číslo 07/2020

10 Kč

Červenec

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

24. července 2020 oslaví manželé

Vladimír a Vlasta Průšovi
(t.č. v domově důchodců)
72 let společného života.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přejí
syn Vladislav s rodinou a snacha Libuše s rodinou

Poděkování
Rád bych za sebe i za klienty Domova Velvary upřímně poděkoval všem zdravotním i sociálním sestrám,
kuchařům, kuchařkám, i dalšímu personálu, za jejich
ochotu a práci navíc, kterou nám poskytovali v časech
kovidové karantény. Protože jsme nemohli opouštět
budovu ani areál Domova, tak nám například přinášeli z města nákupy a obstarávali vše potřebné. Byla
to pro ně práce navíc a my jsme jim za jejich laskavost a vstřícnost velice vděční. Jsme hlavně rádi, že
vedení Domova Velvary přijalo pro ochranu našeho
zdraví taková hygienická a bezpečnostní opatření,
že se do našeho Domova nemoc nedostala a všichni
jsme tento čas přežili ve zdraví, což je ze všeho nejdůležitější!
Za všechny klienty Domova Velvary
Vladimír Průša
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VELVARSKÉ RADOSTI A STAROSTI
OČIMA STAROSTY

          					

Co se v našem krásném městečku
dělo v červnu a bude dít v červenci? Bylo a bude toho dosti, život se
po skončení nouzového stavu zas
vrací do svých kolejí, tak se radujme z toho, že se zase můžeme
potkávat a vidět! Přinášíme krátký fotopříběh, který zračí některé z proběhnuvších a blížících se
událostí.
Srdečně a s přáním všeho dobrého, Radim Wolák, starosta
Stavíme kanalizaci na Velké
Bučině.
Realizační firma už zakousla své
bagry do bučinských cest a stavba
kanalizace pomalu ale jistě prochází obcí, pozor, od začátku července
bude Bučina neprůjezdná!
Na Velké Bučině už se kope o 106, kanalizace výrazně přispěje ke zlepšení
kvality životního prostředí

Oprava Záložny je na spadnutí!
Výběrové řízení, na které jsme
se dlouho připravovali, je za námi.
Přihlásilo se 8 firem a nejvýhodnější nabídku z nich dala společnost
VW Wachal z Kroměříže, která má
výborné reference. Cena opravy
sálu (znovu opakujeme, že se opravuje pouze sál, nikoli zatím přední
budova Záložny) činí necelých 53
milionů s daní, čekali jsme, že to
bude 60, tak to snad zvládneme!
Společnost Wachal má za sebou
řadu zdařilých realizací a také moc
dobrou pověst, tak věřme, že ji
u nás potvrdí.
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Záložna už se těší – oprava začne brzy

Nyní domlouváme zahájení stavby, od prvního kopnutí by rekonstrukce měla skončit za
10 měsíců. Jestli se chcete podívat na výběrové
řízení, koukněte na web Https://nen.nipez.cz
(a zadejte si Velvary), jestli Vás zajímá, co umí
firma Wachal, jukněte na jejich web
www.wachal.cz.
Dokončujeme Růžovku.
Oprava ulice Růžová se přelinula do druhé fáze
a blíží se k závěru. Vypadá to tam moc pěkně,
skoro jako v Itálii. S výsadbou stromů a růží počkáme na podzim, aby nám to v létě neproschlo.
Růžová ulice vypadá stále lépe i v nočním hávu

Vracíme se k běžnému životu.
Po několika měsících bez možnosti se scházet
se opět vracíme k všednímu dění, které nám přijde krásně nevšední: některé děti chodí do školy,
jiné do školky, sportovci mají opět tréninky, konal
se první blešák, přijela a odjela pouť. Věřme, že
se stav nouze jen tak nevrátí. A znovu děkujme
všem, kdo v době krize pomáhali nezištně ostatním! Zajímavou první velkou sportovní akcí byl
mezinárodní kriketový turnaj, který se odehrával
na kriketovém hřišti pod Malvaňákem a byl vysílán online do celého světa.
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První akcí po nouzovém stavu byla pouť – takhle v noci vypadala i romanticky

Na mezinárodní kriketový turnaj přijel vinohradský tým v londýnském double deckeru

Loučili jsme se.
Koncem června proběhly – netradičně kvůli opatřením ve venkovních prostorách - rozličné
rozlučky. Rozloučili jsme se s předškoláky, s deváťáky, s absloventy ZUŠ. Přejeme všem
hodně štěstí do další životní cesty! A učitelům prázdninový klid a víru, že od září bude vše
zas jako dříve.

