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Březen

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

VE VĚKU 88 LET ZEMŘEL ČLEN NAŠEHO
HASIČSKÉHO SBORU ANTONÍN MÁŠA

Dne 4. 3. 2020 oslaví životní jubileum 80 let
pan

MIROSLAV HOŘEJŠÍ z Velvar.

Dědečku náš milý,
přejeme ti mnoho síly.
Kolem sebe samé dobré víly,
co by ti tvé sny plnily.
Jen to nejkrásnější,
co ještě život může dát,
chceme ti při tvém 80-tém jubileu přát.
Ať jen zdraví, štěstí a dobrota
jsou náplní tvého života.

S hlubokou lítostí přijali členové Sboru dobrovolných hasičů Velvary zprávu, že v pondělí 10. února zemřel druhý nejstarší člen našeho
hasičského sboru Antonín Máša a to ve věku
88 let. Narodil se v roce 1932 a do sboru vstoupil v roce 1948 ve svých 16 letech. Byl aktivním
členem sboru, členem výjezdové jednotky,
zúčastňoval se řady akcí a hasičských soutěží. Dlouhá léta byl organizačním a kulturním
referentem a členem výboru SDH. Ve sboru
pracovala dlouhou dobu také jeho manželka
Helena. Za svou práci obdržel řadu hasičských
ocenění, v roce 1994 nejvyšší ocenění titul
„Zasloužilý hasič“. V poslední době ze zdravotních důvodů bydlel v Domově ve Velvarech
a průběžně se zajímal o činnost hasičského
sboru.

S láskou tvoji Hořejší a Hořejšátka
Blahopřání

Dne 18. března oslaví 90. narozeniny
paní MAGDALENA

SVOBODOVÁ .

Děkujeme Ti za Tvou lásku, péči a starostlivost.
Hodně zdraví, štěstí a lásky
přeje dcera Jaruš s rodinou

Toníku, odpočívej v pokoji a Čest tvé památce!

Členové SDH Velvary
Informace

Městská KNIHOVNA OZNAMUJE,
že v době jarních prázdnin
9. – 13. BŘEZNA 2020
BUDE v obou půjčovnách ZAVŘENO.

REDAKČNÍ OMLUVA:
Omlouváme se za pozdní zveřejnění gratulace k životnímu jubileu pana Barsy, které
se z technických důvodů nevešlo do únorového vydání.
Z. Ortová
Blahopřání

Dne 19. 2. oslavil 80. narozeniny
pan

Pozvánka

MIROSLAV BARSA .

Hodně štěstí, pevné zdraví, ať Tě život ještě baví.
S láskou v srdci jde vše líp, tak buď ještě dlouho fit.
Srdečně přejí děti – Magdaléna, Radovan,

Galerie Tomáš Vosolsobě oznamuje, že výstava

„TOMÁŠ VOSOLSOBĚ – S DUŠÍ SBĚRATELE“
je prodloužena do 4. dubna 2020.

Jana a Miroslav s rodinami
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STAROSTI A RADOSTI
         
VELVARSKÉHO STAROSTY - BŘEZEN – NA DEBATU VLEZEM!

Jaro je tu a neboť se letos zima v našich končinách nekonala, netřeba lézt v březnu za kamna a v dubnu tam prodlévat, ale můžeme se
směle vrhnout do společenského dění, kterého
bude, jak je u nás ve Velvarech zvykem, opět
dosti!
Hlavní březnovou velvarskou akcí je velká

veřejná debata o současnosti a budoucím směřování města, kterou pořádáme ve

dnech 20. a 21. března ve školní jídelně. Cílem tohoto setkání je sejít se osobně v co největším počtu, promluvit si o všem, co nás ve
městě těší a trápí a domluvit si důležité kroky
pro práci na dalších několik let.
Milí Velvarští, obvykle Vám touhle dobou přeji
ve zpravodaji krásné jaro, vše dobré a hodně radostí. Letos si dovolím malou sobeckou
otočku a napíši, co by udělalo největší radost
mně. Drazí sousedé, kdybyste našli chuť a čas
a na veřejnou debatu dorazili v co nejhojnějším
počtu a do diskuse se co nejvíc zapojili, byl by

Vás starosta šťastný jako blecha.
I starosta totiž potřebuje zjara nabrat síly a co
může být větším elixírem energie, než zájem
občanů o věci veřejné. Novou krev do žil purkmisterských vlije soupis hlavních problémů
projednaný ve velké pospolitosti, přesný sezam cílů dodá správci města chuť vrhnout se
odhodlaně do boje s šimly úředními i jinými.
Vědomí veřejného projednání hlavních budoucích kroků vedení města poskytne celé radě
a zastupitelstvu velkou oporu, dodá vlnu chuti
do práce a hlavně klidný spánek, že pracujeme
na tom, co si občané přejí a co je pro nás pro
všechny důležité.
Dotazníků, zpráv, emailů a tabulek je všude
tolik, že už je nikdo nechce psát ani číst. Pojďme se zas jednou po čase sejít pěkně osobně,
promluvit si o všem, co nám přijde důležité, dát
si u toho spolu čaj a kus bábovky. Věřím, že to
bude moc milé setkání a těším se na vás!
Radostný velvarský starosta Radim

P.S.: Fotku veselého jarního koťátka nemám, tak připojuji alespoň foto starostenského kocoura,
který je v poklidu, protože ví, že vás určitě dorazí hodně!
P.S. 1: Kdyby vám
debata nestačila,
tak v neděli hnedle
po ní bude brigáda
u Malvaňáku, tam
to můžeme dopovídat (plakát ve
zpravodaji).
P.S. 2: A kdybyste
chtěli dostávat víc
zpráv o tom, co se
ve městě chystá,
přihlaste se k příjmu do portálu
zpráv Haló Velvary
(návod najdete na
Kocour na rozdíl od starosty spokojeně spí zimním spánkem, protože je mu jedno, kolik lidí
dalších stránkách).
přijde na debatu, hlavní je, že bez dlouhých diskusí dostane nažrat.
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VEŘEJNÁ
DEBATA

To jsme MY!

k plánování rozvoje
města 2020–2030
PÁ • 20. března | od 17 do 21 h
SO • 21. března | od 14 do 18 h
Školní jídelna Velvary

Jaká bude
budoucnost Velvar?
Přijďte společně diskutovat o všem,
co považujete pro život
ve Velvarech za důležité.

Při každém setkání časem vyhládne –
přinesete něco dobrého na společný
stůl?
• Buchta potěší, koláč nadchne, překvapte
svým pohoštěním sousedy! Káva, čaj
a studené nápoje zajištěny!

k řešení konkrétních věcí – máte-li jaký-

Nenechte to na jiných – přijďte
osobně, každý názor je důležitý!

koli problém, návrh či nápad, určitě je

• Jste zvědaví, co se bude řešit, ale nechce

• Od obecné diskuse budeme směřovat

budete moci uplatnit při jednání.

Sobotní debata bude navazovat na
páteční a rozvíjet ji – udělejte si čas
oba dva dny. Máte-li však volno jen
jeden den, nevadí!
• Vezměte s sebou celou rodinu i děti.
Starší se mohou zapojit a pro malé bude
připraven program.

se Vám mluvit? Nebojte se, nikdo Vás
nutit nebude.

Hlavně určitě dorazte, je milé se
potkávat a tohle bude největší

velvarské diskusní setkání všech
dob! A na něm nesmíte chybět!!!
Děkujeme a těšíme se na Vás!
Chcete se na něco zeptat? Volejte 778 402 935
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PŘIJĎTE NA VELKOU VELVARSKOU
DEBATU!
Veřejná diskuse o budoucnosti města
ve dnech 20. a 21. března 2020
Debata o budoucnosti obce je veřejné
diskusní fórum, během kterého se v přátelské a tvůrčí atmosféře sejdeme my,
občané Velvar, Ješína i Velké a Malé
Bučiny, v co největším počtu, abychom
spolu diskutovali o současnosti a budoucím vývoji našeho města. Čím více nás
přijde, tím přínosnější setkání bude.
Proč se debata koná?
Každé dobré město by mělo mít svůj plán
rozvoje, aby všichni věděli, co je pro ně důležité a kudy postupovat. Je to dobré pro
občany a důležité je to i pro vedení města,
aby mělo plán, který má podporu veřejnosti.
Velvary právě nový plán rozvoje připravují.
A takový plán by nebyl dobrý bez velké celoměstské debaty. Debata by nás navíc měla
dovést k tomu, abychom se do života v obci
více zapojili, měli chuť se podílet na tom,
co si společně vymyslíme. Debata nás má
spojit ke společnému zájmu o to, aby Velvary byly místem, kde se nám dobře bydlí
a žije a kde se umíme domlouvat na tom,
co chceme.
Nikdo jiný to za nás neudělá
Má-li vzniknout opravdu dobrý plán, co dál,
je potřeba slyšet různé názory, i protichůdné, promluvit si o tom, co se komu líbí a co
koho trápí, hledat společná řešení. Něco
půjde vyřešit snadno a rychle, něco je na
dlouho a možná to nikdy nezvládneme.
Důležité ale je, že jsme schopni o tom promluvit a říci si, kudy se vydáme. Budoucnost
města za nás nikdo jiný nevymyslí. A pokud by chtěl, určitě to neudělá tak dobře,
jako my. Když se domluvíme, co je pro nás
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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důležité, bude se nám snáze hledat cesta,
jak to udělat.
Jak to bude probíhat?
Debata začne v pátek večer od 17 do 21
a bude pokračovat v sobotu po obědě
od 14 do 18 hodin. Setkání povedou odborníci, kteří mají s vedením podobných akcí
letité zkušenosti a mají navíc tu výhodu,
že nejsou z Velvar, tudíž se na naše město umějí podívat zvenku a klást nám otázky, které by nás možná ani nenapadly, ale
jimž bychom se neměli vyhýbat. Na začátku
si pojmenujeme, co se nám ve městě líbí
a nelíbí a co bychom tu chtěli, a poté se přesuneme k hledání konkrétních kroků, které
můžeme hned udělat.
Jednání má poměrně pevný řád, který poskytuje dostatek času pro hlubší debatu,
současně ale zaručuje konkrétní výstupy
z jednání v čase, který je k dispozici.
O čem se bude diskutovat?
O všem, co považujete pro život v obci
za důležité. Základních témat k diskusi,
je asi 7 a navzájem spolu souvisejí:
- vedení obce, účast občanů na věcech
veřejných, vztahy v obci
- kultura, sport, volný čas, kulturní dědictví
a tradice
- vzdělání, sociální služby
- příroda a krajina okolo nás (přírodní zdroje,
životní prostředí)
- ekonomická vitalita obce
- vybavení a infrastruktura obce
- naše obec jako součást okolního světa
Budeme mluvit o všech oblastech a věnovat
se zejména těm, která jsou podle vašeho
názoru pro obec nejdůležitější. Od obecné diskuse budeme směrovat k řešení
konkrétních potíží: máte-li konkrétní pro-

