýšit rozpočtovou rezervu města na 52 milionů korun. Proč
tak šetříme?

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V letošním roce nás totiž čekají historicky
největší investice ve výši přibližně 120 milionů korun, což je téměř dvojnásobek ročního
rozpočtu města (obvykle na investice máme
cca 10 milionů). Zastupitelé se seznámili s
tabulkou významných investičních projektů roku 2020, kterou jsme nazvali V7,
čili velká velvarská sedmička, a již budeme
pravidelně aktualizovat. Co se tedy letos
chystá?
Největší akcí bude zahájení oprav sálu
Velvarské Záložny. Město získalo 30 milionů dotaci na opravu sálu hotelu Záložna,
odhadované náklady jsou 65 milionů. Nyní

Foto: F. Konvrzek

ještě dokončujeme rozpočet pro výběrové
řízení (musí v něm být přesně popsaný každý šroubek stavby, už má 2000 položek, vše
je nutné vymyslet, přesně popsat a nacenit)
počátkem jara budeme vyhlašovat výběrové
řízení, jsme napjati, jak dopadne. Do začátku května musíme mít podepsanou smlouvu
o dílo, abychom dodrželi dotační podmínky,
čili by se ještě letos mělo začít stavět.
Druhou velkou akcí je stavba kanalizace na Velké Bučině. Tam již realizační firmu známe, s největší pravděpodobností to
bude společnost Vodohospodářské stavby
Teplice, která ve výběrovém řízení předložila z pěti zúčastněných firem nejvýhodnější
nabídku. Nyní se prověřuje, zda má firma
v pořádku všechny doklady, a pokud tomu
tak bude, tak počátkem února podepíšeme smlouvu o dílo ve výši 24 milionů korun
(nejvyšší nabídka přesahovala 28 milionů).
Cena je včetně následné úpravy povrchů.
Dotační prostředky, které jsme získali ze
Státního fondu životního prostředí, činí cca
12 milionů. Termín zahájení nám firma sdělí,
nyní připravuje harmonogram, stavba musí
být dokončena do června 2021.
Třetí velkou akcí, která se letos bude konat,
je oprava povrchů ulice Růžová. Zde již
máme smlouvu podepsanou s firmou Commatel-Uher z Černého Vola, která vyhrála ve
výběrovém řízení s cenou 7,5 milionu korun.
Ulice získá kamennou dlažbu a čedičové
chodníky, myslelo se i na zeleň a parkovací místa. Stavba bude zahájena v polovině
března a potrvá do poloviny léta (dle smlouvy o dílo je domluven nejzazší termín zakončení do září 2020, firma však předpokládá
realizaci během tří měsíců). Tuto akci hradíme plně z rozpočtu města. Stavba bude
spojena s významnou uzavírkou ulice.
Do čtvrtice všeho dobrého, máme tu velký
krajinářský projekt s názvem Obnova krajinných struktur ve Velvarech. Na něj jsme

dostali téměř 3 miliony, což je 70% nákladů
projektu od Státního fondu životního prostředí. Zakázku získala firma OK Garden z Číčovic a ta začne hned po podpisu smlouvy
chystat přípravu na výsadby. V rámci projektu se má vysadit na 200 nových, převážně
ovocných stromů podél některých cest nad
Bučinou, má se ošetřit stará městská višňovka na Radoviči a některé aleje v extravilánu města (rozuměj, za cedulí – projekt na
stromy v intravilánu nyní chystáme) a obnoví
se cesta z Ješína do Neuměřic.
Dále se bude pokračovat v restaurování renesančních nástěnných maleb v kostele
sv. Jiří, což je akce, kterou jsme v loňském
roce zahájili s podporou Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury ČR, které nás v první fázi podpořilo
částkou 1,7 milionu, letos máme zažádáno též, do této akce jsme zatím nevkládali
vlastní prostředky a vše se hradí díky dotační podpoře.
Dotaci jsme, ač jsme již nedoufali, získali
i na rekonstrukci objektu bývalé Spořitelny, v rámci podpory sociálního bydlení.
Jde o prostředky na úpravu společných prostor, omítky a střechy včetně výměny oken.
Máme přislíbenou částku ve výši téměř 5 milionů korun, která by se měla proinvestovat
v roce 2021. Vzhledem k tomu, že ne všechny výdaje byly uznatelné (v části objektu se
nebydlí), je rozpočet projektu 8 milionů, tak
zvažujeme, jak jej upravit, aby spoluúčast
nebyla tak náročná. Další otázkou spojenou
s projektem je fakt, že dům už je památkově
chráněn a my bychom na něm měli obnovit
břízolitovou fasádu a modrou kachlíkárnu.
Tady se ještě musíme zamyslet.
V dokončovací fázi je výstavba komunitního centra velvarské U-čko u Malovarského
rybníka. Budova už stojí, ale ještě se dopapírovává, nyní je největším úkolem uvésti ji
v život. Bohužel se ukázalo, že dotační podmínky neumožňují její komerční pronájem,
w w w. v e l v a r y. c z |
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Jak vidno, bude
to pro město
náročné dosti,
děkujeme předem všem, jichž
se investiční akce dotknou, za spolupráci, za pochopení i za trpělivost. Na jejich koordinaci
nemáme speciální týmy, ale zajišťujeme ji za běžného chodu, využíváme při tom služby
externích odborníků na technický dozor, ale jinak si musíme poradit sami, bude s tím práce
dosti, proto děkujeme, když nám třeba občas přispějete radou, připomínkou či dotazem,
ač se snažíme vše dobře připravit, vždy se na něco zapomene.
Tak si držme palce!

S díky za zájem a za podporu
Radim Wolák, velvarský starosta.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Výstavba kanalizace
v místní části Velká
Bučina
Obnova povrchů
v Růžové ulici dláždění
Výsadba a ošetření
zeleně kolem cest
Velká Bučina + Ješín
Odkryv a
restaurování
renesančních
nástěnných maleb
Výstavba
komunitního centra u
Malovarského
rybníka
Oprava společných
prostor, střechy a
fasády bývalé
Spořitelny

Kanalizace Velká
Bučina
Růžová ulice povrchy

Kostel sv. Jiří –
restaurování
výmaleb

Cca 6.000.000 –
čekáme na finální
vyúčtování.

7.521.815 vč. DPH
dle SoD

3.463.388 Kč vč. DPH
dle SoD

7.247.231 Kč vč. DPH
dle SoD

Vysoutěženo za
24.387.554 Kč bez DPH
(DPH neplatíme)

Financování
Odhadovaná cena
65.000.000 Kč vč. DPH
Přesně po VŘ

2.850.000 Kč
iROP přes MAS

Loni 1.700.000 MinKultt
Letos a v dalších letech
stejný požadavek

2 692 347,55Kč
SFŽP

0
Plně z rozpočtu města

12.247.932 Kč
SFŽP

Dotační zdroje
30.000.000,- od MMR,
nutno doložit smlouvu o
dílo, zažádáno o odklad
do května 2020

Dokončit do 03/20
04/20 zahájení sezony

Předpoklad dokončení
do konce 2021
v závislosti na dotacích

Realizace 02/20-03/21

Horizonty
Dokončení
dokumentace 01/20
Příprava na VŘ 02/20
VŘ 03/20, SoD 04/20
Realizace od 06/2020
Po podpisu smlouvy
bude určeno zahájení,
akce má být dokončena
do 06/21
Realizace 03/20-06/20

Garant Wolák
Vyřizuje
Lipavská

Garant Wolák
TDI Hrdlička

Garant
Vojtěchovský
AD Knappová
TDI Jakoubek
Garant Wolák
TDI Křepínský
Dohled Barsa
Garant Wolák
AD Havlová
TDI Forejt

Osoby
Garant Wolák
Projekt a AD
Červený
TDI Barsa

Celkové náklady
Návrh dotace
Nutno rozhodnout
Zatím Wolák
projektu
4.761.493 Kč
postup
Projekt Barsa
Cca 8 milionů
Min spoluúčast 1,5 mil
Nutno zvážit, jak ponížit MMR
Celkem cca 120.000.000 Kč
odhad 60.000.000 Kč dotace rozpočtová rezerva 52.000.000 Kč

Před přijetím dotace – nutno
rozhodnout, jak do toho
půjdeme

Fyzicky dokončeno
Zbývá dokončit úředně
A zajistit správce budovy

Tříletá akce, první rok je za
námi před námi další dva.

Ukončeno VŘ
Blíží se podpis smlouvy
Nejvýhodnější nabídka
Vodohospodářské stavby
SoD podepsána
Projekt připraven k realizaci
Dodavatel Commatel-Uher
SoD podepsána
Projekt připraven k realizaci
Dodavatel OK Garden

Situace
Dokončuje se přepracovaná
projektová dokumentace pro
VŘ.