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

5

Nový velvarský hrneček dostali na památku absolventi naší základky při loučení na Učku, aby jim
ve světě širém připomínal rodné město

Ožilo U-čko.
Komunitní centrum Velvarské U-čko: společenské lázně u Malovarského rybníka, se
po covidem způsobené odmlce konečně otevřelo všem Velvarským. Zájem je veliký. 11. 7.
se zde koná veliká letní párty, v půli srpna zahraje Globus, mezi tím tu budou mít základnu letní tábory, místo využijí i rozliční oslavenci a svatebčané: je to prostě přesně tak, jak
jsme si přáli. Pokud máte zájem si Učko užít též, koukněte na pravidla zápůjčky na webu.
A pozor! Od července je při komunitních akcích v provozu okénko společenské osvěžovny,
kde si můžete dát dobré pívo, limo nebo mňamku. Když budete cokoli potřebovat (zapůjčit klubovnu, jeviště, záchody, pingpong,
lodičku atd.), volejte pana správce, který se
moc snaží. Telefon 730 547 143.
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu
koně, ale ani pohled přes hřbet nové malvaňácké
pípy není k zahození

Začínají letní opravy silnic.
S příchodem letních dní začínají již tradiční letní dopravní omezení. Správci komunikací se snaží udělat aspoň něco z toho, co
nám léta slibují. Krajská správa a údržba
silnic (KSUS), která, připomínám, spravuje
všechny naše hlavní komunikace (Pražská,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Chržínská, Malovarská, Za Roudnickou branou) přislíbila opravu děr a jam a hlavně slíbila, že konečně po letech našich žádostí zaasfaltuje přejezd u vlečky, gloria! Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) pracuje na dokončení obchvatu Slaného (plán do konce roku 2020),
což ohromně uleví našemu Ješínu. A léto se rozhodli využít k tomu, že opravují silnici
1/16 v úseku Velvary – Chržín. Škoda, že při té příležitosti nezlepší protihlukovou ochranu,
což bychom si moc přáli.
A hlavně je tu léto!
Užijte si chvíle volna a odpočinku. A jestli na svých cestách uvidíte něco pěkného, tak to
vyfoťte, zjistěte o tom co nejvíc, a dejte vědět, třeba bychom to mohli udělat i ve Velvarech!
I u nás se ale v létě budou dít věci: Kameraman a režisér F. A. Brabec u nás bude natáčet
očekávaný film o psech Gump, takže se nedivte, když v Parisu bude popíjet Richard Krajčo, u mariánského sloupu bude hrát na piano Bolek Polívka
a v kostele bude sloužit mši Zbigniew Czendlik. A určitě se
stane i mnoho dalšího, tak se nechme překvapit a užijme si
to!
Krásné léto!
Gump – kniha, podle které se bude ve Velvarech natáčet nový film
P.S. Dodatek z naší Městské knihovny: knihu Gump si u nás můžete
vypůjčit, máme ji v knižním fondu.

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

________________________________________________________________

Ve Velvarech dne 25. 6. 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
PRACOVN-ÍK (-ICE) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
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
Datum nástupu: od 1. 8. 2020, nejpozději od 1. 10. 2020
Charakteristika vykonávané práce: pečovatelská činnost v domácnosti osoby
spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a
psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost, zajišťování sociální
pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka,
poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické
aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti
a provádění osobní asistence, pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při
základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Požadované předpoklady:
• základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední
vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zákona č. 96/2004 Sb.
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických
osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., a u fyzických osob, které získaly střední
vzdělání v oboru vzdělání stanoveném ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb.,
Z p r a v o d a j V e l v a r y www.velvary.cz,
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tel. 315 617 002, 315 617 001, fax: 315 617 000
e-mail: el.podatelna@velvary.cz, starosta@velvary.cz

trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při
poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných),
• zdravotní způsobilost,
• pečlivost
plná svéprávnost,
•• řidičský
průkaz skupiny B (praxe v řízení motorového vozidla),
•• absolvování
bezúhonnostakreditovaného
(fyzická osoba,kvalifikačního
která nebyla odsouzena
pro úmyslný trestný čin, ani
kurzu výhodou.
trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při
poskytování
sociálních
služeb
činnostířízení:
s nimi srovnatelných),
Náležitosti
přihlášky
k účasti
na nebo
výběrovém
• zdravotní způsobilost,
•• jméno,
pečlivost
příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
• pobytu,
řidičskýčíslo
průkaz
skupiny Bprůkazu,
(praxe vkontaktní
řízení motorového
vozidla),
občanského
telefon, datum
a podpis,
s uvedením
průběhu
dosavadníchkurzu
zaměstnání
•• životopis
absolvování
akreditovaného
kvalifikačního
výhodou.s uvedením odborných
znalostí a dovedností, týkajících se činností, které jsou předmětem výběrového
Náležitosti
řízení, přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• jméno,
titul, odatum
a místo
narození,vzdělání,
státní příslušnost, místo trvalého
ověřenápříjmení,
kopie dokladu
nejvyšším
dosaženém
pobytu, číslo
občanského
průkazu,
kontaktní telefon, datum a podpis,
• lékařský
posudek
o zdravotní
způsobilosti,
• životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných
znalostí
a dovedností,
se činností,
které jsouvýběrového
předmětemřízení
výběrového
Doklady,
obsahující
osobnítýkajících
údaje, budou
ihned po skončení
vráceny
řízení,
zájemci.
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
Lhůta
pro kopie
podání
přihlášky:
17. 7. 2020
do 11:00
hodin, na přihlášky podané po
• ověřená
dokladu
o nejvyšším
dosaženém
vzdělání,
tomto
datu nebude
brán
zřetel. způsobilosti,
• lékařský
posudek
o zdravotní
Místo
a způsob
podání
přihlášky:
písemnou
přihlášku
výběrovéhořízení
řízení
spolu
Doklady,
obsahující
osobní
údaje, budou
ihned po
skončenídovýběrového
vráceny
szájemci.
požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH –
Lhůta
pro podání osobně
přihlášky:
7. 2020
do 11:00
hodin, Městský
na přihlášky
po
NEOTEVÍRAT“
nebo17.zaslat
poštou
na adresu:
úřadpodané
Velvary,
tomto
datu
nebude brán
zřetel.
tajemník
městského
úřadu,
náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary.
Místo
a způsob
podání přihlášky:
přihlášku
výběrového
spolu
Vyhlašovatel
si vyhrazuje
právo zrušitpísemnou
toto výběrové
řízenído
kdykoliv
v jehořízení
průběhu
či
snevybrat
požadovanými
a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
žádnéhodoklady
uchazeče.
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH –
NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Velvary,
tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče.
PhDr. Radim Wolák
starosta města