blém či návrh, určitě jej budete moci uplatnit
při jednání.
Je vůbec možné ve velkém počtu něco
domluvit?
Určitě! Diskuse bude řízená zkušenou
moderátorkou. Na začátku se domluvíme
na pravidlech, která budeme během celého jednání dodržovat a která vedou k tomu,
že jednání není bezbřehé, nudné a bez výsledku, ale ukázněné, konkrétní, příjemné
a docela zábavné. Účastníci setkání pracují hlavně v malých diskusních skupinách,
ve kterých má každý dost prostoru mluvit
o tom, co je pro něj důležité. Výsledky práce
malých skupin jsou diskutovány společně,
v plénu, a podle nich se vybírají další důležitá témata k jednání. Od obecných témat
dospějeme k návrhu konkrétních opatření,
jak využít to nejlepší, co v obci máme, i jak
řešit to, co nás nejvíc trápí.
Celé jednání řídí vedoucí diskuse, jednání v malých pracovních skupinkách řídí
jeho vyškolení pomocníci. Cílem je zajistit,
abychom v diskusi na nic důležitého nezapomněli, využili společný čas co nejlépe,
všichni měli stejnou možnost přispět k diskusi a být slyšeni. Program jednání je pevný
a náročný, ale poskytuje dost prostoru
i pro zábavu a přátelské setkání.
Mohu přijít jen na část jednání?
Jistě. Nejlepší ovšem je zúčastnit se celého
jednání: rozumíte pak lépe všemu, o čem
se mluví, máte všechny informace, dozvíte
se nové věci, znáte názory ostatních účastníků, máte víc možností nabídnout k diskusi
to, co vy sami považujete za důležité.
Kdo by se měl setkání zúčastnit?
Všichni! Čím více lidí, čím více různých
názorů, tím lépe. Život v obci se týká všech
obyvatel i chalupářů. K tématům, o kterých
budeme mluvit, mají co říct všichni: rodiče,
děti, staří, mladí, maminky, podnikatelé,
nezaměstnaní, sportovci, učitelé, věřící,
obyvatelé všech částí obce… Všichni jsou
stejně důležití a potřební, všichni mají své

radosti a trápení, obavy i dobré nápady,
o kterých budeme mluvit. Neváhejte vzít
s sebou děti: ty starší se zúčastní jednání
a jejich názory jsou velmi cenné, pro ty malé
zajistíme zajímavý program podle počasí.
Co bude následovat po setkání?
Veřejnou diskusí věci nekončí, ale začínají. Vše, o čem se bude diskutovat, bude
na místě zaznamenáno a bude využito pro
zpracování plánu budoucího rozvoje obce.
Proč bychom měli přijít?
Důvodů je fůra. Na setkání totiž můžu:
Potkat se s lidmi, se kterými jsem se dlouho
neviděl, i když žijeme v jedné obci. Dozvědět
se něco nového. Upozornit na konkrétní problém. Představit ostatním zajímavý nápad,
který nosím v hlavě. Konstruktivně si zanadávat (v mezích pravidel). Pochválit všechno
pěkné a dobré a ujistit se, že to ostatní taky
vidí. Upozornit na to, co dělám já sám, firma
nebo organizace, kde pracuju, dobrovolné
sdružení či spolek, kterých jsem členem.
Navrhnout změny, které v obci považuji
za potřebné. Okouknout, co se to vlastně
děje, odejít můžu vždycky.
Budeme se těšit na viděnou v pátek
20. a v sobotu 21. března 2020 ve Školní
jídelně
Laskominy s sebou!
Přinesete-li něco na společný stůl, bude
se lépe debatovat! Domácí koláč, bábovka nebo štrůdl všechny potěší a bude ještě
lepší nálada. Děkujeme, že napečete. Teplé
i studené nápoje zajištěny!
Děkujeme za váš zájem a věříme, že dorazíte!
Za pracovní skupinu pro přípravu jednání Blažena Hušková, Míša Kuptíková
a Radim Wolák (v případě dotazů volejte
775 998 879)
S díky za zájem a za podporu
Radim Wolák, velvarský starosta.
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Veřejné zasedání zastupitelstva města Velvary
se bude konat 18. března 2020 od 18 hod v sále městského muzea
na programu mimo jiné rozdělení dotací spolkům – vyhodnocení odpadového
systému za rok 2019 – informace o městských investičních akcích atd.
Děkujeme za Váš zájem

Haló Velvary
Chtěli byste získávat informace o aktuálním dění ve městě v oblasti kulturních akcí?
Zajímá vás, co se hlásilo v městském rozhlase?
Chtěli byste být informováni v krizových situacích?
Stačí k tomu opravdu málo. V současné době již funguje rozesílání SMS občanům,
kteří si o zasílání požádali a jsou tak informováni o tom, co se chystá. Pokud chcete
informace do svých mobilních telefonů dostávat též, vyplňte na webových stránkách
města Velvary www.velvary.cz v položce Haló Velvary přihlášku nebo přijďte osobně
na podatelnu Městského úřadu Velvary, kde je formulář možný podepsat a zprávy Vám
budou chodit. Žádné složité aplikace, jednoduché, rychlé a stručné SMS. Děkujeme,
že se zajímáte!!!
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vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtovéč.odpovědnosti.
vyhláška
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon
• č.
zkouška
zvláštní
odborné kontrole
způsobilosti
pro výkon
činností zákonů
při finančním
320/2001
Sb., o finanční
ve veřejné
správě asprávních
o změně některých
(zákon
hospodaření
územníchvesamosprávných
celkůpředpisů,
a jeho přezkumu
o
finanční kontrole),
znění pozdějších
zákon č.výhodou,
23/2017 Sb., o pravidlech
• rozpočtové
znalost práce
na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce
odpovědnosti.
s programem
MUNIS
výhodou);
• zkouška
zvláštní
odborné
způsobilosti pro výkon správních činností při finančním
• hospodaření
dobré komunikační
umění
jednat
asertivní
jednání, organizační
územníchschopnosti,
samosprávných
celků
a jehos lidmi,
přezkumu
výhodou,
schopnosti,
spolehlivost,
bezúhonnost,
pečlivost;
• znalost
práce
na PC, zejména
MS Word,
MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce
• spraxe
ve veřejné
správě
výhodou.
programem
MUNIS
výhodou);
• dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační
schopnosti, spolehlivost, bezúhonnost, pečlivost;
• praxe ve veřejné správě výhodou.
Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:

Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

Ve Velvarech dne 14. 2. 2020
Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
zastoupené Ing. Radkem Moulisem, tajemníkem městského úřadu, vyhlašuje podle ustanovení
§ 4, 6 a 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského
telefon,
datum a podpis;
Náležitosti
přihláškyprůkazu,
k účastikontaktní
na výběrovém
řízení:
• životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí
a dovedností,
týkajících
se asprávních
činností
a příslušnost,
činností, které
předmětem
• jméno,
příjmení,
titul, datum
místo narození,
státní
místo jsou
trvalého
pobytu,
výběrového
řízení;průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis;
číslo
občanského
výpis z evidence
rejstříku
trestů dosavadních
ne starší než 3zaměstnání
měsíce; s uvedením odborných znalostí
• životopis
s uvedením
průběhu
• ověřená
kopie dokladu
o nejvyšším
dosaženém
vzdělání.
a dovedností,
týkajících
se správních
činností
a činností, které jsou předmětem
výběrového řízení;
Doklady,
osobní trestů
údaje,nebudou
ihned
po skončení výběrového řízení vráceny
• výpis zobsahující
evidence rejstříku
starší než
3 měsíce;
zájemci.
Lhůta
pro
podání
přihlášky:dosaženém
16. 3. 2020vzdělání.
do 15:00 hodin, na přihlášky podané po
• ověřená
kopie
dokladu
o nejvyšším
tomto datu nebude brán zřetel.
Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
Místo
způsob
písemnou
do výběrového
řízení
spolu
zájemci.a Lhůta
propodání
podání přihlášky: 16.
3. 2020 přihlášku
do 15:00 hodin,
na přihlášky
podané
po
s požadovanými
a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
tomto
datu nebudedoklady
brán zřetel.
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POMOCNÁ ÚČETNÍ – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat
poštou na
Velvary, písemnou
tajemník městského
náměstí Krále
Vladislava
Místo
a adresu:
způsobMěstský
podáníúřad
přihlášky:
přihláškuúřadu,
do výběrového
řízení
spolu
273 24 Velvary.doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
s1,požadovanými
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POMOCNÁ ÚČETNÍ – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat
Přihlášku
takéMěstský
podat prostřednictvím
portálu WWW.JOBS.CZ,
takovém
případě
doloží
poštou
na lze
adresu:
úřad Velvary, tajemník
městského úřadu,vnáměstí
Krále
Vladislava
uchazeč
1, 273 24náležitosti
Velvary. přihlášky následně při osobním pohovoru.