Neinvestiční
Program rozvoje
V realizaci
4.782.850 Kč
4.543.707 Kč
Realizace do 06/21
Garant
Zavádění prvků
města a další
OPZ 95%
Kuptíková
Smart City do
dokumenty
řízení města
Mzda dvou
V realizaci od 2019
1.650.000 Kč
1.567.500
Do konce doku 2021
Garant
Asistenti
pracovníků APK
OPZ přes MAS 95%
Lipavská
prevence
kriminality
Zkratky: AD – Autorský dozor, TDI – technický dozor investora, SFŽP – Státní fond životního prostředí, OPZ- Operační program Zaměstnanost, MinKult – min. kultury,
SoD Smlouva o dílo, VŔ – výběrové řízení, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

Sociální bydlení
Velvary

Velvarské U-čko

Obnova
krajinných
struktur

Popis
Celková
rekonstrukce objektu
sálu Velvarské
Záložny

Projekt
Velvarská
Záložna - sál

Přehled významných investičních projektů 2020 Aneb V7 neboli Velvarská sedmička - Situace k 22. 1. 2020

proto nyní vybíráme vhodného
správce, který
bude zajišťovat
provoz, úklid,
půjčování budovy spolkům
a program objektu. Těšme se
na první sezonu.
Přesný přehled
projektů najdete v přiložené
tabulce, která
bude i na webu
města v sekci
projekty. Pokud
vás
zajímají detaily jednotlivých akcí,
můžete si zde
prohlédnout
i
projektovou
dokumentaci a
další materiály,
v případě dotazů se na nás
obraťte.

JAK PAN FAJST BUŘTA ZBLAJZ
Ten obrázek je často stejný. U laviček hlouček
stojí, z plna hrdla se baví. Anebo v loubí radnice či jinde na náměstí. Jen, ať se radují, to
je dobře, nic proti, kdyby po hloučku nezbylo
druhý den hodně nepořádku. Kdyby z hloučku
nevycházel dým různých barev a vůní. Kdyby
hlouček neničil lavičky. Kdyby hlouček nepopíjel čúčo maskované kolou. Kdyby kdyby kdyby.
Hovoříme o tom na radnici často, moc toho ale
nevymyslíme. Občas se u hloučku zastavím
a požádám, aby zůstalo uklizeno, hlouček to
jakýmsi broukavým hučením slíbí, ale často to
tak nedopadne. Příště se ptám, proč to, a to
náhle se neví, jak to vlastně bylo. Obvykle se
dojde k tomu, že už dávno odešli a asi přišel
někdo úplně cizí, nebo se prý náhle zjevil zlotřilý výrostek, povětšinou přespolní, který záměrně a podle šířil nepořádek, nehledě na výzvy
našich hodných mravných ratolestí, které ho
žádaly, aby byl hodný jako ony. Prostě tajemno.
Pohádka je to pěkná, ale příště je zas u laviček
nepořádek, ba i bordel. Policisté i asistenti se
snaží děti průběžně kontrolovat, chystáme ve
spolupráci s policií ČR namátkové kontroly na
požití alkoholu, občas naháníme rodiče, ale
upřímně řečeno, myslím, že to nestačí a je třeba ještě něco. Něco moc důležitého. Myslím,
že se do věci musíme zapojit všichni. Jsou to
naše velvarské děti? Jsou. Tak kdo jiný by je
měl vychovat, než my všichni Velvarští. (Jsou
totiž často ve věku, kdy na rodiče moc nedají,
tak proč jim v tom nepomoci, že.)
Prosím tedy a vyzývám, nechoďte kolem
hloučků bez povšimnutí, pokud vidíte, že dělají něco špatně, nebojte se je napomenout,
upozornit, požádat, aby nezapomněli uklidit.
Je to pro jejich dobro. Pokud budeme dělat, že
nic nevidíme, nic se nezmění. Vím, že to není
snadné, ale, prosím, nenechávejte to být, přeci
nám na našich dětech záleží, aby z nich byli
dobří lidé. A jistě budou. Mají jen nyní to těžké
telecí období, no kdo ho neměl. Ale přeci je nenecháme, aby jim to zůstalo! Kdy jindy by měli

dostat trochu přes prsty, než teď, když zkouší,
jak co pálí. Jenom jim to prospěje. Tak šup.
Chápu, že člověk může rezignovat a říkat si, že
to stejně nemá smysl, nebo se třeba i bát, že
mu něco povědí, také čekám, co budu dělat, až
mne jednou pošlou někam, ale ono se ukáže,
že to tak nesnadné není, děti jsou to vesměs
milé, nebo po milosti toužící, nebojte se jim dopřát teplého lidského slova, však jsou v té zimě
velvarského večera celí prokřehlí a ohřát potřebují, čekají na to (a třeba i přispějete k tomu,
že se jim doma dostane pevnějšího pohlazení).
Jak tedy do toho, když vidíte, že děti tropí neplechu? Nabízím krátkou modelovou tabulku
pro první běžnou situaci. Začínat se musí od
útlého věku, tedy volím případ malého nezbedného kuřáka, počínajícího nikotinisty.

1A
Před
radnicí
stojí dva
chlapci
raného
školního
věku,
labužnicky
si pošlukují svou
cigaretku
a vy je
u toho
vidíte.

2A
Zvesela,
ale rázně je
oslovíte, jak
to, že hulí.

3A
Chlapci utečou. To ještě jde.
Můžeme za nimi volat, že příště
je vytaháte za uši (případně hrozit
holí) a těšit se, až je zase potkáte.
3B
Chlapci odpoví
něco drzého
a hulí v klidu
dál. (Otrlejší
se ptají, jestli
si dáte taky,
případně jestli
jim nekoupíte
krabku)

Správně, budou si na vás dávat pozor
a nebudou se tak ukazovat, když už to chtějí
zkoušet.
V ideálním případě – pokud chlapce znáte,
zatepla nahlašte rodičům.

4A Děláte, že jste nic neslyšeli
a neviděli.

Chyba, necháváte je na šikmé
ploše. Vraťte se na políčko 3B
a rozhodněte se znovu.

4B Chytnete je
něžně ale pevně
za flígr, řeknete
jim, ať nejsou
drzí, a ptáte se,
kde vzali cigára,
protože v jejich
věku jim je nikdo
nesmí dát.

Voláte městskou policii nebo
starostu, ti už si to s nimi
vyřídí. A čekáte s kuřáky,
než se daní dostaví, načež jim
je s dobrým pocitem předáte.
Pokud ani ti ani ten nejsou
zrovna na příjmu, pokusíte
se zjistit, jak se děti jmenují
a jména pošlete na mail starosta@velvary.cz nebo hodíte
na papírku s vysvětlením do
schránky radnice. Pak je
zaženete (pokud už neutekli
sami), s tím, že mají pěkný
průšvih. Odcházíte s čistým
svědomím, že jste pro jejich
dobro udělali, co jste mohli.

Chlapci se
přiznají, že
jim je prodali
v krámku
Chlapci se
vymlouvají, že jim
cigarety dal
někdo cizí
Chlapci jsou
překvapení,
že mají v
ruce cigarety
a netuší, kde
se ty divné
kouřivé tyčinky vzaly

S výchovou je třeba začít v útlém věku

Chlapci
odvětí, ať
si trhnete
nohou
(škubnete
ploutví)
2B
Děláte, že
nic nevidíte
a jdete dál.

Chyba – za chvíli začnou i pít a budou zlobit ještě víc a budou z nich kriminálnici,
zloduši a vyvrhelové a kdovícoještě a vy se nebudete mít čemu divit, protože je to
tak trochu i kvůli vám. Zkuste to jinak! (vraťte se na políčko 2A a rozhodněte se
znovu)

Vidíte, je to snadné, a určitě to vám i později klukům udělá radost. Jedná se o starou, léty osvědčenou techniku, na kterou jsme bůhvíproč zapomněli. Jistě znáte knihu Bylo nás pět (nyní na ČT
běží i seriálové zpracování). V příběhu se objevuje postava pana Fajsta, který prochází městečkem
a kontroluje přísně mravy dětí, dohlíží na čistotu kalhot i uší. Kluci, obzvláště Zilvar z chudobince
na něj pořvávají: „pan Fajst, buřta zblajz“. Ale dávají si na něj pozor. Myslím, že bychom pár Fajstů
také potřebovali. Bez nich totiž děti příliš vlčí. A lépe zblajznout několik pomyslných buřtů, než žít
s pocitem, že jste nepomohli našim dětem ke zdárnému zrání!
                                                                             S díky za všímavost, Radim Wolák, starosta

Důležitá čísla:
Městská policie Velvary 725 077 711 Starosta velvarský 606 66 88 01
A ta čísla na ulici si zapamatujete snadno ;-)

VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
V lednu jsme se jen rozkoukali a už bylo vysvědčení. Zase
tak rychlé to nebylo, ale když začíná pracovní měsíc šestým
dnem, tak to je všechno nějak kratší. Hlavní je dostat známky
ze všech předmětů. Jinak nelze vysvědčení vydat. To je důvod,
proč je v lednu najednou velmi důležitým předmětem hudební nauka. Samozřejmě, že všichni žáci hudebního oboru tento
malý problém s úspěchem zvládli.
Ještě než bylo vysvědčení, tak jsme jeli tančit na taneční
přehlídku Stochovská Grácie, která je každoročně jakýmsi
pomyslným bodem, kdy začíná období prezentací a soutěží
našich tanečnic.
Pro žáky hudebního oboru jsme v pátek 17. ledna uspořádali tvořivé setkání s opravdovými
hudebními skladateli. Náš pan učitel Jan Buňata je členem skladatelské sekce Krajské umělecké rady a pozval své kolegy, kteří našim žákům připravili celé odpoledne naplněné podnětnými a inspirativními hudebními zážitky. Seznámili
je se základními principy hudební skladby. Nechali je volně a bez zábran
objevovat vlastní rytmické a melodické cítění. Nakonec jsme odehráli
koncert Hudba s vysvědčením, a jak název koncertu napoví, také jsme
rozdávali pololetní vysvědčení.
V únoru bude ZUŠ Velvary pořádat hned dvě okresní kola Národní soutěže ZUŠ. V pondělí 10. února budeme soutěžit ve hře na smyčcové
nástroje a 14. února k nám přijedou žákovské orchestry.
V neděli 23. února bude u nás veselo. Čarodějky-dobrodějky uspořádají
tradiční karneval v sále ZUŠ. Je to od nich hezké, že myslí na děti, mají
je rády a něco pro ně dělají. Dělají to rády, dobře, ale jejich síly nejsou nekonečné. Nenajde se mezi Vámi, milí rodičové, ještě někdo další s chutí
dělat něco dobrého pro pro děti z Velvar?
Ještě mi v hlavě zní dozvuky krásných vánočních koncertů,
které jsme v prosinci prožili. Zvlášť silný zážitek máme jistě
všichni z posledního koncertu v kostele sv. Kateřiny, na kterém zazněla již tradičně Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby. Poslech této skladby je pokaždé sváteční událostí,
která v naší krajině k vánočním svátkům patří zrovna tak,
jako ozdoby na stromečku a dárky pod ním. Je to taková
naše česká národní specialita, kterou jinde nemají. A ve
Velvarech jsme na tom ještě o trochu lépe, než je obvyklé. Máme kde, ale hlavně ji dokážeme zahrát a zazpívat vlastními silami. Škoda jen, že se
do kostela sv. Kateřiny nevejde víc posluchačů. Tentokrát jsem poprvé nestihl být v kostele
před začátkem koncertu, a ono ,,Hej mistře“ jsem slyšel při vystupování z auta. Znělo to tak
nějak zastřeně, ale tlumené tóny známé melodie mě zaujaly stejně, jako při poslechu
v kostele. Obcházel jsem od ZUŠ až k radnici a hledal, kde je poslech nejlepší. A věřte mi,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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že jsem si v tu chvíli, kdy jsem zvenčí poslouchal krásnou hudbu linoucí se do večerního
klidu města, užil zcela nečekaně další rozměr vánočních svátků.
I v kostele jsem zažil něco nového. To, co mě zaujalo a rovnou řeknu, že i pobavilo, byli
dva náhodní a neplatící posluchači. Ten první do kostela zcela určitě nepatří, ale stálo
trochu námahy mu to vysvětlit. Bylo to malé kotě, které se protáhlo do zádveří. Asi ho přilákala
nějaká vůně či myší stopa nebo se jen samo venku bálo. Mělo smůlu ani se neohřálo a bylo
obratem vykázáno na čerstvý vzduch. Druhý návštěvník přišel téměř na závěr koncertu a byl
možná ještě víc zmatený než to kotě. Dveře se otevřely a sebejistě vešel mladík v mikině
s kapucí přetaženou přes stylovou kšiltovku. Zcela zřejmě ho přilákalo světlo a neobvyklé
zvuky. Mladík se vyznal v tlačenici a plavně se protáhl kupředu, aby dobře viděl a slyšel.
Tehdy mu někdo z přítomných naznačil, že by měl sejmout pokrývku hlavy. Nějakou chvíli
tam stál a ve strnulém údivu poslouchal, potom zahájil ústup a neztráceje svoji důstojnost
následoval kotě v cestě po Velvarech.
Kotě mě pobavilo a ten chlapec mě donutil
k přemýšlení. Nakonec jsem dostal takový úplně
jednoduchý nápad. Co kdybychom příští vánoce pustili Českou mši vánoční z kostela trochu
ven, třeba by stačilo dát pár reproduktorů
na náměstí. Abychom se o tu hezkou vánoční
hudbu podělili i s těmi, kteří by jinak něco takového třeba vůbec nezažili. Jestli to někomu není po vůli, řekněte to, prosím, teď hned. O vánocích
už bude pozdě…
								
Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt
Pozvánka

DNE 28. ÚNORA V 10.30 HOD. ZAVÍTÁ DO VELVAR
NA KRÁTKÉ SETKÁNÍ S OBČANY PŘEDSEDA TRIKOLÓRY
VÁCLAV KLAUS ML. S DOPROVODNOU DELEGACÍ.

Inzerce

Přijmeme řidiče na osobní vůz a autobus.
Jedná se o svozy lidí do zaměstnání
a zpět, a o zájezdy. Dobré platové podmínky.
Firma: Jiří Webinger, Velvary – 603 262 341
w w w. v e l v a r y. c z |
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ZA ROK 2019
Na konci roku 2019 čítal
náš knihovní fond 14.702
svazků, z čehož 12.000
knih máme pro čtenáře
k dispozici ve volném
výběru přímo v půjčovně, ostatní svazky jsou
uloženy v depozitáři. V loňském roce bylo zapsáno 729 nově zakoupených knižních titulů.
Čtenáři si u nás navíc mohou vybírat z mnoha druhů časopisů. V půjčovně pro dospělé
patří mezi nepůjčovanější časopisy: Vlasta,
Květy, Zahrádkář, Flóra na zahradě, Ona ví,
Interview, Burda, Rozmarýna, Koktejl…
V dětské půjčovně se největšímu zájmu těší
např. časopisy: Jirka, Čtyřlístek, Burt Simpson,
ABC, Asterix, Šmoulové…
Vloni bylo v naší knihovně zaregistrováno
709 majitelů čtenářských legitimací, z toho
255 dětí do 15 let. Služeb, které naše knihovna
poskytuje, využilo 14.939 čtenářů a návštěvníků. V tomto období si u nás vypůjčili 23.702
knih.
Velký zájem je i nadále o meziknihovní výpůjční
službu. Vloni bylo vyřízeno 1.811 čtenářských
požadavků na objednávku knih z jiných půjčoven. Převážnou většinu takto vyžádaných konkrétních knižních titulů přivážíme každý týden
ze Středočeské vědecké knihovny Kladno.
V loňském roce jsme s kolegyní Lenkou Štýbrovou pro čtenáře připravily celkem 9 kulturních a 14 vzdělávacích akcí pro veřejnost.
Oblibě se i nadále těší kurzy trénování paměti
pro dospělé, které vede certifikovaná lektorka
Anna Kratochvílová. Probíhají vždy na jaře
a na podzim. Mezi vzdělávací pořady pro děti
patří programy pro jednotlivé třídy zdejší základní školy, pro mateřskou školku, průběžně
probíhají soutěže o ceny apod. Mezi vydařené
akce tradičně patří Noc s Andersenem. S paní
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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učitelkou Miluškou Mrázovou máme již mnoho
let dobrou spolupráci. Každý rok pro její třídu
připravíme večerní program se soutěží a těší
nás, když se dětem líbí a andersenovskou návštěvu knihovny si užívají.
Mezi loňské zajímavé akce, které se těšily
divácké přízni, patří například:
* Křest dvou knižních novinek spisovatele
Jiřího Žáčka za účasti autora a ředitelky
nakladatelství Šulc a Švarc Veroniky Baštové
(16. 4.)
* Beseda se spisovateli Ivetou Svobodovou
a Borisem Pralovszkým (21. 5.)
* Souboj básníků – hudebně poetický podvečer, jehož aktéry byli Miroslav Krhounek a Filip
Zuska, hudebně je doprovodil Tomáš Braun
(8. 10.)
* Předvánoční autogramiáda spisovatelek Táni
Kubátové, Petry Nachtmanové a Michaely
Jendruchové (11. 12.)

Milým svátkem pro čtenáře i knihovnice bývá každoroční vyhlášení Krále čtenářů.
Při slavnostním setkání vždy odměníme čtenáře, kteří si vypůjčili nejvíce knih. Součástí příjemného setkání je i posezení s občerstvením a dobrá nálada.

Těší nás, že je v dětské půjčovně zájem o vypůjčování deskových společenských her. Jsou určeny pro hráče všech věkových kategorií. Máme jich ve fondu na výběr 50 a jejich počet průběžně
navyšujeme. Zajímavostí je, že tyto hry si vypůjčují děti i dospělí. Je prokázáno, že deskové společenské hry jsou jedním ze způsobů, jak zapojit i naši pravou mozkovou hemisféru, kterou při
běžných činnostech tak často nevyužíváme. Odměnou nám bude zlepšování paměti v jakémkoli
věku a celková psychická svěžest.
Zdeňka Ortová

Jiřímu Žáčkovi knihu pokřtil náš pan starosta Radim Wolák
w w w. v e l v a r y. c z |
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ŽEBŘÍČEK
15 NEPŮJČOVANĚJŠÍCH
KNIH ZA LOŇSKÝ ROK
V PŮJČOVNĚ PRO DOSPĚLÉ:
Bláznivé pokušení (Jana Benková)  
Nejlepší víkend (Patrik Hartl)
Dvojitý kříž (Chris Carter)
Nebe voní tebou (Eva Hrašková)
Čas vlčích máků (Corina Bomannová)
Kam čert nemůže… nastrčí manžela (A. Jakoubková)
Jeden život nestačí (Jaroslava Černá)
Jen aby, řekla moje žena (Michael Třeštík)
Holčičky (Magda Váňová)
Dům na jezeře (Ella Careyová)
Manželé odvedle (Shari Lapena)
Nářek ze tmy (Zdenka Hamerová)
Není úniku (Taylor Adams)
Smrt v sutinách (Ann Granger)
Stále v tvém stínu (Nora Roberts)