PhDr. Radim Wolák
starosta města

www.velvary.cz, tel. 315 617 002, 315 617 001, fax: 315 617 000
e-mail: el.podatelna@velvary.cz, starosta@velvary.cz
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Co nového v našich ODPADECH?
Od 1. července 2020 nás čeká změna ve svozovém kalendáři.
V posledních měsících se zvýšilo množství vytříděného papíru a plastů, které svážíme
v pytlích dům od domu. Naučili jsme se třídit, to je samozřejmě skvělé. Bohužel to s sebou
nese i zvýšené nároky na obsluhu. Posádka svozového vozu nedokáže odbavit pytle s tříděným odpadem v kvalitě, jakou bychom požadovali. Začaly se množit neodvezené pytle
i výtky občanů o roztrhaných pytlích a jejich rozházeném obsahu.
Celou záležitost jsme řešili s firmou FCC BEC, která svoz zajišťuje a přistoupili jsme k rozdělení na samostatný svoz papíru a samostatný svoz plastů. Takže od 1. 7. 2020 budeme
v každé sudé pondělí přistavovat plast a v každé liché pondělí vyndáme pytle s papírem. Doufáme, že tato změna nepřinese občanům větší potíže a naopak věříme, že dojde
ke zkvalitnění jednotlivých svozů.
V této souvislosti ještě připomínáme, že náš současný motivační systém není založen na
množství vytříděného plastu a papíru. Tedy, sleva z poplatku za odvoz odpadu není přímo
úměrná množství odevzdaných pytlů. Systém vyhodnocuje reálný poměr mezi vyprodukovaným směsným odpadem a vytříděným odpadem (plast, papír) a od tohoto poměru
se odvíjí i výše slevy. Věnujte tedy pozornost naplněnosti přistavovaných pytlů, nejenom
že tím chráníte naše životní prostředí, ale zlepšujete tak i stav vlastního odpadového účtu.
V poslední době se stále více množí stížnosti na znečištění okolí kontejnerů na separovaný odpad. Situaci jistě zhoršila karanténní opatření – všichni jsme doma uklízeli. Připomínáme však, že kontejnerová stání jsou určena pouze pro třídění separovaného odpadu
(plast, papír, sklo, olej, textil, hliník, drobné elektrospotřebiče) do sběrných nádob. Pro
udržení pořádku jsou proto stání nově monitorována a znečištění může být považováno
za přestupek.
Objemný odpad lze odložit na sběrná místa. Ve městě jsou k dispozici dvě sběrná místa.
Mimo nebezpečného odpadu a stavební suti, zde můžete odložit vše nepotřebné.
Sběrné místo u ČOV, Velvary, Chržínská 718
•
odpad zde mohou odložit občané Velvar pouze po předložení Sběrného lístku,
který získáte v přízemí MěÚ, nebo elektronicky na adresách pokladna@velvary.cz,
urbankova@velvary.cz
•
otevírací doba je vždy v sudé úterý 15:00 - 17:00 hodin a sudou sobotu 8-11 hodin
(v zimních měsících se otevírací doba mění)
•
odevzdat zde můžete starý nábytek, koberce, linolea, matrace, staré hadry,
sanitární keramiku, vysklené okenní rámy, bioodpad
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10

Sběrné místo SDH, hasičská zbrojnice Velvary, Karla Krohna 270
•
odpad zde mohou odložit občané Velvar, není třeba předkládat žádný doklad
•
otevírací doba první sobota v měsíci 8:00 – 10:00 hodin a první čtvrtek v měsíci
17:00 – 19:00 hodin. Případně je možné se s hasiči domluvit individuálně.
•
odevzdat zde můžeme železný šrot, pračky, sporáky, ledničky, domácí elektroniku,
počítače, monitory, kovový nábytek, kabely
Pro přehlednost uvádíme svozový kalendář pro domácnosti (úplný svozový kalendář
najdete na stránkách města v záložce OPADY)
Svoz komunálního odpadu:
Probíhá celoročně (i o svátcích) každý sudý týden ve čtvrtek, ve všech částech města,
nádoba na odpad musí být označena QR kódem, přesné termíny: 9.7., 23.7., 6.8., 20.8.,
3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.
Svoz bioodpadu: (nádoby je vhodné přistavovat v neděli večer, svoz probíhá v pondělních brzkých ranních hodinách)
Probíhá od 30.3.2020 do 30.11.2020, každý sudý týden v pondělí, v listopadu se vyváží
každé pondělí, bio nádoba musí být označena QR kódem, bioodpad je možné v průběhu
celého roku ukládat i na sběrné místo u ČOV
Svoz pytlů (PLAST) od každého domu:
Probíhá 1 x za 14 dní, přesné termíny: 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10.,
26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.
Svoz pytlů (PAPÍR) od každého domu:
Probíhá 1 x za 14 dní, přesné termíny : 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10.,
2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.