POMOCNÁ/POMOCNÝ ÚČETNÍ, HLAVNÍ POKLADNÍ/-K,
REFERENT/-KA FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU
A FINANCOVÁNÍ, SPRÁVCE CENTRÁLNÍ SPISOVNY
Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: pomocná/pomocný účetní, hlavní pokladní/-k, referent/-ka fiskální
politiky, rozpočtu a financování, administrativní a spisový pracovník
Platové zařazení: platová třída 9. podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s tím,
že platový stupeň bude stanoven podle délky započitatelné praxe (platové rozpětí je 19 730,-Kč až 28 920,-- Kč). Po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku.
Datum nástupu: nejdříve od 1. 4. 2020, nejpozději od 1. 6. 2020
Charakteristika vykonávané práce: zastupování hlavní účetní, zapisování přijatých faktur,
zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace, výkon veřejnosprávní kontroly
u příspěvkových organizací, další pomocné činnosti přidělené hlavní účetní, např. tisk
konečných měsíčních sestav, správa dotací u konkrétních projektů, příjem, označování,
evidence, uložení dokumentů do centrální spisovny, zapůjčení a vyřazování dokumentů ve
skartačním řízení.

Vyhlašovatel
si vyhrazuje
právo zrušit portálu
toto výběrové
řízení kdykoliv
v jeho
průběhu
či
Přihlášku lze také
podat prostřednictvím
WWW.JOBS.CZ,
v takovém
případě
doloží
nevybrat
žádného uchazeče.
uchazeč náležitosti
přihlášky následně při osobním pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče.

Požadované předpoklady: občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající
jednací jazyk.

Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu

Dále požadujeme:
•
•

Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou;
znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
www.velvary.cz, tel. 315 617 009, 315 617 001, fax: 315 617 000
10
e-mail:
el.podatelna@velvary.cz, tajemnik.meu@velvary.cz
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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

••
•

Ve Velvarech dne 21. 2. 2020

•

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

••
•
•
•
•

hledá zájemce o pracovní pozici na hlavní pracovní poměr

•

Místo výkonu práce: Velvary

•

Sjednaný druh práce: pracovník v sociálních službách / pracovnice v sociálních
službách

••
•
•

Platové zařazení: platová třída 4 / platový stupeň podle započitatelné praxe v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (rozpětí od 15 510,-- Kč do 22 570,-Kč), po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku

•

jméno, příjmení,
příjmení,titul,
titul,datum
datum
a místo
narození,
příslušnost,
místo trvalého
jméno,
a místo
narození,
státnístátní
příslušnost,
místo trvalého
pobytu,
pobytu,
číslo občanského
průkazu,telefon,
kontaktní
telefon,
datum a podpis,
číslo
občanského
průkazu, kontaktní
datum
a podpis;
životopis
dosavadních
zaměstnání
s uvedením
odborných
znalostí
životopis s suvedením
uvedenímprůběhu
průběhu
dosavadních
zaměstnání
s uvedením
odborných
a dovedností,
týkajících týkajících
se správních
činností které
a činností,
které jsou výběrového
předmětem
znalostí
a dovedností,
se činností,
jsou předmětem
výběrového řízení;
řízení,
výpis
trestů
ne ne
starší
nežnež
3 měsíce;
výpis zzevidence
evidencerejstříku
rejstříku
trestů
starší
3 měsíce,
ověřená
dosaženém
vzdělání.
ověřenákopie
kopiedokladu
dokladuo nejvyšším
o nejvyšším
dosaženém
vzdělání,
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,

Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
zájemci. Lhůta pro podání přihlášky: 16. 3. 2020 do 15:00 hodin, na přihlášky podané po
Doklady,
obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
tomto datu nebude brán zřetel.

zájemci.

Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu

Datum nástupu: od 1. 4. 2020, nejpozději od 1. 6. 2020

Lhůta
pro podání
přihlášky:
18. 3. je
2020
do 15:00
na přihlášky
po
s požadovanými
doklady
a přílohami
nutné
doručit hodin,
v zalepené
obálce spodané
označením
tomto
datu nebude
brán zřetel.
„VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
POMOCNÁ ÚČETNÍ – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat

Charakteristika vykonávané práce: pečovatelská činnost v domácnosti osoby
spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými
a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost, zajišťování sociální
pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka,
poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické
aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti
a provádění osobní asistence, pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při
základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

poštou na adresu: Městský úřad Velvary, tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava

Místo
a Velvary.
způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
1, 273 24
s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
Přihlášku lze také podat
prostřednictvím
portálu WWW.JOBS.CZ,
v takovém
případě doloží
„VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
– PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
–
uchazeč
náležitosti přihlášky
při osobním
NEOTEVÍRAT“
osobně následně
nebo zaslat
poštoupohovoru.
na adresu: Městský úřad Velvary,
tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary. Přihlášku je
Vyhlašovatel
si vyhrazuje
právo zrušit
totoJOBS.CZ
výběrové křízení
kdykoliv
v jeho průběhu
či
také možné zaslat
prostřednictvím
webu
uvedenému
výběrovému
řízení.
nevybrat
žádnéhojeuchazeče.
Přes JOBS.CZ
možné vložit přihlášku a životopis, ostatní doklady je nutné předložit
nejpozději v den osobního pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat
Ing.
Radekžádného
Moulis uchazeče.

Požadované předpoklady:
• základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední
vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zákona č. 96/2004 Sb.
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických
osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., a u fyzických osob, které získaly střední
vzdělání v oboru vzdělání stanoveném ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb.,
www.velvary.cz, tel. 315 617 002, 315 617 001, fax: 315 617 000
1 e-mail:
2
el.podatelna@velvary.cz, starosta@velvary.cz

řidičský průkaz skupiny B (praxe v řízení motorového vozidla),
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu výhodou.

Náležitosti
přihláškyk k
účasti
výběrovém
řízení:
Náležitosti přihlášky
účasti
nana
výběrovém
řízení:

PRACOVN-ÍK (-ICE) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
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vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti.
plná svéprávnost,
zkouška
zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním
bezúhonnost
(fyzickásamosprávných
osoba, která nebyla
odsouzena
provýhodou,
úmyslný trestný čin, ani
hospodaření
územních
celků a jeho
přezkumu
znalost
PC, zejména
MS Word, vMSsouvislosti
Excel, MS sOutlook,
Internet (znalost
trestnýpráce
čin na
spáchaný
z nedbalosti
vykonáváním
činnostípráce
při
sposkytování
programem MUNIS
výhodou);
sociálních
služeb nebo činností s nimi srovnatelných),
dobré
komunikační
schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační
zdravotní
způsobilost,
schopnosti,
pečlivost spolehlivost, bezúhonnost, pečlivost;
praxe ve veřejné správě výhodou.

tajemník městského úřadu

PhDr. Radim Wolák
starosta města

1
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2
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Vyhodnocení fungování systému MESOH
ve městě Velvary za rok 2019
Vážení občané, jak jistě víte, od ledna roku 2019 v našem městě funguje Motivační a evidenční
systém pro odpadové hospodářství MESOH. Tento systém jsme zavedli za účelem zefektivnění
svozu odpadů, zlepšení třídění odpadů a také s cílem motivovat všechny k tomu, aby více
přemýšleli o tom, kolik odpadu vyprodukujeme. Děkujeme moc, že jste se do systému zapojili,
ceníme si, že se problematice odpadů věnujete!
Co se týče tříděného a zbytkového odpadu, díky systému se již za jeden rok podařilo následující:

Vytříděný plast 2019 – 24 kg/obyvatel

Celkem za rok 2019 – 74,11t

Vytříděný plast 2018 – 21 kg/obyvatel
Vytříděné sklo 2019 – 13 kg/obyvatel

Celkem za rok 2019 – 39,12t
Vytříděné sklo 2018 – 11 kg/obyvatel

Vytříděný papír 2019 – 29 kg/obyvatel

Celkem za rok 2019 – 87,92t
Produkce papíru 2018 – 28 kg/obyvatel
Produkce SKO 2019 – 198 kg/obyvatel

Celková produkce 2019 – 601,96t
Produkce SKO 2018 – 236 kg/obyvatel

V současné době je do systému zapojeno 75 % domácností, mezi které se rozdělilo celkem 45 000
EKO bodů. Na slevách z poplatků se tedy v roce 2020 rozdá přes 225 000 Kč. Avšak pouze 26 %
domácností má kompletní registraci (vyplněný Odpadový dotazník), a využívá více bonusů než
pouze za třídění (získali tedy vyšší slevy).
Jak je vidět, za rok se povedlo navýšit množství vytříděného odpadu a výrazně snížit produkci
směsného komunálního odpadu (SKO). To je skvělá zpráva. Mnozí z nás třídí a předchází vzniku
odpadů opravdu na jedničku. Děkujeme! Nicméně pořád je co zlepšovat. Prostor pro zlepšení je
hlavně v efektivnějším přistavování popelnic na směsný odpad a pytlů s tříděným odpadem. Nový
systém totiž nefunguje na principu: „Čím více pytlů, tím větší sleva“.
Jak ke zlepšení může přispět každý z nás?
Jednoduše dávat popelnici na směsný odpad a pytle s tříděným odpadem ke svozu, až když jsou
opravdu plné. Město totiž platí svozové firmě za každou obslouženou popelnici a obsloužený pytel,
a pokud je popelnice či pytel poloprázdný, platí se zbytečně za vzduch.
Aby toto chování bylo zohledněno ve výši slevy, je třeba mít provedenou kompletní registraci do
systému. Odpadový dotazník můžete vyplnit na MěÚ nebo ve svém odpadovém účtu.
Přihlašovací údaje naleznete na archu s čárovými kódy na pytle.
Systém MESOH se díky Vám stále vylepšuje
Jsme velice rádi za každou domácnost, která se do systému zapojila, a věříme, že do budoucna
se zapojíme téměř všichni a systém bude pro nás i pro životní prostředí ještě větším přínosem.
Systém MESOH je v neustálém vývoji a i díky zkušenostem z provozu ve Velvarech se mění
a zlepšuje. Svědčí o tom nová pravidla MESOH, která naleznete ve Vašich odpadových účtech
a na webu města a která více zohledňují snahy občanů předcházet vzniku odpadů.
Děkujeme, že se do systému zapojujete. Děkujeme, že jej pomáháte vylepšit. Děkujeme za vaše
připomínky a náměty, které jsou velmi důležité. Děkujeme, že myslíte na životní prostředí.
Máte k systému MESOH připomínky a dotazy? Přijďte na jednání Zastupitelstva města dne 18. 3.,
kde budou zástupci MESOH přítomni a kde rádi zodpoví vše, co Vás zajímá.
Jana Staňková