V PŮJČOVNĚ PRO DĚTI:
Vtipy pro děti 2 (Zdenka Neubauerová)  
Deník malého poseroutky (Jeff Kinney)
Kytice (Karel Jaromír Erben)
Družička k pronájmu (Jacqueline Wilsonová)
Violka a Perla Orientu (Harriet Whiterhornová)
Tlapková patrola
Deník mimoňky (Rachel Renée Russellová)
51 věcí, které si můžeš vyrobit z papírové role (Fiona Hayes)
Psí záchranářky: Štěně pro štěstí (Daphne Mapleová)
Osamělý králíček (Jill Hucklesby)
O Hafíkovi, statečném pejskovi (Helena Vrábková)
Minecraft – Průvodce světem průzkumníka
Pod palbou: Přežil jsem Pearl Harbor, 1941 (Lauren Tarshisová)
Případ pro tebe a Klub Tygrů: Počítačoví piráti (Thomas Brezina)
Tajemní tvorové: Po stopách záhadných stvoření (Pavla Hanáčková)
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Během roku 2019 navštívilo muzeum
a akce jím pořádané 1 409 lidí
Výstavy
Petr Bareš: Obrazy ze 60. - 70. let 20. století

Sport ve Velvarech - výstava pořádaná
ke 100. výročí založení velvarského fotbalového klubu.
Poslanci na Říšské radě ve Vídni za slánský volební obvod- putovní výstava pořádaná
ve spolupráci s Mgr. Pavlem Fabinim z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Oblastním
muzeem v Lounech.
Historie uměleckého vzdělávání ve Velvarech - výstava pořádaná u příležitosti 70. výročí založení ZUŠ Velvary.
Lucie Vacková-Štědronská: Mezi uměním
a řemeslem - výstava maleb, kreseb, grafiky,
keramiky a textilu.
Zimní vzpomínání - staré fotografie a pohlednice s námětem zimních sportů, retro móda
a zimní sportovní náčiní, netradiční adventní a vánoční dekorace. Malou retro výstavu
v Galerii Na špýcharu připravily ve spolupráci
s muzeem členky Klubu seniorů Kostka.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Kulturně výchovné akce a doprovodné
programy k výstavám a expozicím
Velvarská muzejní noc 2019 aneb Sportem
ku zdraví - doprovodný program k výstavě
Sport ve Velvarech ve formě sportovně-zábavných stanovišť pro děti i rodiče (jízda na
retro lyžích v průjezdu muzea, střelba míčem
na bránu atd.), vystoupení DS Scény Kralupy
- Teatro Tyjátjátro.

O deset let mladší aneb to jsem také nosila
- Klub seniorů Kostka - přehlídka retro modelů,
ukázka práce vizážistky.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“ - muzeum se podílí na organizaci koncertů pořádaných městem Velvary. V roce 2019 se uskutečnily dva koncerty v secesním sále muzea
a vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny ve
Velvarech, jehož spolupořadatelem byla Římskokatolická farnost v Kralupech nad Vltavou.
Koncert Jana Buriana - muzeum spolupořadatelem se spolkem Natvrdlí a městem Velvary
Adventní dílna pro děti a rodiče s Klubem
seniorů Kostka - seznámení s tajemnými postavami adventu, adventními zvyky a obyčeji,
lití olova, výroba svíčky z včelího vosku.
Vlastivědné vycházky po Velvarech

Byl jsem tu, Bořek - muzeum se prostřednictvím Infocentra Slaný zapojilo do prázdninové poznávací hry, jejímž cílem bylo poznat
co nejvíce míst kraje českých králů od Berouna přes Rakovník, Kladno, Slaný, Velvary
až ke Kralupům nad Vltavou. Symbolem
hry byla samolepka s postavou Bořka
a odměnou absolventská turistická vizitka.
Vzdělávací programy pro školy
Z kuchyní našich babiček - spolupráce
s Klubem seniorů Kostka Velvary a TOM
Javory Černuc. Program byl součástí dlouholetého tradičního cyklu vzdělávacích
programů Městského muzea Velvary na téma
„Z dějin každodennosti“. Děti se seznámily
s kuchyňským vybavením, tradiční stravou
a zpracováním potravin v dobách minulých,
s využitím dobrých zkušeností a rad našich
předků v dnešní době. Šedesátiminutového
programu se postupně zúčastnilo deset tříd
ZŠ Velvary.

Nebojte se obrazů - lektorský edukační
program pro školy z projektu Kličkování.
Žáci prostřednictvím tvůrčích aktivit, skupinových činností a řízených rozhovorů před obrazy G. Karse zkoumali široké pole vlastního
kontaktu s obrazy. Hravou formou si spolu
s lektorkou Kateřinou Kličkou Špičkovou objasnili některé odborné pojmy a objevovali
skryté obsahy, které můžou obrazy odkrývat
pro každého. Prozkoumali také vliv světla na
proměny barevnosti. Devadesáti až stodvacetiminutového programu se zúčastnily dvě třídy
ZŠ Velvary.
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání zastupitelstva
Sbírkotvorná činnost
V roce 2019 jsme zapsali do přírůstkové knihy 98 sbírkových předmětů a 22 předmětů
bylo zpracováno ve druhém stupni evidence
(tzv. systematická evidence).
Řádnou inventurou dle § 12 zákona 122/2000
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů prošlo 564 sbírkových předmětů.
Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály
ke zpracování sedmi badatelům zajímajícím
se o sbírky muzea a historii Velvarska.
Muzeum
zapůjčilo
obraz
Autoportrét
od Georga Karse Západočeské galerii v Plzni
k prezentaci na výstavě Kubišta-Filla. Plzeňská disputace, obraz Marokánky od stejného autora Moravskému zemskému muzeu
k prezentaci na výstavě Okouzlení Afrikou
a obraz Husitka od Václava Brožíka Muzeu
a galerii v Prostějově k prezentaci na výstavě
Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla.
Jitka Kůrková
w w w. v e l v a r y. c z |
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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. Pokračování článku z lednového vydání Zpravodaje:
Oprava: Hippokratova výroku: „Nechť vaše jídlo bude vaším lékem, nebo se vaše léky stanou
vaším jídlem.“
Vývoj pokračoval. Výsledky byly ověřeny v klinických testech, bylo zpracováno přes 100
vědeckých prací pod vedením G. A. Bazanova. (G. A. Bazanov DrSc, profesor farmakologie,
pracovník vědy a vzdělávání Ruské federace) Klinické studie i vědecké práce prokázaly celou
řadu jedinečných vlastností Vertera gelu. Není bez zajímavosti, že pod názvem „mořská
kapusta“ byla řasa Laminaria japonica používána i ve starověké medicíně. Například obyvatelé
zakázaného města měli dokonce za povinnost sníst nemalé množství této řasy, aby byli odolní
vůči nemocem, a také aby vždy podávali plný výkon před očima císaře. Dokonce po porodu
byla povinnost manželek císaře sníst celou lodyhu této řasy – to je až 7 metrů dlouhý stvol.
Klinické studie a hlavně certifikace gelu a produktů otevřela cestu do naší země.
Např. hodnocení v MIKROBIOLOGICKÉM ÚSTAVU AV ČR, v. v. i. Nyní všichni, kteří mají
starost o svoje zdraví, používají tyto jedinečné prostředky. Ano prostředky, v současné době
není jen gel, ale celá řada produktů i kosmetických přípravků. V současné době není v České
republice prodáván jakýkoli přípravek z produkce firmy Vertera® , který by neměl certifikaci
pro Evropskou unii.
Pan ANATOLY KHITROV založil v roce 2005 firmu Vertera a započal
s rozšiřováním tohoto výjimečného produktu i mimo hranice Ruské
federace.
Postupně Vám představíme veškerý sortiment dostupný na našem trhu.
Od základních prostředků, přes cílené prostředky k odstranění zdravotních
komplikací až po kosmetické přípravky. Základem všeho počínání je nový
start, nový začátek, prostě restart organizmu. Restart, to je nyní často
frekventované slovo. Ale mnohde není dále vysvětleno, jak na to. Základní Vertera gel je tím
začátkem, který otevírá cestu ke stabilizaci a zlepšení zdraví, činnosti vašeho organismu
– onen hledaný restart. Ze strany uživatele to znamená začlenit do své stravy
dvě polévkové lžíce tohoto gelu denně. Účinky se projeví u každého individuálně,
jsme přeci jenom jedinečné bytosti. Užívání jednak doplní potřebné stopové prvky,
ale také napomůže k odstranění všech škodlivých látek z organizmu.
Tento přípravek je ryze přírodní a neobsahuje žádné konzervanty. Proto je nutné uchovávat
tento prostředek v teplotách 0 - 5°. Obsahuje výtažek z mořské řasy spolu s celým komplexem
vitamínů a stopových prvků. Díky unikátnímu gelu je vstřebatelnost účinných látek až 90%
oproti chemicky připravovaným preparátům, kde se vstřebatelnost pohybuje okolo 10%.
Navíc obsahuje celý komplex potřebných látek ke vstřebávání obsažených látek. Je například
známo, že pro vstřebávání vápníku je zapotřebí vitamín D spolu s dalšími, aby se podpořila
účinnost samotného vitaminu D… Zde toto není nutné.
…pokračování příště
Od února pořádáme semináře Vertera a zdraví ve Velvarech. Termíny najdete
na vývěsce v masérském studiu Pražská 71.
Kontakt: Jana Štádlíková Čermáková, tel.: 602 390 937, stadlikova.j@vertera.cz,
www.vertera.cz
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Slyšet jinak
Tento měsíc se nesl na půdě naší ZUŠ
v duchu tvořivém a skladatelském.
Do naší školy totiž zavítali skladatelé
a lektoři, kteří nejen žáky, ale i pedagogy, uvedli do tajů skladatelského řemesla
a hudební kreativity. Provedli nás dalšími
možnostmi, jak hudbu vnímat, poslouchat
a tvořit si svůj osobitý hudební projev.
V pátek 17. 1. 2020 od 14:00 do 17:00
proběhl v naší velvarské ZUŠ skladatelský
a improvizační workshop. Provázeli jím
paní lektorka Jana Vörösová a pan Robert
Mimra. Oba jsou aktivními skladateli na poli
soudobé vážné hudby.
Oba lektoři pracovali s žáky ZUŠ, kteří projevili zájem o hlubší poznání hudebního oboru.
Jana Vörösová využívá metodu Slyšet
jinak, kdy nadějné začínající hudebníky
zapojí do improvizace se snahou vytvořit
jejich vlastní skladatelský projev.
Děti si tak mohly zahrát na hudební instrumenty pro ně zcela nové a neznámé.
Formou kolektivní hry si pod vedením paní
lektorky utvořili grafický hudební zápis (partituru). Společně pak podle tohoto zápisu improvizovaly a produkovaly své zcela
originální autorské prvotiny.
Účast zájemců na workshopu byla překvapivě vysoká a všem se bezmála tříhodinový
a bohatý program velmi líbil.
To vše se samozřejmě neobešlo bez dlouhé přípravy organizační i programové.
Cílem tohoto projektu je vnést nové trendy do vyučování uměleckých oborů. Všem účastníkům
poskytl informace o scénářích možného vývoje vzdělávání v ČR, o nových možnostech využitelných ve výuce, o smyslu inkluze v uměleckém vzdělávání a o kreativních metodách výuky.
Závěrem plodného odpoledne byla diskuze s žáky a lektory.
V návaznosti na skladatelský workshop se urodila myšlenka: “Proč neumožnit žákům
i rodičům realizovat se přímo na pódiu a dát jim tak určitou tvůrčí volnost? Nastudovat,
a provést si vlastní autorské dílko nebo libovolně vybranou skladbu či písničku přímo
na koncertu a to na půdě naši ZUŠ.“ Věříme, že se této myšlenky chytí co nejvíce malých
i velkých muzikantů a společně s našimi pedagogy vytvoří příjemný hudební podvečer plný
kreativních nápadů.
A to vše ve středu 4. března 2020 na Koncertu pro radost.
Budeme se těšit
Jan Buňata
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Únorová voda - pro pole škoda. Leží-li kočka
v únoru na slunci, poleze v březnu za kamna. V únoru sníh a led – v létě nanesou včely
med.
Hned po nástupu do školy v novém roce
se třetí a čtvrtá třída vydala prozkoumat
novotou zářící a vonící Národní muzeum
do Prahy. Nejstarší žáci se vydali v rámci
projektu Post Bellum (informovali jsme
o něm podrobně v předcházejících vydáních
zpravodaje) také do hlavního města, ale do
Archivu bezpečnostních složek.
Chlapci ze 7. – 9. tříd několikrát odjeli
do Kralup na tradiční florbalová utkání.
Do školy zavítalo mobilní planetárium.
Také tuto „atrakci“ známe z dřívějších let.
A protože se osvědčilo, pozvaly paní učitelky celou kopuli do naší tělocvičny. Přípravná
třída se vleže podívala na pohádku o hvěz-