Veškeré informace týkající se opadů (platby, třídění, svozy, motivační systém)
Vám rády zodpovíme osobně v přízemí městského úřadu, případně na telefonních
číslech 315 617 007, 315 617 008 nebo na adresách pokladna@velvary.cz,
urbankova@velvary.cz, https://www.velvary.cz/urad-2/odpady/
Jitka Urbánková, Martina Vochomůrková
odbor hospodářsko-správní
w w w. v e l v a r y. c z |
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VÝSTAVBA KANALIZACE NA VELKÉ BUČINĚ
Realizační firma Vodohospodářské
stavby, s.r.o. pokračuje ve svých
pracích. Již je dokončen úsek
kanalizační stoky D 1 část v délce
386 bm na Velké Bučině. Finální
úpravy terénních povrchů se teprve
chystají, ale s prací firmy jsme relativně spokojeni, až na některá drobná řešení. Podél vodoteče z nádrže
se provede nová náhradní výsadba
zeleně tak, aby se místo co nejvíce
přiblížilo původnímu rázu, i když to
chvíli potrvá, než-li se zeleň rozroste.
Nyní firma získala potřebná oprávnění (povolení na dopravní značení) při stavbě na hlavní komunikaci
vedoucí na Velkou Bučinu, proto
nyní zahájili práce konečně na stoce
A 1 část směrem od Velvar.
V současné době se připravují
smlouvy o zřízení a užívání kanalizační přípojky a právu provést stavbu s vlastníky připojovaných nemovitostí.
Odběratelé budou průběžně telefonicky zváni na podpis této smlouvy, kdy při podpisu smlouvy uhradí
poplatek ve výši 5000,- v pokladně
MěÚ Velvary. Následně mu bude
předána zmíněná smlouva spolu
s projektovou dokumentací na vybudování kanalizační přípojky a vydaný územní souhlas.
Věříme, že se celé dílo povede
zrealizovat co nejvíce v poklidu a ku
prospěchu všem.
Magdalena Jakubíčková

w w w. v e l v a r y. c z |
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ptáte-li se, zda naše centrum nebude v létě zahálet, pak odpověď zní… jistě že ne.
Čeká nás 5 turnusů letních příměstských táborů, letní keramický kurz, shiatsu terapie, letní
keramický kurz, cvičení jógy s Míšou a jóga pánevního dna s Kamilou.
Máte-li o některý z kurzů zájem, můžete se přidat i v průběhu léta. Letní cvičení jógy vřele
doporučujeme.
A neméně
relaxaciKostky,
s rukama v hlíně. :) (viz zveřejněný plakátek)
Milí přátelé
a příznivci iVelvarské
Přes léto pak vrcholí přípravy na příští sezónu, kdy opět některé kurzy končí a jiné začínají.
se, se
zda budeme
naše centrum
nebude
v létě
zahálet,
pakVašim
odpověďpotřebám.
zní… jistě žeMáte-li
ne.
V nové ptáte-li
sezóně
opět
snažit
vyjít
vstříc
dojem, že
nás 5něco,
turnusů
letních
příměstských
letní keramický
terapie,
letníza Vaše
v KostceČeká
chybí
čeho
byste
se ráditáborů,
účastnili,
napište kurz,
nám.shiatsu
Budeme
rádi
keramický kurz, cvičení jógy s Míšou a jóga pánevního dna s Kamilou.
podněty.Máte-li
Pokud
máte naopak dojem, že byste mohli právě Vy nabídnout nějaký zajímavý
o některý z kurzů zájem, můžete se přidat i v průběhu léta. Letní cvičení jógy vřele
kurz, ať doporučujeme.
už jednorázový
nebo idlouhodobý,
ozvěte
se:)nám
též.
A neméně
relaxaci s rukama
v hlíně.
(viz zveřejněný
plakátek)
Zápis doPřes
kurzů
pochopitelně
i pokdy
internetu,
avšak
neodpustíme
si uspořádat
léto bude
pak vrcholí
přípravy naprobíhat
příští sezónu,
opět některé
kurzy
končí a jiné začínají.
V nové
sezóně
se budeme
snažit vyjít
Vašim potřebám.
dojem,
že
i zahradní
slavnost
spojenou
se opět
zápisem,
kterávstříc
je plánována
na 4.Máte-li
září. O
přesném
čase
v
Kostce
chybí
něco,
čeho
byste
se
rádi
účastnili,
napište
nám.
Budeme
rádi
za
Vaše
a o programu Vás ještě budeme informovat. Domníváme se, že právě v dnešní době,
podněty. Pokud máte naopak dojem, že byste mohli právě Vy nabídnout nějaký zajímavý
která umožňuje
v podstatě
nevytáhnout
z též.
domu a zažívat svět v jeho on-line
kurz, ať užčlověku
jednorázový
nebo dlouhodobý,
ozvěte paty
se nám
verzi, jakZápis
jsme
to ostatně
vyzkoušeli
v době
je třeba
pořádatsiakce,
kde se lidé
dosikurzů
bude pochopitelně
probíhat
i pokarantény,
internetu, avšak
neodpustíme
uspořádat
i zahradní
spojenou
se že
zápisem,
která je plánována na 4. září. O přesném čase
setkají tváří
v tvářslavnost
a užívat
si toho,
je to možné.
o programu
se, že právě v dnešní době,
PřejemeaVám
krásnéVás
létoještě
plnébudeme
radostiinformovat.
a setkáníDomníváme
s milými lidmi.
která umožňuje člověku v podstatě nevytáhnout paty z domu a zažívat svět v jeho on-line
Těšíme verzi,
se najaktábory
s dětmi, na radostné výskání a křik,
jsme si to ostatně vyzkoušeli v době karantény, je třeba pořádat akce, kde se lidé
který naplní
naši
Velvarský
setkají
tvářímilou
v tvář Kostku
a užívat sia toho,
že je to Malvaňák,
možné.
kde proběhnou
některé
turnusy
táborů.
Přejeme Vám
krásné
léto plné
radosti a setkání s milými lidmi.
Těšíme se na tábory s dětmi, na radostné výskání a křik,
který naplní
naši milou Kostku a Velvarský Malvaňák,
Velvarskou
Kostku
kde proběhnou některé turnusy táborů.