Pozemkové úpravy v Ješíně
Státní pozemkový úřad, pobočka Kladno,
zahájil dne 16. 10. 2019 pozemkové úpravy
v Ješíně v souladu s ust. §6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách.
První společné jednání Státního pozemkového úřadu s majiteli dotčených pozemků
se konalo ve středu 29. 1. 2020 v sále ZUŠ
Velvary. Cílem tohoto jednání bylo seznámení účastníků řízení s účelem, přínosem,
formou a postupem zpracování pozemkových úprav.
Význam pozemkových úprav je pro vlastníky či nájemce pozemků zcela zásadní.
Obecně by se daly pozemkové úpravy
definovat jako prostorové a majetkové
uspořádání pozemků, scelení nebo dělení
a zabezpečení přístupnosti, využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro hospodaření vlastníků
půdy. Původní pozemky zanikají a zároveň
se vytvářejí nové pozemky, k nimž se uspořádávají vlastnická práva.
Jedním z cílů pozemkových úprav je zajištění přístupu k pozemkům pro každého
vlastníka. Tedy napravení stavu, kdy jsou

pozemky součástí bloku a vlastník tak
nemá možnost pozemek užívat, což je řešeno návrhem cestní sítě.
Dalšími výhodami jsou upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry a polohy, úprava
tvaru pozemků, zvýšení tržní ceny, ukončení užívání cizích pozemků, uzavření nových
nájemních smluv a vyšší efektivita využití
pozemků vč. stabilizace jejich užívání.
Teď si můžeme jen přát, aby se v budoucnu
dostalo též na pozemkové úpravy v místní
části Velká a Malá Bučina…

Pozvánka

Spolek zdravotně postižených Velvary

Foto: Pavel Šnajdr, Pixabay

vás zve na jednodenní výlet
do Polska - „Kudowa Zdroj“
termíny:
ve středu 25. března 2020
ve středu 1. dubna 2020
odjezd v 6 hodin autobusem od hotelu
cena 350,- Kč
O podrobnostech se informujte na tel. 737 174 788 (Anna Láderová), 723 583 517
(Miluše Hanzlíková) nebo osobně ve Velvarské Kostce vždy v pondělí od 9 do 12 hodin.
w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po
něm sáhl. Zima, kterou Tomáš nese, ještě
dlouho s námi třese. Mlha v březnu znamená
za sto dní bouřku.
Kromě toho, že pozorujeme počasí, čekáme
na jaro a připravujeme se na velikonoční dílny,
tak dokončujeme i úkoly z minulého období.
Naši žáci, především ti starší, se zúčastni-

li mnoha vědomostních soutěží a olympiád
např. matematické olympiády, okresního kola
olympiády v německém jazyce (V. Kuptíková
4. místo) a olympiády v anglickém jazyce
(E. Zimmermannová ml. kategorie, D. Vašák
st. kategorie – výsledky v době uzávěrky zpravodaje nebyly známy). Dále napříč školou proběhlo školní kolo Pythagoriády (5. – 9. třídy).
Naši pedagogové se podíleli na pořádání dalšího setkání „Hudba do škol“. Tentokrát přímo
v rodném domě A. Dvořáka v Nelahozevsi
uspořádali pro zájemce seminář. Tento „seriál“
setkávání se s hudbou podporuje Česká filharmonie, která je zároveň spolupořadatelem.
Devět dětí devátých tříd se od října minulého
roku, za účasti města Velvary a organizace
Post Bellum (informovali jsme již v minulých
vydáních zpravodaje), účastní projektu “Příběhy našich sousedů”. Mají za úkol najít, vyzpoZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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vídat a natočit vzpomínky pamětníka z našeho
sousedství. Dva týmy již touto dobou finalizují
své výstupy. Děti se jely podívat do archivu
bezpečnostních složek v Praze a minulý měsíc se také zúčastnily dvou profesionálně vedených workshopů, které jim pomohou jejich
reportáže dokončit. Jednalo se o animační dílnu, kde se učily natáčet animovaný
film a o video workshop v prostorách paláce
Lucerna, kde procvičovaly dovednosti, jak
získaný videomateriál správně nastříhat
a připravit k němu odpovídající scénář.
Na slavnostní zakončení a prezentaci natočených reportáží jste srdečně zváni 16. dubna
od 16.00 hodin do auly ZŠ Třebízského
v Kralupech nad Vltavou.
Dne 16. a 17. 4 2020 proběhne zápis do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021. Bližší informace naleznete v tomto zpravodaji, na webových
stránkách školy i na vývěsce u školy.
V rámci programu Erasmus KA 2 se připravuje
další skupina dětí a pedagogického doprovodu na odjezd do Řecka. Čtyři naši kolegové se
v minulých dnech naopak vrátili ze Španělska,
kde takzvaně „stínovali“ nebo-li sbírali zkušenosti na základní škole na druhé straně Evropy. I zde jsme využili dotační program EU Erasmus KA 1. Na přelomu března a dubna naopak
my přivítáme kolegy z italské Kalábrie, kteří
přijedou na zkušenou do naší školy.
V rámci mezinárodní spolupráce se školou
v partnerském městě ve Francii, odletělo
27. února družstvo malých fotbalových akademiků na turnaj do Montbert. Držíme palce
a věříme, že obhájí loňské 2. místo. Kromě
turnajové povinnosti měli možnost zatrénovat
si v kvalitních podmínkách a teplém klimatu.
Druhý ročník se vrátil bez úhony na zdraví
a majetku :-) z ozdravného pobytu na horách,
a to samé přejeme starším dětem, které tradiční lyžařský a snowboardový kurz teprve čeká.

Také jsme byli na zkušené v Praze na Matematicko - fyzikální fakultě UK, kde jsme zkoušeli
a zkoumali na semináři „Přírodovědný inspiromat“ práci s čidly Vernier. Uvažujeme o jejich
využití v hodinách přírodovědných předmětů.
Naše škola pomohla uspořádat, za podpory
města Velvary, ve Slovanu pro mateřskou školu „Sportovní den pro předškoláky“. Věříme,
že se netradiční cvičení a soutěže dětem
líbily. Pro budoucí školáky se také uskutečnilo další setkání v rámci Klubu předškolák.
Hostem byl ředitel Základní umělecké školy
ve Velvarech pan O. Adelt, který promluvil
s rodiči o možnostech vzdělávání jejich dětí
v ZUŠ, zatímco děti plnily úkoly s p. učitelkami.
Příští Klub předškolák se uskuteční 6. dubna.
Ve školní družině (přesněji napsáno v tělovičně) proběhlo karnevalové veselí s diskotékou,
soutěžemi o nejhezčí masky a dalšími zábavnými úkoly. Děti se na tuto akci každý rok
velmi těší a v přinesených kostýmech pobíhají
po škole už od rána. :-)
Pro sedmé a deváté ročníky se uskutečnila
zeměpisná přednáška pana Kubeše.
Účastnili jsme se také jako každý rok recitační
soutěže „Slánka“ ve Slaném, kterou pořádá
DDM Ostrov Slaný.
A samozřejmostí jsou florbalová utkání v Kralupech nad Vltavou. Je to dlouhodobá soutěž.
Chlapci se aktuálně pohybují na postupových
příčkách. Pokud se podaří udržet výkonnost
a neoslabí nás nemoci a studijní povinnosti,
budeme bojovat o umístění ve finálovém kole
Mělnické divize.
Město Velvary uspořádalo setkání k veřejnému plánování našeho města, kde nás zástupci
obce seznámili s cíli a potřebami a požádali
nás a naše děti o spolupráci formou výtvarného či literárního vyjádření svých představ o budoucnosti Velvar a jejich okolí. Informace jsme
předali a věříme, že na společném březnovém
setkání si budete moci prohlédnout a přečíst
přání a názory generace, která se bude za pár
let o naše město starat.
V závěru našeho článku nám dovolte, abychom
Vás, rodiče a veřejnost, požádali o spolupráci.

zničené dveře chlapeckého WC

Cituji pana ředitele: „Trápí nás opakovaný vandalismus a úmyslné ničení školního majetku.
K tomu dochází především na chlapeckých
toaletách. Jsou opakovaně prokopávány dveře do kabin, mokrý toaletní papír je používán
jako nežádoucí tapety, tekuté mýdlo (včetně
antibakteriálního) končí na podlaze místo na
rukách. Pro podtržení neutěšené situace přiw w w. v e l v a r y. c z |
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kládáme nepěkné fotografie. Apelujeme na Vás, rodiče, promluvte s dětmi o zásadách slušného
chování, vztahu ke společnému majetku a úctě k vytvořeným hodnotám. Bude se nám v naší
škole žít lépe“.
Příjemné předjaří a ať se nám vše podaří (aspoň naplánovat).
Za ZŠ Mgr. M. Mrázová
Foto: archiv školy, M.Witton

Základní škola Velvary
Ředitelství ZŠ Velvary, okres Kladno
vyhlašuje

Zápis dětí do 1. ročníku
pro školní rok 2020/2021 v následujících termínech:
čtvrtek 16. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin
pátek 17. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin
Rodiče nebo zákonní zástupci přivedou k zápisu děti, které
dovrší do 31. 8. 2020 věku 6 let a děti, jimž byl minulý školní
rok odložen začátek povinné školní docházky.
Nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte. Pokud budete žádat
odklad povinné školní docházky, je nutné vzít s sebou doporučující
posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře,
nebo klinického psychologa. Pro děti, které budou mít odklad
školní docházky nabízíme přípravnou třídu.
Pro rodiče předškoláků jsou připraveny podrobné informace
v klubu Předškolák. Informace o termínech schůzek najdete
na stránkách školy www.zsvelvary.cz.
Dodatečný zápis (pro děti, které jsou v době řádného zápisu
nemocné nebo se z vážných důvodů nemohou řádného zápisu
zúčastnit ) je třeba domluvit v kanceláři školy telefonicky
(315761060, 739040121) nebo osobně.
Mgr. Petr Došek
Ve Velvarech, 31. ledna 2020

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ředitel školy
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OBLIČEJOVÁ JÓGA S DERMALOGICOU – ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ
kde: Velvarská Kostka, Karla Krohna 527, Velvary