          

dách a větší děti z 3. a 5. tříd na vzdělávací
pořad o vesmíru.
Ve čtvrtých ročnících se pilně věnujeme
teoretické dopravní výchově, protože jaro
se blíží, a to znamená, že pojedeme na
dopravní hřiště do Slaného a pokusíme
se, coby desetiletí samostatní cyklisté,
potvrdit své praktické schopnosti a dovednosti. Naši žáci musí zvládnout písemný test a jízdu na dopravním hřišti, a pak
mohou získat řidičský průkaz cyklisty. Kurzy
zaštiťuje dlouhodobě Ostrov Slaný.
Přihlášení žáci z druhého stupně (6., 7.,
8. tř.) se zúčastnili biologické olympiády
a jeden žák z 9. ročníku zastupoval naši
školu na olympiádě z českého jazyka. Výsledky v době uzávěrky zpravodaje ještě nebyly známy.

částkou 1 067 848 korun," říká Pavlína Klementová, která je tváří duchcovs
projektu KlokTex.cz.
Od září do poloviny ledna

Konkrétně
ve Velvarech
jsme shromáždili
167 kg jsou kontejnery na dvou místech: žlutý stojí v
Na Průhoně,
starý jsme
kontejner
v ulici Za Roudnickou branou byl ve čtvrtek 19. pros
hliníku a předali
ho
k dalšímu zpracování do
vyměněn za zelený s novým polepem.
podniku Comax. Další sběr
kontejnerů lidé mohou odkládat oděvy, t
papíru nás čeká 17. a 18. 3.
spárované boty, kabelky, hračky a další
Osmé a deváté třídy si
vyposlechly
přednášku
které jsou v dobrém stavu. Nepatří
„Mayrau - hornictví na Klapoškozené, vlhké nebo znečištěné oble
densku“ a rozšířily si obzory
které už nejde využít. Nejlépe je uložit vě
i v této oblasti.
Na školním dvoře se zútuligelitové tašky či do pytle, což zaručí
ňuje kout mezi pavilonem
nedojde k jejich poškození či znečišt
a školní jídelnou. K altánu
vysvětluje Klementová. Věci, které se nevy
a dendrofonu přibudou ještě
informační a výukové tabule
v Klokáncích, putují do zemí třetího světa.
s ekotématikou o odpadech
a „pohřebiště odpadků“.
Pan ředitel odletěl obhlédnout největší světový veletrh vzdělávacích technologií (BETT) na londýnské
výstaviště ExCel, aby mohl
povznést velvarský Bett,
který proběhl v našem
městě již dvakrát.
Ukončili jsme první pololetí.

Za ZŠ M. Mrázová
Foto: archiv školy

Zařízení Fondu ohrožených dětí fungují u
patnácti místech České republiky a
celkovou kapacitu 322 míst. Děti v
dostanou péči, která je alternativou ústav
umístění, jenže finanční podpora Klokánk
strany státu je nedostačující. I proto v
charitativní projekt KlokTex, který
k nejvýznamnějším dárcům Fondu ohrože
dětí.
Laboratoř ve třídě -  prvouka 1. A

Ondřej Bičiště, Klo

Inzerce

Školní družina 3. místo ve vánoční ekosoutěži
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- NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
v rámci celosvětové akce "Týden uvědomění si mozku" (Brain
Awareness Week), který od roku 1996 pořádá organizace Dana
Alliance for the Brain vyhlašuje Česká společnost pro trénování
paměti a mozkový jogging od pondělí 16. 3. do neděle 22. 3. 2020
Národní týden trénování paměti.
Do této akce se tradičně zapojí také naše knihovna zábavně
vzdělávacím programem s názvem: Trénování paměti je hrou,
která se uskuteční

v úterý 17. 3. 2019 od 16 hodin v přednáškové místnosti knihovny.
Cílem akce je nejenom poskytnout informace, jak a kdy trénovat paměť, ale také
přesvědčit všechny účastníky, že si ještě docela slušně pamatují, když jim někdo
poradí, jak na to. Nebudou chybět ani praktická ukázková cvičení.
Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentálním poruchám, duševnímu stárnutí
a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.
Srdečně zveme všechny zájemce. Přijďte si i vy pocvičit svůj mozek.
Návštěva účastníků kurzu
Trénování paměti
v Černínském paláci
(foto J. Vránová)

Poslední hodina podzimního kurzu s příjemným
posezením

Anna Kratochvílová – certifikovaná lektorka kurzů
Trénování paměti, ale hlavně báječná učitelka, která
umí všem přítomným zvednout sebevědomí a dodat jim
kuráž do trénování i do života. Dovede semknout kolektiv lidí, kteří se předtím znali jen zběžně, nebo se neznali
vůbec, a udělá z nich skvělou partu, kde nikdo nad nikým
neohrnuje nos, nikdo se před nikým necítí trapně a všichni
se na hodiny pod jejím vedením vyloženě těší.
(foto a text Z. Ortová)
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VZPOMÍNKY ABSOLVENTKY PODZIMNÍHO KURZU TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:

VZPOMÍNKY ABSOLVENTKY
s pamětí
PODZIMNÍHOSouboj
KURZU
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Každý
z nás
jistě
zažil
okamžik,
kdy si
vzpomenout
názevzaměřených
knihy,
ží nemohl
si můj obdiv.
Během na
5 lekcí,
Každý
z nás
jistě
užuž
zažil
tenten
okamžik,
kdy
filmu,
herce…
Čím
jsme
starší,
tím
se
nám
toto
přihodí
častěji.
Člověk
si
s
tím
na různé praktiky, jsem si uvědomila, hlavu
že zlepsi nemohl vzpomenout na název knihy, filmu,
většinou
neláme
a
říká
si,
že
je
to
věkem.
Když
však moje
maminka
šení sipaměti
není 80-letá
jednorázovým
procesem.
herce… Čím jsme starší, tím se nám toto přinemohla na něco vzpomenout a prohlásila, Zkrátka
že už má
sklerózu jako já, rozhodla jsem
musí se cvičit, cvičit a cvičit.
hodí častěji. Člověk si s tím hlavu většinou
se, že budu muset s mojí paměti něco udělat. Naštěstí se mi v té době dostal do ruky
Díky paní Kratochvílové jsme měly možnost
neláme a říká si, že je to věkem. Když si však
leták o Kurzu trénování paměti v knihovně ve Velvarech.
navštívit její pracoviště v Praze v Pedagogicmoje 80ti letá maminka nemohla na něco vzpoNa první
hodině kurzu
se setkala
s úžasnou
lektorkou
Kratochvílovou
ké knihovně
J. A.Aničkou
Komenského
a Černínský
menout
a prohlásila,
že užjsem
má sklerózu
jako
a
s
dalšími
zájemkyněmi
o
zlepšení
paměti.
Přestože
jsem
byla
v
kurzu
palác. Poslední hodinu kurzu nejmladší,
jsme věnovaly
já, rozhodla jsem se, že budu muset s mojí
nedosahovala
jsem
takových
jako přátelskému
ostatní, které
absolvovaly
stejný kurz
i
posezení
a popovídání.
Za2x
dva
paměti
něco udělat.
Naštěstí
se mivýsledků
v té době
3x.
Zaslouží
si
můj
obdiv.
Během
5
lekcí,
zaměřených
na
různé
praktiky,
jsem
si
měsíce jsem se seznámila s úžasnými ženami
dostal do ruky leták o Kurzu trénování paměti
uvědomila, že zlepšení paměti není jednorázovým
procesem. Zkrátka musí se cvičit,
a už se těším na další jarní setkání.
v knihovně ve Velvarech.
cvičit a cvičit.
A co dalšího mi dal tento kurz? Každé ráno
Na první hodině kurzu jsem se setkala
Díky panílektorkou
Kratochvílové
měly možnostpři
navštívit
její pracoviště
Praze vyluštěním
v
snídani
procvičuji v
paměť
s úžasnou
Aničkoujsme
Kratochvílovou
Pedagogické
knihovně
J.
A.
Komenského
a
Černínský
palác.
Poslední
hodinu
křížovky a s pocitem úspěšného kurzu
luštitele
a s dalšími zájemkyněmi o zlepšení paměti.
jsme
věnovaly
přátelskému
posezení
a
popovídání.
dva měsíce
vykročím Za
do dalšího
dne. jsem se
Přestože jsem byla v kurzu nejmladší, nedoseznámila
úžasnými
ženamijako
a už
se těším na další jarní setkání.
Jitka Vránová
sahovala
jsemstakových
výsledků
ostatní,
které
absolvovaly
kurz kurz?
2x i 3x.Každé
ZaslouA co
dalšího mistejný
dal tento
ráno při snídani procvičuji paměť vyluštěním
křížovky a s pocitem úspěšného luštitele vykročím do dalšího dne.
Jitka Vránová
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PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA

PŘIDEJTE
SE K NÁM!

SOUBOJ RUSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ
V dobách napoleonských válek se do Velvar
dostal jeden oddíl ruského vojska. Konkrétně tomu bylo roku 1812. I v těchto dobách se
ve městech konaly zábavy a jinak tomu nebylo
ani ve Velvarech, konkrétně v prostorách Panské hospody. Jenže představte si, když se na
jedné takové sejdou místní, dívky a vojáci. Ještě k tomu všichni posilnění alkoholem.

Do našeho
týmu hledáme
šikovné kolegy.

Ve středu zájmu dvou vojáků stanula jedna
velvarská dívka a tak došlo ke sporu, který
vygradoval v konflikt. Tento konflikt mezi vojáky se stal u zahradní zdi, která se nacházela proti
městskému parku. V důsledku zranění z potyčky jeden z vojáků zemřel. Pozůstatky důstojníka
byly dle tradice převezeny zpět do jeho vlasti.
O tomto činu hovoří i latinský zápis v matrice:
„Pan Josef Kurty (40 let stár) nejvyšší hlídky
a prefekt od kohorty obránců vlasti byl od hraběte Daltona v souboji probodnut a na rozkaz
plukovníka Vogelsanga ode mě Matěje Drobílka, místního děkana u sv. Jiří slavnostně
pohřben. Den úmrtí 17. června 1812, místo
úmrtí č. d. 42/1. “
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

Průmyslová
automatizace
Srovnávací foto - velvarská historie a současnost – Václav Víšek
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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

Vážení a milí přátelé Velvarské Kostky
Nový rok začal v Kostce velice slibně. Zahájili
jsme jej hlasovou dílnou s Ridinou Ahmed nazvanou „Seznam se, tvůj hlas“. Pro velký zájem
jsme museli přidat další termín a dílny se tak
zúčastnilo neuvěřitelných 27 lidí. Za laskavé
zapůjčení sálu děkujeme velvarské ZUŠ. Strávili jsme tam opravdu velice neobvyklou, tvůrčí a pospolitou sobotu. Vzhledem k ohlasům
na dílnu, které jsem vyslechla v závěru dne,
nebudu snad přehánět, když řeknu, že jsme
pod vedením zkušené zpěvačky a hlasové pedagožky zažily něco nevídaného. Po malých
krůčcích nás prostřednictvím nejrůznějších
cvičení a hlasových etud provedla dnem, v jehož závěru jsme jako jedno kompaktní těleso
rozezněly chodbu velvarské ZUŠ pětihlasým
zpěvem africké lidové písně.
Na základě silných dojmů z dílny jsme s lektor-

kou Ridinou Ahmed hned domluvily navazující
dílnu s názvem „Prozpívaný den“, která proběhne 17. května od 10 do 18 hodin. Tato dílna
se odehraje nejspíš částečně venku a částečně uvnitř. Detaily ještě doladíme. Na dílnu se
mohou hlásit i ti, kteří lednovou hlasovou dílnu
neabsolvovali. S přihlášením však neotálejte. :)
Těšíme se na další plodná setkání na půdě
Velvarské Kostky či na některé z dalších velvarských kulturních akcí. V dalším příspěvku se dozvíte, které akce nás čekají v Kostce v měsíci únoru i v měsících následujících.
Zveřejňujeme rovněž nabídku letních příměstských táborů a těšíme se, co nového přinese
právě se rozbíhající rok s krásným číslem 2020.
Za tým Velvarské Kostky
Kateřina Klička Špičková

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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Dílna s Ridinou Ahmed
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - léto 2020 ve Velvarské Kostce:
I letos jsme pro Vás ve Velvarské Kostce připravili bohatou nabídku letních příměstských táborů.
V případě zájmu se hlaste přímo jednotlivým lektorům.. a udělejte to radši co nejdříve. O tábory
bývá k našemu potěšení velký zájem.
Tábory probíhají vždy od 8:00 do 16:00 h.
Jednotná cena za tábory je 2100,-/osobu s výjimkou tábora Veselé vědy (Cena zahrnuje obědy,
pitný režim, lektorné, pojištění, použitý materiál, případné jízdné (v případě výletů), nájem prostor.
Rodiče připravují dětem každý den 2 svačinky.
I. 13. - 17. 7. Z pohádky do pohádky
Lektorky: Lucie Tichá (lektorka cvičeníčka) + (druhá lektorka se zatím hledá)
Pohádkový týden plný her, cvičení, tvoření a radosti.
Tábor je určen pro děti od 3 do 8 let.
Přihlášky: l.tichanda@gmail.com
II. 20. - 24. 7. Dobrodružství s Robinsonem
Lektorky: Eva Víšková + Kateřina Špičková,
Jak si poradit na moři s piráty a přežít na pustém ostrově? Pojďte s námi za
dobrodružstvím. Budeme si hrát, kreslit, tvořit i zpívat.
Tábor je určen pro děti od 3 do 8 let.
Přihlášky: klinhartova@seznam.cz
III.27 – 31. 7. Týden s veselou vědou (cena 2350,- včetně obědů)
Pro sourozence je možná sleva - je třeba se o ni přihlásit.
Zábavné vědecké pokusy, zkoumání, pozorování, ale i pohyb a dovádění na
čerstvém vzduchu.. to vše čeká děti na táboře s Veselou vědou.
(Lektorky/lektoři pro tábor se hledají. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem,
dejte mu, prosím, vědět. Podmínky: vedoucí /od 18 let/, asistent /od 15 let/ –
nutné předpoklady pro práci s dětmi)
Tento turnus tábora proběhne v budově bývalé spořitelny na náměstí.
Tábor je určen pro děti od 6 let.
Prihlášky: www.veselaveda.cz/tabory/
IV.27 – 31.7. Staň se superhrdinou
Lektorky: Lucie Tichá (lektorka cvičeníčka) + druhou lektorku zatím hledáme
Týden plný dobrodružství, her, zábavy, tvoření a radosti.
Tábor je určen pro děti od 4 do 8 let.
Přihlášky: l.tichanda@gmail.com
V. 3. - 7. 8.
Indiánskou stezkou
Lektorky: Edita Roberts + Slávka Gajerová
Tábor pro děti každého věku bude i letos zaměřen na jógu s angličtinou.
Budeme trávit hodně času venku, učit se z přírody, postavíme si vlastní týpí a
výtvarně se vydovádíme.
Přihlášky: 607 058 875, nebo edita.roberts@yahoo.co.uk
VI.10. - 14.8. Dobrodružství s Machem a Šebestovou
Lektorky: Eliška Turková, Zuzana Michalíková
Pojďte s námi prožít týden plných her a dobrodružství po boku žáků 3.B
Macha a Šebestové.
Budeme sportovat, tvořit, cestovat, objevovat a učit se v naší prázdninové škole :)
Tábor je určen pro děti od 4 let.
Přihlášky: keramickehratky@seznam.cz, michalikova.z@seznam.cz
VII.17. - 21.8.Škola kouzel a čar
Lektorky: Eliška Turková + Zuzka Janovská
Naše kouzelnická škola přijímá nové žáky! Naučíme se, jak míchat čarovné lektvary,
vyrobíme si kouzelnické hůlky, podíváme se na kouzla přírody, chemie i fyziky. A na
závěr nás čekají závěrečné zkoušky, po kterých vyjdou ze školy noví čarodějové a
čarodějky!
Čeká nás spousta zábavy, soutěže, tvoření, čarování a vyrábění.
Pro děti: od 5 do 10 let
Přihlášky: keramickehratky@seznam.cz