Za
Kateřina Špičková

Za Velvarskou Kostku
Kateřina Špičková

Inzerce
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PRACOVNÍ NABÍDKA
Přijmeme pracovní síly do kovovýroby v Bratkovicích.
Práce ve výrobě, manipulace s výrobky na hale.
Pracovní poměr dle domluvy, nástup ihned.
Kontakt:

Místo výkonu práce:

Jitka Kossiová
tel.: +420 602 662 733
E-mail: kossiovaj@allegro.cz

Výrobní závod Bratkovice
Bratkovice 63
273 24 Velvary

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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www.allegro.cz

VELVAREUM NA PRAHU LÉTA
Milí kultury milovní obyvatelé Velvar, možná jste již zaregistrovali vznik nového velvarského
edukačního centra Velvareum, které má do budoucna napomáhat rozvoji kulturně vzdělávacích aktivit na území našeho města. V průběhu školního roku bude Velvareum nabízet
lektorské edukační programy pro školy, školky a dětské skupiny. Zatím bychom Vás však rádi
zpravili o tom...
...co se dělo v průběhu června
Jelikož nám současná situace v souvislostech s Covid-19 poněkud komplikuje situaci ohledně pořádání programů pro školy, pokoušíme se využít času, kdy není možno pořádat mnoho
akcí pro veřejnost, k přípravě aktivit v blízké budoucnosti. Rozpracováváme programy, které již byly připraveny v minulosti, vymýšlíme programy nové, domlouváme se s institucemi
(Městské muzeum Velvary, Muzeum technických hraček, Galerie Tomáš Vosolsobě atd.)
Jelikož žádná škola nevyužila nabídky k uskutečnění vzdělávacího programu o vodě, který
měl v loňském červnu poměrně velký úspěch ještě pod hlavičkou projektu Kličkování, rozhodli
jsme se tento program nabídnout veřejnosti. Nabízeny byly dva termíny, z nichž se uskutečnil
vzhledem k nedostatečnému zájmu pouze jeden. Doufáme, že do budoucna se situace zlepší
a že se budeme moci opět věnovat tvůrčím a badatelským aktivitám v areálu Velvarského
Malvaňáku.

Promítnutí obrazu Pražské ulice do interiéru Pražské brány pomocí camery obscury
foto Markéta Rylková
w w w. v e l v a r y. c z |
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Čas, kdy není možno programy uskutečňovat, využíváme mimo jiné také k přípravě informačních letáků, facebookové stránky, loga apod. Spolupracujeme se skvělou grafičkou,
která dá připravovaným propagačním materiálům jistě krásnou a poutavou podobu
korespondující s podobou dalších propagačních materiálů města.
Poměrně velké množství času jsme vynaložili na přípravu letního programu určeného
pro rodiny s většími dětmi a pro různé výletnické skupiny s pracovním názvem Camera
obscura Velvara, který se vztahuje k výstavě fotografií Jindřich Bišického v Pražské bráně.
Byli bychom rádi, kdyby tento program navštívilo co možná nejvíc obyvatel města Velvary, protože výstava sbírka fotografií z 1. světové války velvarského stavitele J. Bišického
je vskutku světovým unikátem, o čemž svědčí i to, že když byly tyto fotografie vystaveny
před osmi lety na Pražském hradě, navštívilo výstavu 25 tisíc návštěvníků. Aby ale návštěva
výstavy nespočívala pouze v prohlížení fotografií a abychom diváky poněkud aktivizovali,
připravili jsme komplexní program o fotografii jako takové, při kterém budete mít možnost
ocitnout se přímo uvnitř předchůdce fotografického přístroje, který je znám jako camera
obscura. Dále si můžete vyzkoušet pracovat v temné komoře a vytvořit si tak vlastní
snímek pořízený primitivními prostředky. Tento zážitek může být v době, kdy světem vládnou
digitální fotografie, poměrně mocný svou jednoduchostí a efektností.