BŘEZEN 2020
OBLIČEJOVÁ JÓGA
S DERMATOLOGICOU
15. března
13:00 – 16:30
cena 1390,- Kč
AROMATERAPIE
PRO KRÁSU
A ZDRAVÍ ŽENY
18.března
18:00 – 20:30
cena 480,- Kč

Mimořádné akce
Velvarské Kostky

Obličejová jóga dokáže vyhladit vrásky a rozzářit pleť.
Více se dozvíte z letáku.
Lektorka: Nora Gosmanová
Přihlášky: 603223242, email: nora@a2e.cz

Přírodní prostředky ve službách ženské krásy a zdraví - rostlinné
a éterické oleje a květové vody!
Fáze ženského cyklu ve spojení s éterickými oleji, jak a čím
zvládnout přírodně psychické i fyzické obtíže spojené s ženským
zdravím!
- které éterické oleje jsou spojeny s energií jednotlivých fází
ženského cyklu a jak to využít,
- jak na nás vůně působí a jaké pocity v nás vyvolávají, jak nám
mohou pomoci harmonizovat psychiku,
- budete mít možnost očichat více než 20 druhů 100 % přírodních
éterických olejů,
- které rostlinné oleje jsou vhodné pro zdraví a krásu ženy, pro
krásnou pleť, vlasy i nehty,
- co jsou to květové vody a jak je použít na pleť i vnitřně,
- recepty s éterickými oleji na potíže při menstruačním cyklu i při
menopauze
V ceně tělový olej (30 ml) dle fáze cyklu nebo dle potřeby
Kurz vede: Petra Torová - profesionální aromaterapeutka
Přihlášení:https://petratorova.cz/aromaterapie-pro-krasu-a-zdravizeny/
Uzavřená skupina

CELOROČNÍ
KONSTELAČNÍ
PROGRAM
21. března
10:00 – 18:00

kdy: 15. 3. 2020 13:00 – 16:30
kdo: Nora Gosmanová, 603223242, email: nora@a2e.cz, FB: @NoraJogaCZ

Jedná se o soubor jednoduchých cviků obličeje v kombinaci s péčí o pleť a masážemi.
Obličejová jóga dokáže vyhladit vrásky a rozzářit pleť. Pomáhá v každém věku, je vhodná i jako
prevence již od 25.-30.roku. Zlepšuje prokrvení a pročištění pleti. Odstraňuje či zmírňuje výskyt
vrásek, dvojité brady, váčků pod očima. Zpevňuje kontury tváře. Vyhlazuje a prozáří pleť.
Významně snižuje hladinu stresu a navozuje dobrou náladu.
Stačí každý den věnovat trochu času sobě a vytrvat. Výsledky jsou viditelné už po pár týdnech
praktikování.
Co vás na 3,5 hodinovém semináři čeká:
- základní rozcvička
- sestava cviků obličejové jógy pro celý obličej
- individuální diagnostika a sestava cviků vhodných právě pro Vás
- omlazující lymfatická automasáž
- kosmetické automasáže obličeje (každodenní a hloubková)
- individuální diagnostika pleti a doporučení typu kosmetických přípravků vhodných právě pro Vás
- ranní a večerní rituál péče o pleť včetně automasáže
Co s sebou:
- pohodlné oblečení, zrcátko, případně krém či olej (který běžně používáte)

V dalších měsících chystáme..
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. Celoroční konstelační program – uzavřená skupina
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. Celoroční konstelační program – uzavřená skupina
červenec a srpen – letní příměstské tábory

Obsah kurzu:
- seznámení s principy a fungováním obličejové jógy
- osvojení si základní sestavy cviků, která nastartuje regeneraci dekoltu, krku a celého obličeje
- ranní rozcvička
- ranní a večerní rituál péče o pleť včetně automasáží
- lymfatická automasáž
- individuální diagnostika (na míru včetně nastavení individuálního plánu cvičení a předání kartiček
cviků)
- seznámení s postupy péče o pleť
- individuální diagnostika typu pleti (skin mapping) a doporučení vhodných kosmetických prostředků
(skin fitness plan)
Pro koho je kurz určen:
- pro každého nad 25, kdo chce preventivně, či aktivně pracovat na udržení svěžesti své pleti
a mladistvém vzhledu
Cena: 1390,- Kč, (v ceně kurzu: Tahák se základní sestavou a rozcvičkou, individuální plán cvičení
a kartičky cviků a individuální diagnostika pleti s doporučením kosmetických přípravků, skin fitness
plan, nápoje.)

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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LETNÍ
LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ
PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY
TÁBORY
2020
2020
I letos
I letos
jsmejsme
pro pro
Vás Vás
ve Velvarské
ve Velvarské
Kostce
Kostce
připravili
připravili
bohatou
bohatou
nabídku
nabídku
letních
letních
příměstských
příměstských
táborů.
táborů.
V případě
V případě
zájmu
zájmu
se hlaste
se hlaste
přímo
přímo
jednotlivým
jednotlivým
lektorům.
lektorům.
Tábory
Tábory
probíhají
probíhají
vždyvždy
od 8:00
od 8:00
do 16:00
do 16:00
h. h.
Jednotná
Jednotná
cenacena
za tábory
za tábory
je 2100,-/osobu
je 2100,-/osobu
s výjimkou
s výjimkou
tábora
tábora
Veselé
Veselé
vědy.
vědy.
(Cena
(Cena
zahrnuje
zahrnuje
obědy,
obědy,
pitnýpitný
režim,
režim,
lektorné,
lektorné,
pojištění,
pojištění,
použitý
použitý
materiál,
materiál,
případné
případné
jízdné
jízdné
(v případě
(v případě
výletů),
výletů),
pronájem
pronájem
prostor.
prostor.

I. 13.I. -13.
17.- 7.
17. 7. Z pohádky
Z pohádky
do pohádky
do pohádky
Lektorky:
Lektorky:
Lucie
Lucie
Tichá
Tichá
(lektorka
(lektorka
cvičeníčka)
cvičeníčka)
+ +
(druhá
(druhá
lektorka
lektorka
se zatím
se zatím
hledá)
hledá)
Pohádkový
Pohádkový
týden
týden
plnýplný
her, her,
cvičení,
cvičení,
tvoření
tvoření
a radosti.
a radosti.
Tábor
Tábor
je určen
je určen
pro děti
pro děti
od 3od
do38do
let.8 let.
gmail.com
gmail.com
Přihlášky:
Přihlášky:
l.tichanda@
l.tichanda@
II. 20.
II. -20.
24.- 7.
24. 7.Dobrodružství
Dobrodružství
s Robinsonem
s Robinsonem
Lektorky:
Lektorky:
Eva Eva
Víšková
Víšková
+ Kateřina
+ Kateřina
Špičková,
Špičková,
Jak Jak
si poradit
si poradit
na moři
na moři
s piráty
s piráty
a přežít
a přežít
na pustém
na pustém
ostrově?
ostrově?
Pojďte
Pojďte
s námi
s námi
za dobrodružstvím.
za dobrodružstvím.
Budeme
Budeme
si hrát,
si hrát,
kreslit,
kreslit,
Tvořit
Tvořit
i zpívat.
i zpívat.
Tábor
Tábor
je určen
je určen
pro děti
pro děti
od 3od
do38do
let.8 let.
Přihlášky:
Přihlášky:
klinhartova@seznam.cz
klinhartova@seznam.cz
III. 27.
III. –27.
31.– 7.
31. 7.
Týden
Týden
s veselou
s veselou
vědou
vědou
(cena
(cena
2350,2350,včetně
včetně
obědů)
obědů)
Pro Pro
sourozence
sourozence
je možná
je možná
sleva
sleva
- je třeba
- je třeba
se ose
ni opřihlásit.
ni přihlásit.
Zábavné
Zábavné
vědecké
vědecké
pokusy,
pokusy,
zkoumání,
zkoumání,
pozorování,
pozorování,
ale iale
pohyb
i pohyb
a dovádění
a dovádění
na čerstvém
na čerstvém
vzduchu..
vzduchu..
to vše
to vše
čekáčeká
děti děti
na táboře
na táboře
s Veselou
s Veselou
vědou.
vědou.
(Lektorky/lektoři
(Lektorky/lektoři
pro tábor
pro tábor
se hledají.
se hledají.
Pokud
Pokud
víte víte
o někom,
o někom,
kdo kdo
by měl
by měl
zájem,
zájem,
dejtedejte
mu, mu,
prosím,
prosím,
vědět.
vědět.
Podmínky:
Podmínky:
vedoucí
vedoucí
/od 18
/odlet/,
18 let/,
asistent
asistent
/od 15
/odlet/
15 –let/ –
nutné
nutné
předpoklady
předpoklady
pro práci
pro práci
s dětmi)
s dětmi)
Tento
Tento
turnus
turnus
tábora
tábora
proběhne
proběhne
v budově
v budově
bývalé
bývalé
spořitelny
spořitelny
na náměstí.
na náměstí.
Tábor
Tábor
je určen
je určen
pro děti
pro děti
od 6od
let.6 let.
Prihlášky:
Prihlášky:
www.veselaveda.cz/tabory/
www.veselaveda.cz/tabory/