ÚNOR 2020

Mimořádné akce
Velvarské Kostky

KONSTRUKCE
STŘIHŮ SUKNĚ
22. ÚNORA
14:00 – 18:00
cena 590,- Kč

Kurz je určen pro zájemkyně, které by rády uměly vyrobit vlastní střih
sukně pro sebe nebo pro někoho ze svého okolí. Kurz je zaměřen na
podrobný popis jak tento střih vypracovat, aniž by dotyčná musela
využít cizí střihové služby. Je vhodný i pro začátečnice v oblasti šití.
V tomto kurzu se bude měřit, počítat, rýsovat, vykreslovat, stříhat a
lepit. Zájemkyně bude znát skladbu sukně a měla by být tedy schopna
vyhotovit i další typy sukní, které si v kurzu ukážeme.
Lektorka: Bára Kohoutová
Přihlášky zasílejte na: info.mandelero@gmail.com

VNITŘNÍ VESMÍR
22. 2. 10:00 – 18:00

Uzavřená skupina

SHIATSU S PETROU Prostřednictvím shiatsu terapie se energie v těle harmonizuje a
dochází k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity, zlepšení
29. 2. - 1. 3.
cena 750,- Kč
psychické pohody a celkovému uvolnění.
Ošetření trvá přibližně 60 minut.
Petra Cempírková, 604 553 118

V dalších měsících chystáme..
15. 3 13:00 – 16:30 Oblicejova joga s Dermalogicou
18. 3. 18:00 – 20:30 Aromaterapie – Pro krásu a zdraví ženy
21. 3. 10:00 – 18:00 Vnitřní vesmír – uzavřená skupina
10. 4. 15:00 Velikonoční dekorace – tvořivá dílnička s Evou Víškovou
17 4. Jarní brigáda – opečování zahrádky a generální úklid – zapojit se může každý!
18. 4. Vnitřní vesmír
25. - 26. 4. Shiatsu terapie s Petrou
17. 5. Prozpívaný den s Ridinou Ahmed 10 – 18 h
20. 5. 18:00 – 20:30 Aromaterapie/ Bylinky z naší zahrádky - hydroláty, maceráty, tinktury
29. 5. Zahradní slavnost – výstava keramiky, vystoupení dramaťáku atd.
13. - 14. 6. Shiatsu terapie s Petrou
20. 6. Vnitřní vesmír
červenec a srpen – letní příměstské tábory

w w w. v e l v a r y. c z |
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Vzpomínka na advent

Velvarský pěvecký spolek nezahálel ani
v 6. sezóně! Nadcházející vánoční období
jsme zahájili listopadovým soustředěním.
V hojném počtu jsme se sešli pod vedením
sbormistra Vratislava Řezáče v přátelském
prostředí statku v Luníkově. Hlavní náplní byl
nácvik koled a Rybovy mše vánoční. Mnoho
hodin práce, doufejme, přineslo své plody.
Na začátku adventu měli nejen Velvarští možnost nasát vánoční atmosféru na společném
adventním vystoupení dětského a ženského
sboru na náměstí Krále Vladislava. Sbor
ale zavítal s podobným repertoárem i do okolních obcí.
Tradiční Rybova mše, bez které si mnozí
z nás Vánoce neumějí představit, v průběhu
prosince zazněla hned několikrát. V poněkud
komornějším podání, jen v doprovodu varhan a houslí, si ji diváci mohli poslechnout
v kostele Sv. Víta v Kojeticích pod taktovkou
V. Řezáče. V divadle v Žatci za doprovodu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PLESY
NAŠICH
PŘEDKŮ

Ústeckého komorního orchestru mši dirigoval
Jiří Knotte, náš oblíbený dirigent. Do kostela
Sv. Kateřiny ve Velvarech se 27. prosince
přišlo podívat přes 140 svátečně naladěných
malých i velkých posluchačů. Za tak hojnou
účast a velmi příjemnou atmosféru jsme velmi
rádi. Tímto tempem bychom si na příští svátky
museli zarezervovat chrám Sv. Víta, Václava
a Vojtěcha na Pražském hradě.
Vážíme si všestranné podpory, a to jak
ze strany různých institucí, ale i jednotlivců. Naše upřímné díky patří městu Velvary,
nadaci Život umělce za finanční podporu,
ale také Římskokatolické farnosti Kralupy
a velvarským farníkům za zapůjčení prostoru,
bez kterého by Rybova mše ztratila část svého kouzla, a také ZUŠ ve Velvarech za pomoc
s organizací a poskytnutí zázemí.
Autor článku: Lucie Banoutová
Autor fotografie: Markéta Rylková

Počátky bálů resp. plesů v pravém slova
smyslu sahají do dvorského a šlechtického prostředí 15. a 16. století. Postupem
času se konaly i bály měšťanské, které
od 19. století tvořily nedílnou součást
společenského života běžných měšťanů. Převážná část plesů se od nejstarších
dob odehrávala v příjemně vytopených sálech v období tzv. taneční sezóny. Ta podle
nepsaného zákona trvala od poloviny září
do konce dubna, ale nejvíce bálů se konalo
v lednu a v únoru. První veřejný český bál
se odehrál v únoru roku 1840 na Starém
Městě pražském v Konviktu a organizátorem byl Josef Kajetán Tyl. Lidové české bály
(později se ujal název ples) se šířily po celé
zemi především zásluhou Tělocvičné jednoty Sokol a dalších spolků.

Také ve Velvarech a v okolí se od 2. poloviny 19. století konaly plesy pořádané různými spolky a korporacemi. Vyhlášené byly
zejména sokolské kostýmní plesy zvané
šibřinky, které vrcholily velkou půlnoční
scénou.

Před plesem se roznášely pozvánky, z nichž
mnohé nakonec skončily ve sbírce Městského muzea Velvary. Při jejich kopírování pro
výstavní účely, jsem narazila na pozvánku
z 16. února 1935 na šibřinky Sokola Velvary s podtitulem „V pekle“. Velkou půlnoční
scénu nazvali organizátoři „Volby v pekle“ a na zadní straně pozvánky popsali
stručně její děj. Myslím, že slova našich
předků k nám promlouvají docela současně:
Velký kníže pekel zahleděl se na zem
a spatřil zemi, v níž se mu dobře zalíbilo.
Viděl v ní pilný, pracovitý lid, který v nedlouhé době vynesl svou vlast z bídy a ponížení
na výši, hodnou vší úcty. Nejsa v jádru svém
zlý, jak ho dávná tradice líčí, měl Satan
z tohoto pokroku radost, za to se zle mračil na ty, kteří byvše povoláni ke správě věcí
tohoto lidu, nepěkně si vedli. Poslal tedy
pro ně své kopiníky, aby přivedeni před
jeho trůn, vzali svou odplatu z ruky jeho,
když si na „braní“ z ruky tak uvykli. A tak,
když na pekelném orloji odbyla dvanáctá,
nadešla chvíle spravedlivé exekuce, kterou
provádí nejvyšší správce kotelny s velkou
obřadností za účasti všech obyvatel říše
Temna. Přijdou topiči, pekelná hudba, kopiníci, Satan se svou stráží, čerťata, čertice
a čerti. Ba i duše zatracených jdou se podívati na pekelnou popravu.... Přijďte i Vy
16. února t.r. na šibřinky Sokola, kde
o půlnoci zmizí v útrobách pekelného kotle
všichni politici z výčepu, demagogové, vydřiduši, úplatkáři, prostého lidu svůdci, všichni,
kteří se místo poctivé práce pro lepší příští
svého pokolení vrhli na úmyslné matení pojmů, zatlačování pravdy a nízké hamižnictví.
Zmíněná zábava se konala v sále hotelu Rolnická záložna, začátek byl v 8 hodin
večer, vstupné 10 Kč, maska 8 Kč a k tanci
i poslechu hrál Velký orchestr a Jazz band
bratra Hrachoviny, řídil bratr Hudec.
Jitka Kůrková
vedoucí Městského muzea Velvary
w w w. v e l v a r y. c z |
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PRODÁM ŠTĚŇATA PAPILLONKŮ

Francouzské psí plemeno.
Povaha: inteligentní, přátelský, čilý, šťastný.
Velvary – 777 160 856
Inzerce

Sháníme ke koupi byt ve Velvarech, ne RK.
Případně volejte 722 685 003.
DOMOV PRO SENIORY INFORMUJE - VÁNOČNÍ VZPOMÍNKA
Zdravíme vás, vážení spoluobčané, milí přátelé a kamarádi…
Ve středu 11. 12. 2019 proběhlo v našem domově zdobení vánočních stromečků. Celé dopoledne se neslo v adventním klidném, harmonickém, přátelském duchu za přítomnosti
základních škol z Velvar a Černuce, zástupců Městského úřadu Velvary v čele s panem
starostou, zaměstnanců firmy EURO POOL SYSTÉM, se kterou jsme navázali spolupráci
v rámci firemního dobrovolnictví, a v neposlední řadě našich klientů.