Pokud se chcete dozvědět více
o výše zmiňovaném výjimečném
fotografovi
Jindřichu
Bišickém,
můžete
vyhledat
bakalářskou práci, která přehledně
mapuje jeho život
a fotografické dílo
v kontextu 1. světové války. Najdete
ji na následujícím
odkazu:

Foto Jindřich Bišický
Pokud nevládnete internetem, nabízím k zapůjčení tištěnou verzi. Kontaktujte mě případně
na telefonu uvedeném ve spodní části článku.
S pracovníkem Městského muzea Velvary Vojtěchem Vondráčkem jsme navrhli vytvoření
souboru krátkých videí propagujících městské památky a jiné zajímavosti našeho města.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Započali jsme práci na videu o Pražské bráně. Cílem těchto videí je jednak osvěžit
povědomí obyvatel města o kulturním bohatství, které nás obklopuje, a také přilákat
do Velvar výletníky z jiných měst. Možná se někomu bude zdát, že je zbytečné do našeho
města někoho lákat, že se nám tu žije dobře a nikoho tu nepotřebujeme. Je však třeba
brát v potaz i skutečnost, že případní výletníci mohou přispět k rozvoji města a ke zlepšení života nás všech. Předpokládejme, že když někdo do města přijede, navštíví i místní
obchody, případně místní restauraci či cukrárnu, utratí zde nějaké peníze a bude-li spokojen,
poví o Velvarech svým známým. Tak se může postupně pomalu rozhýbat cestovní ruch,
který městu bude přinášet finanční prostředky a tím přispěje k dalšímu rozvoji města,
z něhož budeme profitovat my všichni.
V měsíci červnu jsme se také zabývali plánováním akcí, které proběhnou, nebo budou
započaty v létě.
Léto s Velvareem
Ve spolupráci se spolkem Natvrdlí a s Muzeem technických hraček pořádáme 11. 7.
od 9:00 hod. Velvarský blešák, který bude tentokrát obohacen o projížďky v replikách
historických šlapacích autíček a na starých koloběžkách na děkanském dvoře (areál
volného času za domem s pečovatelskou službou – vchod naproti ZUŠ Velvary).
S Miroslavem Smahou dále domlouváme na poslední srpnový víkend závody replik historických autíček na Velvarském Malvaňáku. O této akci Vás případně budeme informovat
v dalším čísle zpravodaje.
Zvažujeme pořádání občasných akcí pro menší skupinky dětí na Velvarském Malvaňáku
pod názvem Letní hrátky s Velvařátky. O podrobnostech se dozvíte na stránkách města,
případně na facebooku, případně z hlášení rozhlasu.
Velvareum svou pozornost neupírá jen k dětem. Uvažujeme o zavedení pravidelných
setkání seniorů jednou měsíčně v bývalé spořitelně, kde pro ně bude připravena Kulturní
ozdravovna pro dříve narozené. Budeme si zde povídat, ukazovat obrázky a snad i trochu
tvořit. Cílem je nabídnout seniorům možnost kreativně a plodně stráveného času, kdy se zároveň setkají se známými i neznámými a vytrhnou se tak na chvíli z běžné všednodennosti.
Nesnáze nás nezastaví
Bohužel se hned v počátku setkáváme s nesnázemi, které nám připravila sociální síť facebook. V průběhu karantény byla zřízena skupina Muzejní hraní pro děti, pány a paní a vzápětí i facebooková stránka Velvarea. Bohužel se však někdo naboural do osobního profilu
zakladatelky stránky a facebook účet zablokoval. Stránka Velvarea tak prozatím (doufejme,
že dočasně) z facebooku zmizela. Děláme všechno pro to, aby se stránku podařilo obnovit.
Zatím však máme pouze takové informace, že domluvy s facebookem nejsou příliš snadné
a že podobná akce může trvat dosti dlouho, nebo může dokonce dopadnout naprostým neúspěchem. Mějte proto, prosím, prozatím, strpení. Facebookové příspěvky budeme dočasně
směřovat na fcb profil Městského muzea Velvary. Držte nám, prosím, palce. :)
Za Velvareum Kateřina Špičková
kontakt velvareum@velvary.cz, 725 831 642
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Přijďte prodat,
co vám doma, v garáži
či na zahrádce přebývá.

Přijďte si dobře nakoupit…
PRODEJCI
Přijďte v 8:30h zabrat si místo
a rozložit zboží (rezervace
možná, ale není nutná).
Kontakt níže.
Pořádají NATVRDLÍ

OBČERST VENÍ
ZAJIŠTĚNO!

Poplatek ve výši 10% z ceny
prodaného zboží půjde na
podporu projektu Naše
děti v Kongu.

Ranní deficity kofejnu
napravujeme kávou Longberry
a s nedostatečnou snídaní
bojujeme domácími pečenými
moučníky
i perníčky
od Perníkáči!

Zboží můžete
i darovat do charitativního prodeje.

Kontakt: 605 804 620
730 183 968
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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4. ročník „Velvarského amatérského turnaje“
Dne 14. 6. 2020 se uskutečnil 4. ročník
volejbalového amatérského turnaje.
Zúčastnila se tři družstva. Po celou dobu
panovala velmi příjemná atmosféra.
Všichni zúčastnění si zahráli několik zápasů, vždy v pohodě a v duchu fair play.
Zajímavé byly také odměny za první tři
místa.
Akce byla velmi zdařilá, užili jsme si nejen volejbalu, ale i legrace, která k těmto
akcím patří.
Děkujeme našim sponzorům, kterými
byly: firma Comax, pekařství Zounek
a hlavně město Velvary.
J. Kolínková