V. 3.V.- 7.
3. 8.
- 7.Indiánskou
8. Indiánskou
stezkou
stezkou
Lektorky:
Lektorky:
EditaEdita
Roberts
Roberts
+ Slávka
+ Slávka
Gajerová
Gajerová
Tábor
Tábor
pro děti
pro děti
každého
každého
věkuvěku
budebude
i letos
i letos
zaměřen
zaměřen
na jógu
na jógu
s angličtinou.
s angličtinou.
Budeme
Budeme
trávittrávit
hodně
hodně
časučasu
venku,
venku,
učit učit
se zse
přírody,
z přírody,
postavíme
postavíme
si vlastní
si vlastní
týpí týpí
a výtvarně
a výtvarně
se vydovádíme.
se vydovádíme.
Přihlášky:
Přihlášky:
607 607
058 058
875 875
nebonebo
edita.roberts@yahoo.co.uk
edita.roberts@yahoo.co.uk
VI.10.
VI.10.
- 14.- 8.
14.Dobrodružství
8. Dobrodružství
s Machem
s Machem
a Šebestovou
a Šebestovou
Lektorky:
Lektorky:
Eliška
Eliška
Turková,
Turková,
Zuzana
Zuzana
Michalíková
Michalíková
Pojďte
Pojďte
s námi
s námi
prožít
prožít
týden
týden
plných
plných
her her
a dobrodružství
a dobrodružství
po boku
po boku
žákůžáků
3.B 3.B
Macha
Macha
a Šebestové.
a Šebestové.
Budeme
Budeme
sportovat,
sportovat,
tvořit,
tvořit,
cestovat,
cestovat,
objevovat
objevovat
a učit
a učit
se vse
naší
v naší
prázdninové
prázdninové
škole
škole
:) :)
Tábor
Tábor
je určen
je určen
pro děti
pro děti
od 4od
let.4 let.
Přihlášky:
Přihlášky:
keramickehratky@seznam.cz,
keramickehratky@seznam.cz,
michalikova.z@seznam.cz
michalikova.z@seznam.cz

VII.17.
VII.17.
- 21.- 8.
21.Škola
8. Škola
kouzel
kouzel
a čar
a čar
Lektorky:
Lektorky:
Eliška
Eliška
Turková
Turková
+ Zuzka
+ Zuzka
Janovská
Janovská
Naše
Naše
kouzelnická
kouzelnická
škola
škola
přijímá
přijímá
novénové
žáky!
žáky!
Naučíme
Naučíme
se, jak
se, míchat
jak míchat
čarovné
čarovné
lektvary,
lektvary,
vyrobíme
vyrobíme
si
kouzelnické
si
kouzelnické
hůlky,
hůlky,
podíváme
podíváme
se
na
se kouzla
na kouzla
IV. 27.
IV. –27.
31.– 7.
31. 7.
StaňStaň
se superhrdinou
se superhrdinou
přírody,
přírody,
chemie
chemie
i fyziky.
i fyziky.
A naAzávěr
na závěr
nás nás
čekají
čekají
závěrečné
závěrečné
zkoušky,
zkoušky,
po po
Lektorky:
Lektorky:
Lucie
Lucie
Tichá
Tichá
(lektorka
(lektorka
cvičeníčka)
cvičeníčka)
+ druhou
+ druhou
lektorku
lektorku
zatím
zatím
kterých
kterých
vyjdou
vyjdou
ze školy
ze školy
novínoví
čarodějové
čarodějové
a čarodějky!
a čarodějky!
hledáme,
hledáme,
Čeká
Čeká
nás nás
spousta
spousta
zábavy,
zábavy,
soutěže,
soutěže,
tvoření,
tvoření,
čarování
čarování
a vyrábění.
a vyrábění.
Týden
Týden
plnýplný
dobrodružství,
dobrodružství,
her, her,
zábavy,
zábavy,
tvoření
tvoření
a radosti.
a radosti.
Pro Pro
děti:děti:
od 5od
do510
dolet
10 let
Tábor
Tábor
je určen
je určen
pro děti
pro děti
od 4od
do48do
let.8 let.
Přihlášky:
Přihlášky:
keramickehratky@seznam.cz
keramickehratky@seznam.cz
gmail.com
gmail.com
Přihlášky:
Přihlášky:
l.tichanda@
l.tichanda@
Školní družina 3. místo ve vánoční ekosoutěži
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
Naše škola hostila v uplynulém měsíci hned dvě okresní kola soutěže základních uměleckých škol. V pondělí 10. 2. jsme přivítali soutěžící ve hře na smyčcové nástroje. Počasí toho
dne nám připravilo nemilé překvapení. Opakované výpadky elektřiny měly za následek kolaps počítače a tiskárny. Když se nám obojí podařilo přivést k životu, tak jsme ještě čekali na
zprovoznění internetu. Ale nakonec se podařilo jen s malým zpožděním techniku zprovoznit
a mohli jsme soutěž zahájit. Náš sál se naplnil hudbou. Soutěž zahájili hráči na violoncello,
po kterých zahráli violisté a houslisté. Měli jsme co poslouchat až do odpoledne. Ani nás už
moc nepřekvapilo, když se během dne opakovala situace s výpadky proudu a nedostupnost
internetového připojení. S humorem jsme zvládli i to, že se nám již zadané údaje výsledkové
tabulky ztratily a museli jsme vše zadávat do soutěžního systému podruhé. Ještě, že máme
tužku, papír a umíme psát i počítat. Jinak nevím, jak by to dopadlo… Celkově byla úroveň
soutěžních výkonů až překvapivě dobrá. V kladenském okresu je celkem sedm základních
uměleckých škol a konkurence je tím pádem značná.

Hned v pátek 14. 2. k nám přijely orchestry z obou kladenských, unhošťské a slánské ZUŠ.
K nim se přidal náš školní orchestr Kdo Má Čas a celé odpoledne bylo co poslouchat. Také
bylo co dělat, protože bez kabelů, mikrofonů se to prostě neobešlo. Soutěžily totiž jazzové
a ostatní orchestry, což v překladu znamená orchestry, které používají i moderní elektronické
nástroje. A tak jsme někdy déle zvučili, než hráli. Ale všechno chce své a stálo to za to. Opět
nás mile překvapila dobrá úroveň zúčastněných orchestrů, výběr skladeb i kvalita provedení.
Školní orchestr K-M-Č si pod vedením pana učitele Jana Buňaty ve své kategorii vytroubil
první místo s postupem, a tak pojedeme v dubnu hrát do Poděbrad.
Všem účastníkům soutěží se ve Velvarech líbilo a dobrou atmosféru soutěží umocnilo chutné
občerstvení, které nám připravil kolektiv školní jídelny, za což jim pěkně děkujeme.
Další událostí v životě školy je účast tanečního oboru na Tanečním Galavečeru v Kralupech
nad Vltavou. Jedná se již o tradiční akci, při které se představí tanečnice z kralupské a velvarské ZUŠ společně s žáky tanečního studia paní Štarkové. Pro naše tanečnice to bylo po
lednovém vystoupení na Stochovské Grácii, již druhé významné vystoupení, kde se v letošním
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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roce s úspěchem představily. Pro paní učitelky to jistě znamenalo spoustu práce a starostí navíc, ale vyplatilo se. Protože každé takové vystoupení přináší žákům i rodičům mnoho radosti
a motivace do dalšího studia.
To se plně potvrdilo v případě naší absolventky tanečního oboru Michaely Lincové, která uspěla při talentových zkouškách na střední taneční školu Duncan Centrum v Praze. Snadno se to
napíše, ale cesta k úspěšnému vykonání talentové zkoušky je dlouhá a náročná. Základem je
především nadání, ale také trpělivost a píle. Nakonec i pevné nervy, aby člověk vydržel a nelekl
se velkého počtu uchazečů, ze kterého může postoupit opravdu jen několik málo vyvolených.
Blahopřejeme Míše k bezesporu velkému životnímu úspěchu. Zároveň patří velký dík za jejich
svědomitou a obětavou práci jejím učitelkám paní Pavlíně Kratochvílové a paní Marcele Odvodyové.
Kromě těch mimořádných událostí běží život školy dál, řečeno sportovní terminologií: ,,i přes
oslabení chřipkou pokračujeme v boji dál“. Konaly se třídní přehrávky žáků jednotlivých učitelů,
kde se žáci navzájem poslouchali, aby zjistili, jak to umí ti druzí.
Poslední únorovou středu jsme zahráli další z koncertů pro veřejnost a poslední neděli jsme
poskytli dětem sál pro tradiční Maškarní bál. Z obojího bylo spoustu radosti a dobré nálady.

V březnu připravujeme Koncert pro radost, kde si žáci a jejich hosté mohou zahrát vše,
co je baví. Zveme ke spolupráci především rodiče a sourozence našich žáků, ale vítáni budou
všichni, kdo umí a chtějí něco svého zahrát. Důležitou zprávou pro všechny zainteresované
je změna termínu konání koncertu, ten jsme přesunuli na středu 25. března!!!
Úplně poslední březnovou akcí bude pohádkové představení pro děti v našem ,,Divadýlku
bez opony“. Tentokrát budou hrát nejen dospělí herci, ale také přijedou se svým krátkým
představením žáci ZUŠ Stochov.
Potom zavřeme sál a budou se tam snažit a své umění předvádět řemeslníci ze širého okolí,
tak abychom snad ještě letos mohli chodit a tančit po nové podlaze.
Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt
w w w. v e l v a r y. c z |
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Ve Velvarech se sešli špičkoví
odborníci
V sobotu 8. 2. 2020 se Velvary staly centrem
pro odborníky práce s fotbalovou mládeží.
Konala se tu, v Základní umělecké škole,
fotbalová konference s názvem Fotbal není
v ofsajdu. O své zkušenosti se tu podělily
fotbalové celebrity Josef Csaplár, Antonín
Barák, Ondřej Lípa, Rudolf Řepka a Jiří Vorlický. V sále se sešlo více než 50 trenérů,
rodičů a pedagogů ze širokého z okolí (přijeli
například trenéři ze Sparty, Slavie či Příbrami).
Konferenci pořádala Fotbalová akademie
Bohemians Praha 1905 – Velvary spolu
s královským městem Velvary. Na začátku
všechny přivítal pan starosta Radim Wolák
a pak už začaly velmi zajímavé přednášky
s následnou diskuzí. Konference se protáhla o více než dvě hodiny, tak moc všechny
vtáhlo téma práce s mládeží a porovnání,
jak se to dělá ve vyspělé Evropě. Velké poděkování patří panu řediteli umělecké školy
Adeltovi, který pro konferenci nabídl pěkné
prostory ve své škole.

MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY PŘIPRAVUJE
NA SRPEN - ZÁŘÍ VÝSTAVU “KDYŽ SI
DĚDEČEK BABIČKU BRAL ANEB SVATBY
NAŠICH PŘEDKŮ”.
Prosíme o zapůjčení předmětů, které jsou s touto událostí
spojeny: svatební šaty i šaty družiček, závoje, kloboučky, korunky,
boty, sušené květiny, panenky z výzdoby aut, svatební fotografie,
včetně velkých zarámovaných fotografií, svatební oznámení…
Bližší informace: Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24
Velvary, muzeum@velvary.cz, tel. 315 761 419, 725 867 123
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA
O STŘÍBRŇÁKU Z VELVARSKÉHO ZVONU
Ač jsou zvony výtvory lidské, měly vždy velký význam pro nejrůznější druhy povídaček spojených s určitou mírou nadpřirozena,
ale sloužily také v běžném životě člověka. Oznamovaly úmrtí,
svolávaly lidi, doprovázely svatby nebo varovaly před neštěstím.
Lidé věřili v jejich magickou moc. Věřilo se, že když se malé nemluvně dotkne ústy zvonu, nebude v budoucnu schopno udržet žádné
tajemství. Naopak pokud by se ústy dotklo provazu, který drží zvon,
navždy od sebe odvrátí ďábla.
Báchorek spojených se zvony je opravdu mnoho. My se dnes
podíváme jak tomu bylo, když se v Nabdíně odléval zvon pro kostel sv. Jiří ve Velvarech. Tuto událost přišlo navštívit i několik přespolních a mezi nimi také skupina dívek z Černuce. Ač byla Černuc
bohatou vsí, svůj vlastní kostel nikdy neměla a tak si děvčata přišla
usmířit samotného Pána Boha. Ten tuto vísku za jejich lakotu trestal
suchem. Dodnes se stává, že všude kolem prší, ale v Černuci nikoli.
Ve chvíli, kdy byl kov již rozžhavený, přišly k zvonovině černucké
dívky a vhodily do ní hrst stříbrňáků ve víře, že zvon bude mít lepší
hlas. Jedna ze stříbrných mincí se však neroztavila a zůstala přitavená na jeho povrchu.
Proto až někdy pojedete kolem Velvar, zastavte se u místního hřbitova a co bylo dál, Vám třeba odvypráví zvony samotné. Ve dnech
od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty zde ale nebudou. Společně
s ostatními totiž odlétají do Říma na požehnání. Pokud tuto podívanou náhodou spatříte, pozorně se dívejte. Velvarský zvon totiž od
ostatních snadno poznáte podle přitaveného stříbrňáku. A kdo ví,
třeba se více o této pověsti ještě dozvíte časem.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

Změna otevírací doby v Městském muzeu Velvary
Od 1. 3. 2020 se na stálo mění v muzeu otevírací doba.
			
			
			
			
			
			

Pondělí: 			
zavřeno
Úterý: 		
9:00 – 11:00
12:00 – 16:00
Středa: 		
9:00 – 11:00
12:00 – 17:00
Čtvrtek: 		
9:00 – 11:00
12:00 – 16:00
Pátek: 		
9:00 – 11:00
12:00 – 15:00
Sobota: 		
9:00 – 11:00
12:00 – 17:00
w w w. v e l v a r y. c z |

27

Ples SDH Velvary, hasiči děkují za příspěvky
V sobotu 22. února uspořádal velvarský
hasičský sbor tradiční „hasičský ples“
v kulturním zařízení na Uhách. Vlivem
okolních probíhajících akcí dorazilo
letos kolem 160 návštěvníků, což je méně
než v minulých letech. Přesto bylo slyšet
slova chvály na organizaci, průběh i bohatou tombolu, kde bylo přes 400 cen.
Za příspěvky hasiči děkují, stejně jako
za zakoupení lístků občany při osobním
zvaní. Novinkou byla také hudba!
Po mnoha letech, kdy hrála skupina
Druhej dotek, byla vyzkoušena kapela
Akce Band, která hrála hasičům na loňských oslavách sboru. Hudba se líbila,
vytvořila komornější a hlavně méně
hlasité prostředí, které mnoha návštěvníkům vyhovovalo. Sbor děkuje i svým
členům pod vedením J. Svobody za zvaní, přípravu a průběh plesu. Poděkování
patří i V. Vinšovi ze Sazené za zajištění
dopravy návštěvníků autobusem.

VELVARŠTÍ HASIČI BILANCOVALI UPLYNULÝ
ROK A VOLILI NOVÉ VEDENÍ SPOLKU
V sobotu 25. ledna se sešla valná hromada velvarského hasičského sboru na svém výročním
jednání, na kterém hodnotila období roku 2019. Přivítali jsme mezi sebou starostu města Velvar
Radima Woláka, starostu Okresního sdružení hasičů Kladno Martina Zusku, zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje npor. Petra Vejražku, šéfredaktora Hasičského
čtení Josefa „Pepu“ Nitru a zástupce dobrovolných sborů z Kozince, Brandýska a Hřebče.
V průběhu schůze bylo oceněno 7 členů stužkami „Za věrnost“ a sbor poděkoval dlouholetému
členovi výboru Mílovi Maršálkovi za jeho práci. Členem výboru byl od roku 1975. Sbor také zvolil
nové funkcionáře do výboru SDH na léta 2020-2024. Staronovým starostou sboru byl zvolen
František Saifrt, jeho náměstkem Jaroslav Svoboda a velitelem Michal Ledvinka. Ke změnám
nedošlo ani ve složení Kontrolní a revizní rady, předsedou byl opět zvolen Radovan Barsa. Sbor
rovněž přijal zdravici k jednání 6. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který bude
jednat v červenci t.r. v Brně a zdravice nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru
bude součástí předsjezdových materiálů.

Libor Šulc

Do tomboly plesu jmenovitě přispěli:
Autobusová doprava - Vlastimír Vinš, AUTOBATERIE - Zdeněk Tutr, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ - Václav Holý, Velvary, Město Velvary, VOV - servis s.r.o. Slaný, VELROS s.r.o. Velvary, TERIUS - Josef Heřman, Velvary, Střechy COMAX, DROGERIE - manželé Schubertovi,
Velvary, PEKAŘSTVÍ - p. Zounek, Velvary, TEAM V.O.S. Černuc, FARMA BUDIHOSTICE
- ing. Josef Bílek, POKORNÝ Farma Hospozín, Chov drůbeže Vojtěchovský - Tlustý, Ješín,
KVĚTINY - Anna Linhartová Říhová, Velvary, AUTOSERVIS Frolík, Velvary, Restaurace „U krále Václava“, Velvary, Stavebniny Velvary, Centrum péče o člověka - J. Štádlíková - Čermáková, Velvary, EKOFRUKT Slaný, Václav Spálenka, servis a prodej hasicích přístrojů, Sazená,
Matoušková Zdena - úklid Slaný, IBG Česko s.r.o. Kralupy nad Vltavou, Chovatelské a zahradní
centrum Šidáková Pavla, Velvary - Pražská, TEXTIL - LÁTKY - Jindřiška Pospíšilová, Velvary, Cukrárna Na náměstí, Velvary - L.Kučírková, Cukrářství Danuše Černá, Velvary, Sdružení
Přemyslovské střední Čechy, BRALEP s.r.o. Ledčice - stavební chemie, Masáže Klára
Maršálková – nevidomá masérka, Velvary, Rodina Paškova, Velvary, Rodina Svobodova,
Velvary, Rodina Ledvinkova, Velvary, Rodina Protivova, Velvary, Rodina Jandoušova, Velvary.
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Podle přijatého plánu akcí čeká členy sboru v roce 2020 mnoho úkolů. Zejména organizace
a průběh jubilejního 25. ročníku soutěže „Dědkiáda“, účast na VIII. ročníku Hasičských slavností
v Litoměřicích a na 2. ročníku setkání hasičů pod Řípem. Tak ať se práce v novém roce daří!
Libor Šulc
Inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ks.
Prodej: 22. března 2020
Velvary - u pošty - 14.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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CHODÍ
PEŠEK
OKOLO

Hořká komedie na pozadí slučování
řeznického učiliště s „prominentním“
učilištěm kuchařským. Sledujeme
přehlídku úsměvných charakterových „úletů“ členů učitelského sboru
i jejich snahu zvládnut žáky a vlastní
pocity marnosti, které jsou plodným
podhoubím černému humoru.

KDY: 27.3.2020
OD 19:30 hod.
KDE: Sál Restaurace Uhy

Vstupné: 100,-Kč
IVAN, učitel technologie masa a flamendr – JAKUB TÝBL
OTO, ředitel a zkorumpovaný flegmatik – ROMAN NOVÝ
KOMBUCHA, učitelka češtiny a milovnice kombušky – EVA HAVELKOVÁ
RITA, pragmatická učitelka odbor. výcviku – KAROLÍNA MATĚJKOVÁ
LEA, naivní učitelka fyziky – KAROLÍNA MILTROVÁ
JANA, cílevědomá zástupkyně ředitele – ALENA HURDOVÁ
HANYCH, protřelá učitelka jazyků – ŠTĚPÁNKA STANICKÁ
ŠKOLNÍK, kleptoman, ale opatrný – JIŘÍLOSKOT
REŽIE – ROMAN HAVELKA
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Zveme Vás na dětský tábor !

TAJEMSTVÍ STARÉHO DENÍKU

Pobytový tábor uprostřed krásné přírody v Krkonoších
pro děti ve věku 8 - 12 let.

o outdorové aktivity
o jóga

o angličtina

o tvoření z přírodních materiálů, land art
Termín:

11. - 17.7. 2020

Místo:

Chata Vavřinka Velká Úpa (Krkonoše)

Cena:

3650,- Kč

Kontakt:

ka.braunova@seznam.cz,
edita.roberts@yahoo.co.uk,

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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FC SLOVAN VELVARY
Rozhovor s prezidentem klubu
Davidem Vedralem
Zimní pauza je u konce. Jaké změny
proběhly v kádru A-týmu?
Změny nebyly zásadní, ale povedly se
nám přestupy talentovaného Lukáše
Pihrta z Viktorky Plzeň a Miroslava
Vernera z Vyšehradu. Vrátil se nám
ze Zbuzan brankář Adam Ordelt. Dále
se nám povedly dvě zajímavé akvizice
Tung Duong Thanh a Nguyen Bao Luong
z Chrudimi.
Změny v realizačním týmu proběhly?
Ano, na postu asistenta trenéra nastoupil
Lukáš Soudek.
Jak hodnotíte zimní přípravu
a výsledky?
Příprava byla pro nás zajímavá. Hráči
mají za sebou po všech stránkách velmi
kvalitní soustředění. Chtěl bych vyzdvihnout maséra Jaroslava Chotěbora, který předvedl skvělou péči o kádr. Sehráli jsme tři velmi
zajímavá utkání s týmy z 2. ligy.
Jaká jsou očekávání do jarní části?
Očekávání nejsou skromná. Umístění v první trojce by bylo velkým úspěchem pro Velvary.
Jaké jiné změny chystáte?
Zasádní krok pro nás je zkvalitnění mládeže. Chystáme celkové zlepšení. Od března začnou pravidelné brankařské tréninky pod vedením zkušených trenérů. V jarní části chceme
postoupit se staršími žáky do kraje. V další sezóně chceme postoupit s dorostem. Cílem je
dostat velvarskou mládež do podvědomí okolí a vytvoření zázemí žákovské i dorostencké
kategorie.
Výsledky přípravných zápasů A týmu:
17.1.
18.1.
25.1.
8.2.
15.2.
19.2.
21.2.
29.2.