Počasí nám přálo, a tak za zvuku klasických koled, vůně vánočního cukroví, jehož část
napekli naši klienti, s výborným čajem a dobrou náladu podporovanou punčem, jsme se
všichni společně zhostili tohoto příjemného úkolu.
Šest stromků ozdobených nápaditými a vlastnoručně vyrobenými ozdobami všech přítomných, dětmi počínaje a našimi klienty konče, tak lahodily oku a při návštěvě našeho domova
vás vyloženě „vítaly“.
Pavla Turková
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SLOVAN VELVARY
ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ

Rozpis pro B tým Velvary – jaro 2020
kolo

Příprava A tým - jaro 2020
8.2.

Velvary - Kladno

10.15

hřiště Velvary

15.2.

Žižkov – Velvary

17.00

hřiště Uhříněves

19.2.

Varnsdorf – Velvary

13.00

UMT Varnsdorf

22.2.

Velvary – Králův Dvůr

10.15

hřiště Velvary

29.2.

Velvary – Chomutov

zatím neupřesněno

Rozpis pro A tým Velvary – jaro 2020
kolo

domácí

hosté

den

datum

čas

14

Velvary B

Baník Švermov

ne

22.3.

14.30

15

Vraný

Velvary B

so

28.3.

16

Velvary B

Slovan Kladno

ne

5.4.

15.00

17

Zlonice

Velvary B

so

11.4.

16.30

18

Velvary B

Lidice

ne

19.4.

17.00

19

Buštěhrad

Velvary B

so

25.4.

17.00

20

Velvary B

Novo Kladno

ne

3.5.

17.00

21

Pozdeň

Velvary B

so

9.5.

17.00

22

Velvary B

Kročehlavy

ne

17.5.

17.00

23

Černuc

Velvary B

ne

24.5.

17.00

24

Velvary B

Brandýsek

ne

31.5.

17.00

domácí

hosté

den

datum

čas

25

Smečno

Velvary B

so

6.6.

17.00

16

Liberec B

Velvary

ne

8.3.

10.15

26

Velvary B

Libušín B

ne

14.6.

17.00

17

Velvary

Teplice B

so

14.3.

14.30

18

Jablonec B

Velvary

so

21.3

10.15

19

Velvary

Mladá Boleslav B

so

28.3

15.00

20

Bohemians B

Velvary

ne

5.4.

13.00

21

Velvary

Přepeře

so

11.4.

16.30

22

Dukla Praha B

Velvary

ne

19.4.

17.00

23

Velvary

Živanice

so

25.4.

17.00

24

Zápy

Velvary

so

2.5.

17.00

25

Velvary

Pardubice B

so

9.5.

17.00

26

Brozany

Velvary

ne

17.5.

27

Velvary

Hradec Králové B

so

28

Chlumec n. C.

Velvary

29

Velvary

30

Zbuzany
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Rozpis pro dorost Velvary, 1. A třída sk. A – jaro 2020
kolo

domácí

hosté

den

datum

13

Olympia Zdice

14

čas

Velvary

so

21.3.

Velvary

Tuchlovice

so

28.3.

10.15

15

Velvary

Kralupy

so

4.4.

10.15

16

FK Rudná

Velvary

ne

12.4.

17

Velvary

Pavlíkov

so

18.4.

18

Libčice

Velvary

ne

26.4.

19

Kročehlavy

Velvary

so

2.5.

17.00

20

Velvary

Loděnice

so

9.5.

23.5.

17.00

21

FK Lhota

Velvary

ne

17.5.

ne

31.5.

17.00

22

Velvary

Žebrák

so

23.5.

Ústí nad Orlicí

so

6.6.

17.00

23

SK Kladno B

Velvary

ne

31.5.

Velvary

so

13.6.

10.15

24

Velvary

Červený Újezd

so

6.6.

10.15

10.15

10.15

10.15
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Tříkrálová sbírka 2020
Tři králové do Velvar a (letos poprvé) i na Velkou Bučinu… přišli… zazpívali… a vykoledovali… neuvěřitelných 25 756,- Kč!!!!!! Všem
vám, kteří jste se nechali potěšit jejich návštěvou, a přispěli jakoukoli částkou, děkujeme
…a to moc!!!! Přejeme všem hodně zdraví do
kulatého roku 2020 a pro potěchu přidáváme
pár obrázků z letošní veleúspěšné koledy :).
(Více informací o sbírce najdete opět na www.
kralupy.charita.cz)
Za krále, andílky, hvězdy betlémské
a jejich dospělácký doprovod Míša Kuptíková.

Fejeton
Když si ve vlaku není kam přesednout
Hromadná doprava má jednu zásadní závadu, a tou je hromadnost. Nahromadění
většího množství lidí do uzavřeného prostoru nebývá vždy příjemným zážitkem.
Ale nemuselo by tomu tak být. Stačí trochu ohleduplnosti a zdravého rozumu.
Vzpomínám, když jsem jako dítě, jela s rodiči vlakem, nikdy jsem se nenudila. Měla
jsem s sebou samozřejmě knížku. Ale taky pusu plnou otázek a naši mi vysvětlovali,
co ty jednotlivé výjevy za okýnkem znamenají. A když jsem už byla trochu starší
a cesta hodně dlouhá, hráli jsme karty nebo fajn postřehovou hru, kdo dřív uvidí
červené auto, nebo topol, stažené závory, člověka v modré čepici… Že bych jiné
cestující jakkoli obtěžovala, nepřicházelo v úvahu. Nadměrná hlučnost a pohybové
aktivity byly vyloučeny. Ani házet papírovou vlaštovku jsem neměla povoleno. Je to
sice hra nehlučná, ale je zároveň ulítlá, zejména do lidí vlaštovka ulítne raz dva.
Minulý týden jsem si v našem motoráčku přisedla na čtyřsedadlo k paní s velkou
taškou a ke dvěma asi jedenácti maximálně dvanáctiletým klukům, z nichž jeden
druhého celou cestu oslovoval: „Héééj, kááámoooo!“ A pokaždé to hulákal, jako by
kámo seděl na druhém konci vagónu, a ne pět centimetrů od něj. V jakém vztahu
byla k jednomu z chlapců ta paní, netuším, ale v pravidelných intervalech ho
ujišťovala, že to poví jeho mámě a ta už si ho srovná. Asi měla na mysli stupňující se
příval vulgarit a hraní podivné hry, kdy se navzájem otloukali.
No vážně. Jejich zábava odstartovala tím, že kluk, co seděl vedle mě, dal najednou
zničehožnic naproti sedícímu kámovi facku. Prostě jen tak. Kámo zrovna komentoval
nějaký výjev z ubíhající krajiny a najednou to plesklo. Ale tedy pořádně. Bylo to tak
nečekané, že jsem na sedadle poskočila. Paní s taškou sice taky, ale oči
od esemeskování nezvedla. Během dalších minut si kluci spolu sice nadále povídali,
ale zároveň si navzájem uštědřovali záludné údery pěstí tu do žaludku, do břicha,
do ramenního kloubu, do ucha i jinam, což usuzuji podle hlasitého výkřiku: „Jééé, von
mě praštil do přirození!“ Již chvíli předtím se spolucestující naším směrem
nespokojeně otáčeli, ale teď se naše čtyřsedadlo stalo vyloženě populárním. Tipuji,
že mnozí pasažéři by nejradši začali hrát nějakou tu postřehovou hru. Nejlépe: kdo
dřív uvidí průvodčího, ten na kluky začne žalovat. Určitě by vítězů bylo víc.
Jen mi vrtá hlavou, jak kluky vhodně potrestat, když výprasku se evidentně nejen
nebojí, ale nemůžou se ho nabažit. Tak jedině jim sebrat nějaké ty „founy“ a nechat
je jít pěšky. Pohybu na čerstvém vzduchu se totiž některé děti dneska bojí úplně
ze všeho nejvíc. ☺

Zdeňka Ortová
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KŘÍŽOVKA
Citát z knihy Julie Červené: Je mi třicet a jsem single: „Čeští muži si často vybírají partnerky,
kterou jsou přitažlivější než oni. Schválně si zkuste omrknout páry v tramvaji nebo v nákupním
centru. Ona bude pravděpodobně mít velké oči, symetrické rysy, dlouhé vlasy a bude pěkně
nalíčená, učesaná a oblečená. Zatímco on bude mít baňatý nos, … viz tajenka)“.
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NAKAŽLIVÁ INFEKČNÍ CHOROBA

Z

NÁDOBA NA LÉKY

A

UNAVIT

Z

POVRCH TENISOVÉHO KURTU

A

ZASTRČIT

Z

ANÝZOVÝ LIKÉR

A

ZMENŠENÍ ŠÍŘKY

Z

TŘEBAŽE

A

NIŽŠÍ ŠLECHTICI

Z

OBYVATELÉ SVĚTADÍLU

A

GRATIS

Z

FINANČNÍ KONTROLY

A

ZASYPANÝ SNĚHEM

Z

PATŘÍCÍ AVĚ

A

POBAVENÍ

Z

MAKETA

A

EXPERT

Z

MUŽSKÉ KŘESTNÍ JMÉNO

A

ZŮSTATEK

Z

VYLUŠTĚNÍ Z LEDNOVÉHO ČÍSLA:

Křížovku na ÚNOR připravila: Z. Ortová

Citát Karla Čapka: V kolika věcech se díváme, KAM VLAJE KOUŘ, místo abychom se dívali, odkud vítr
vane.“
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