Turnaj malých dětí
ve Velvarech
Dne 20. 6. byl pořádán turnaj na místním hřišti FC Slovanu Velvary za podpory města Velvary. Turnaj byl pořádán
pro malé fotbalisty ročníku 2014 a mladší. Kromě fotbalistů Slovanu Velvary se zúčastnily týmy AC Sparta Praha,
Bohemians Praha 1905, TJ Sokol Libiš a SK Bezděkov. Všech
8 týmů se mělo mezi sebou utkat, ale díky nepříznivému
počasí se nakonec neodehrála všechna utkání. Z původních
30 utkání se odehrálo kvůli předčasnému ukončení jen 21.
Naše děti hrály vyrovnané zápasy proti Bohemians Praha
1905 a velice těsně prohrály s týmem AC Sparta Praha.
Přestože celý turnaj pršelo, na dětech bylo vidět nadšení
ze hry a radost z každé vstřelené branky. Mezi diváky byl
přítomen také starosta města Velvary PhDr. Radim Wolák.
Děkujeme městu Velvary za pomoc při organizaci turnaje.
Příští rok nám snad vyjde lepší počasí a děti si to užijí stejně jako tento rok.
Trenér školičky Stanislav Spodniak
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Fejeton
Nedostatečné mluvení s dětmi ohrožuje hlavně rodiče
Napadlo vás někdy, jak velice málo dnes mnozí rodiče mluví s vlastními dětmi?
Poslední průzkumy ukazují a rozsáhlé odborné studie o dětech potvrzují, že až
polovina rodičů si povídá se svými dětmi maximálně 45 minut denně.
Psychologové i já soudíme, že je to hodně nedostačující, zvláště pokud do
komunikace spadají i věty typu organizačních dotazů: Umyl sis ruce? Snědla jsi
svačinu? Vyvenčili jste psa? Odborníci varují, že nedostatečná rozprava děti
poznamená. Třeba předškoláci, kteří jsou z domova zvyklí na častější komunikaci,
mají větší důvěru ve svět dospělých, pestřejší slovní zásobu a také přehled. Vědí
třeba, kdo může za to, že je rozbitá silnice, proč musíme mít do vlaku jízdenku, či kde
se vzalo v samoobsluze pečivo. Žádné otázky bychom neměli nechávat bez
odpovědi. Těmi nám dává dítě najevo, že právě teď je připraveno přijmout odpověď
a zpracovat ji.
Tohle všechno mi přišlo na mysl, když jsem seděla s nemocným pejskem
u veterináře a společnost nám dělalo dalších šest psích chlupáčků se svými majiteli.
Byl mezi nimi i tatínek s ospalým maltézáčkem a s asi pětiletou dcerou. Holčičku
během chvilky milovala celá čekárna, protože byla roztomile komunikativní, vše ji
zajímalo a ráda by se o nové poznatky podělila s otcem. Jenže ten měl jiné starosti.
Od jejich příchodu soustavně ťukal esemesky a na
každé dívčino pozeptání jen něco neochotně zamručel.
Dítě se tedy zabavilo samo. Sérií šikovných dotazů
zjistilo, jak se který pejsek jmenuje, o jaké plemeno se
jedná, i s jakým neduhem k lékaři přišel. Největší zájem
nejen holčičky, ale i celé čekárny, však vzbudil příchod
fenky šarpeje. Během chvilky bylo jasné, že jde
o nastávající psí maminku, která podstoupí císařský řez.
Když se později začalo z operačního sálu ozývat kvíkání štěňátek, která postupně
přicházela na svět, rozzářily se tváře všech přítomných.
Výjimkou byl dívčin otec. Zřejmě zrovna do textovky psal nějaké chmurné citoslovce.
Protože dětskému pochopení celé situace scházelo alespoň malé vysvětlení, chopila
jsem se toho a chvíli jsem si s dcerou netečného pána povídala o rození štěňátek
a následném masírování jejich bříšek.
Pak přišel úžasný okamžik, kdy šťastný majitel nesl do přistaveného auta košík plný
psích drobečků, kterým, jak šarpejí rasa velí, byla kůže plná záhybů roztomile volná.
Holčička kolem toho nadělení poskakovala a nakládání psích miminek nadšeně
asistovala. Jako poslední odnášel pán v náručí fenku. Ještě dospávala narkózu a po
infuzi měla zafačovanou část přední nohy. To zřejmě předčilo dětskou představivost.
Malá slečna přestala hopsat a šarpejku doprovodila k východu s vykulenýma očima.
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Během pár kroků si však vytvořila názor a vrátila se s hlasitým
voláním: „Tati, tati, představ si, že ta chudinka porodila štěňátka
a nakonec si ještě zlomila nohu.“ Otec udiveně zdvihl hlavu
a vydoloval ze sebe názor: „Hmmm.“ Celá čekárna se
v následující vteřině otřásla hurónským smíchem.
Od té doby vím, že vědecká studie není úplná. Nedostatečná
komunikace s vlastními dětmi evidentně poznamenává
především rodiče. Kdo ví, jestli tento tatínek tuší, kde se v supermarketu bere pečivo.
Ale on si poradí. Možná právě teď kvůli tomu někomu píše esemesku.