Velvary - Vyšehrad B 6:2
Velvary - Vltavín 5:4
Chrudim - Velvary 2:1
Velvary - Kladno 4:2
V.Žižkov - Velvary 2:0
Varnsdorf - Velvary 1:0
Velvary - Králův Dvůr 1:0
Velvary - Chomutov (po uzávěrce)

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Zimní připrava dorostu a žáků
Obě naše mužstva byla přihlášena do zimních lig pořádaných pražskými kluby FK Meteor
Praha VIII a SK Ďáblice. Starší žáci se zvládli poprat s týmy hrající vyšší soutěže. Vyhráli tři
zápasy, jeden remizovali a tři prohráli. Dokázali, že potenciál v mužstvu je. Dorost má svoji
soutěž ještě stále rozehranou. Obě mužstva byla společně na soustředění, kde se zejména
věnovali tréninkům.
Výsledky Zimní ligy SŽ:
Velvary - Houstoň 3:1
Velvary - FA Praha 0:2
Velvary - Český Brod 3:3
Velvary - Kročehlavy 7:3
Meteor U14 - Velvary 4:1
Meteor U13 - Velvary 3:2
Velvary - Kralupy 4:1

Aktualizovaný rozpis domácích zápasů
v jarní části
Budeme si vážit každého diváka, který si
udělá čas a přijde nás podpořit!

A TÝM

1.A TŘÍDA DOROSTU SKUPINA A
-výkop vždy 10:15
28.3.

Velvary - AFK Tuchlovice

11.4.

Velvary - FK Kralupy 1901

25.4.

Velvary - SK Pavlíkov

16.5.

Velvary - AFK Loděnice

30.5.

Velvary - Spartak Žebrák

13.6.

Velvary - TJ Sokol Červený Újezd

14.3.

14:30

Velvary - FK Teplice B

1.A TŘÍDA ŽÁKŮ SKUPINA A

28.3.

15:00

Velvary - FK Mladá Boleslav B

-výkop vždy 11:00

10.4.

16:30

Velvary - FK Přepeře

25.4.

17:00

Velvary - TJ Sokol Živanice

22.3.

Velvary - TJ Sokol Libiš

5.4.

Velvary - Union Cerhovice

9.5.

17:00

Velvary - FK Pardubice B

19.4.

Velvary - Spartak Žebrák

23.5.

17:00

Velvary - FC H. Králové B

3.5.

Velvary - FK Králův Dvůr

6.6.

10:15

Velvary - TJ Jiskra Ústína n./O.

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI

17.5.

Velvary - FK Lety

31.5.

Velvary - AFK Loděnice

22.3.

15:00

Velvary B - Švermov

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ SK.B

5.4.

16:30

Velvary B - Slovan Kladno

-výkop vždy 9:00

19.4.

17:00

Velvary B - Lidice

29.3.

Velvary - Slaný B

3.5.

17:00

Velvary B - Novo Kladno

26.4.

Velvary - Velká Dobrá/Družec

17.5.

17:00

Velvary B - Kročehlavy

10.5.

Velvary - Slavoj Kladno/Kročehlavy

31.5.

17:00

Velvary B - Brandýsek

31.5.

Velvary - Brandýsek/Pchery

14.6.

17:00

Velvary B - Libušín B

14.6.

Velvary - Tuchlovice
w w w. v e l v a r y. c z |
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VAJÍČKOBRANÍ

2 2

4. 4.

VELVARY

Velvaráci sobě!

5. 4. KARLŮV MOST

Ukliďme Malvaňák!

Srdečně zveme na letošní tradiční velvarské Vajíčkobraní,
velké oslavy velvarského tvrdovaječnictví a natvrdlosti

Těšit se můžete na:

• Bohaté velikonoční trhy, řemeslné dílny, tradiční
výrobky, dobré občerstvení, zelené pivo.
• Jízdy kočárem, pletení pomlázek, malování kraslic,
vajíčkové soutěže, výtvarné dílny.
• Soutěž o nejlepší domácí vaječný likér a nejdelší
pomlázku. Závod v pojídání vařených vajec.
• Bohatý doprovodný program – kapely, flašinet,
harmonika, kejklíři a dobrá nálada.
• Výstavy a zvláštní prohlídky ve velvarských muzeích
a galeriích, otevřené památky.
• Sběr vajec pro Karlův most a odchod vejconošů ku
Praze.

Neděle 22. března 2020
od 9 hodin

Malvaňák mají rádi:

Pojďme společně připravit Malvaňák na sezónu!
Uděláme vše, co bude třeba, aby byl Malvaňák krásný i letos:

úklid okolí · zálivka stromů · čištění nádrže a osázení
nové kořenové čistírny
Při práci si promluvíme o tom, co se tu chystá dále!
Letošní úklid se koná v rámci akce Ukliďme Česko.
Budeme moc rádi, že přijdete
s pomocnou rukou, lopatou
nebo motykou, nápadem
nebo radou. Tím pomůžete
Malvaňák udělat zase o něco
krásnější pro sebe i všechny
Velvaráky. A jestli zrovna nemůžete nebo nechcete pracovat,
přijďte i na kus řeči a přineste
třeba něco k snědku!!!

/Máte – li možnost/
Vezměte si opět s sebou:
Pracovní oblečení hrábě nůžky
kýble konve lopaty gumáky
prsačky tvrdé režné smetáky

Jak s jídlem?
Buřty budou, pivo taky.
Buchty vítány!

VÍCE NA:
www.malvanak.cz
facebook.com/malvanak
velvarsky@malvanak.cz
+420 737 132 180

VÝBORNÁ ZÁBAVA – VSTUP VOLNÝ – VYBRANÁ VEJCE
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

P
PE
ED
DIIK
KÚ
ÚR
RA
A&
&P
PL
LE
EŤ
ŤO
OV
VÁ
ÁT
TE
ER
RA
AP
PIIE
E
PEDIKÚRA & PLEŤOVÁ TERAPIE
Klára Tymichová
PEDIKÚRKlára
A & PTymichová
LEŤOVÁ TERAPIE
Klára Tymichová
Černuc 238Klára Tymichová
tel. 608 383 729
Černuc 238
tel. 608 383 729
Černuc 238
tel. 608 383 729
Mokrá pedikúra;
Dermalogica
Černuc 238pleťová
tel. péče
608 383
729
Mokrá pedikúra; pleťová péče Dermalogica
Mokrá
pedikúra;
péče
Dermalogica
Mokrá
pedikúra;pleťová
pleťová péče
Dermalogica

Inzerce

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

Inzerce

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.

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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Servisní technik elektrických skútrů, invalidních vozíků
a dalších zdravotnických prostředků na DPP
Servisní technik elektrických skútrů, invalidních vozíků
Náplní práce bude předprodejní příprava zboží, mechanické
a dalších zdravotnických prostředků na DPP
a drobné elektronické opravy, záruční a pozáruční servis.
Náplní práce bude předprodejní příprava zboží, mechanické
Místo a
práce:
drobné elektronické opravy, záruční a pozáruční servis.
- Velvary
Místo práce:
Očekáváme:
- Velvary
- Manuální
zručnost
Očekáváme:
- Technickou
zdatnost
- Manuální
zručnost
- Fyzickou
zdatnost zdatnost
- Technickou
- Pečlivost
- Fyzickou zdatnost
- Schopnost
pracovat v kolektivu
- Pečlivost
- Pracovitost
a spolehlivost
- Schopnost
pracovat v kolektivu
- Beztrestnost
- Pracovitost a spolehlivost
- Zkušenosti
s opravami elektromotorů výhodou, ne podmínkou
- Beztrestnost
- Zkušenosti s opravami elektromotorů výhodou, ne podmínkou
Nabízíme:
Nabízíme:
- Stabilní
zaměstnání v rozvíjející se společnosti, která je na trhu
od roku- 2008
a zabývá
se prodejem
nových
a použitých
Stabilní
zaměstnání
v rozvíjející
se společnosti,
která je na trhu
od roku
2008 a zabývá se prodejem nových a použitých
zdravotních
pomůcek
zdravotních
pomůcek
- Pracovní
doba dohodou
- Pracovní
doba dohodou
- Přátelský
kolektiv
Přátelský
kolektiv
- Slevy- na
produkty
- Slevy
na produkty
Kontaktní
údaje:
Kontaktní údaje:
775 761 619
- 775 761 619
velvary@krosmedical.cz
- velvary@krosmedical.cz

Inzerce
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KŘÍŽOVKA
Citát z knihy Borise Viana (10. 3. 1920 – 23. 6. 1959) Pěna dní, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské knihovně:
„Přijdeme pozdě,“ připomněl Colin. - „To nevadí,“ řekla Chloé. „Posuň… ( viz tajenka)“.
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Foto
na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce
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VYLUŠTĚNÍ Z ÚNOROVÉHO ČÍSLA:

Křížovku na březen připravila: L. Štýbrová

Vyluštění z únorového čísla: citát z knihy Julie Červené Je mi třicet a jsem single: „Zatímco on bude mít
baňatý nos, … ŠPATNÝ ÚČES A DVĚ BRADY.“
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