Zdeňka Ortová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE:
PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN
BUDE MÍT KNIHOVNA
PRO VEŘEJNOST
Prodej
slepiček OTEVŘENO
VŽDY
V PONDĚLÍ
A VE ČTVRTEK
Červený
Hrádek prodává
slepičky typu:

Tetra hnědá,
Dominant
všechny
slepičky
Green
Shell-typu Araukana
OD
8.00 DO 11.00
a barvy,
OD 12.00
DO 17.00
HOD.
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.
Od 20. do 24 července bude z důvodu dovolené zavřeno.
Prodej: 26.4., 24.5. a 21.6. 2020
Velvary -

u pošty -

14.30 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod .
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce

…… Inzerce ……
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY ANEB JAK TO VIDÍ UČITELÉ
Situace spojená s pandemií Covid-19, uzavření škol a změna způsobu výuky nás všechny zaskočila, zvláště pak pedagogy základních
uměleckých škol, kde je výuka postavena na individuálním přístupu.
Většina z nás si položila otázku „A co teď? Jak dál?“
Během krátké doby museli i ti, kteří nikdy neměli v lásce moderní
komunikační technologie, odstranit veškeré zábrany a začít těchto
možností maximálně využívat. Obnášelo to pro mnohé z nás především nalézt vhodnou komunikaci se žákem.
Jelikož jsme hudebníci, tvoříme s žáky hodnoty hudební, založené
na krásné a ušlechtilé barvě zvuku každého instrumentu (nástroje), bylo pro nás naprostou nutností vyhledat vhodnou aplikaci, ať
už v mobilním telefonu nebo v PC, a začít opět učit tzv. distančně.
Jak se obvykle často říká, na všem špatném se dá nalézt vždy
i něco dobrého.
Hledání nových možností ve výuce je již dlouho diskutované téma
a tato skutečnost nás ze dne na den přenesla do praxe on-line výuky.
Práci na dálku jsme museli mít dobře promyšlenou a připravenou.
Záležitost, kterou vyřešíte takzvaně „fyzicky“ během krátké chvíle se
v tomto případě mnohdy rozprostře i na několik lekcí.
Je však nutné vyzdvihnout, že děti na „druhé straně drátu“ jsou
při výuce v domácím prostředí více uvolněné a nachází se ve větší
psychické pohodě.
U mnohých jsme tak neočekávaně zaznamenali i zřetelný rozvoj jejich hráčských dovedností. Nakonec i nám učitelům se otevřelo široké pole možností k vytváření hudební nahrávky, instruktivního videa,
možnou práci s ním a prohloubení gramotnosti v této sféře.
Nové poznatky přišli i z oblasti hromadné výuky. Například orchestr ZUŠ byl rovněž v době
krize úkolován. Každý člen, pokud mu to podmínky umožňovaly, musel nahrát svůj part
nově nastudované skladby a poslat jeho audio-stopu na místo určené. Posléze byl z těchto sebraných nahrávek vyprodukován finální mix skladby. Vznikla tak na dálku vytvořená
písnička legendární skupiny ABBA nesoucí název Mamma Mia v podání orchestru KMČ.

Nezbývá nežli prohlásit,
„MODERNÍ TECHNOLOGIE..., DĚKUJEME TI!“
Jan Buňata

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem a rodičům, kteří se mnou po celou tu
,,prapodivnou“ dobu více či méně komunikovali a spolupracovali.
Děkuji.
Milena Vernerová

Ilustrační foto: pixabay.com

Sázka s čertem
PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA

          		

Město Velvary se nachází v tzv. Podřipském kraji.
Toto pojmenování pochází z umístění města nedaleko hory Říp, kde se dle báje rozhodl praotec Čech
se svou družinou usadit. O této pověsti si ale dnes
povídat nebudeme.
Na samém vrcholku hory Říp se nachází románská
rotunda zasvěcená svatému Jiří. Ten se v dávných
dobách pravidelně chodíval procházet krajinou pod
horou. Jednoho slunného dne se na svých toulkách
potkal s čertem nedaleko místa, kde se dnes nachází obec Černouček. Ve chvíli, kdy se ti dva
potkali, rozhodl se Jiří zdvořile pozdravit a pravil: „Pozdrav pánbůh! “. Na to si čert z plna hrdla
odplivl a pod vousy zaklel. Poté se ti dva dali do řeči a začali se škorpit. Jeden druhému chtěl ukázat, že právě on je ten lepší a proto se rozhodli vsadit. Napadlo je, co třeba o to, kdo dál dohodí
kamenem? Čert se cítil při síle a tuze ho těšila skutečnost, že přiměl světce k sázce.
Nastala otázka, o co se vsadí. Po chvíli pošťuchování se domluvili, že pokud Jiří dohodí dál, čert
mu splní jakékoli přání. Naopak pokud by vyhrál čert, musí Jiří vzít slovo Boží nadarmo a říct
sprosté slovo. Vypravili se společně na horu Říp, aby měli lepší rozhled po krajině. První se hodu
ujal čert. Aby ukázal Jiřímu svou sílu, vytrhl kus skály ze země, napřáhl se a hodil. Balvan letěl
vzduchem vskutku daleko, dokonce až několik kilometrů, a dopadl nedaleko Chržína. Tu se čert
škodolibě usmál na Jiřího a tomu se rázem orosilo čelo. Přemýšlel, jak nad čertem vyzrát. Napadlo ho, že se s čertem před sázkou nedohodli na velikosti kamenu. Vzal tedy do ruky malý kámen
a hodil. Při Jiřím v tu chvíli stáli snad všichni svatí. Povedlo se mu dohodit o celé tři kilometry dále
než čertovi a kámen padl k zemi až u Velvar.
Čert se pochopitelně vztekal, ale vzhledem k domluveným podmínkám sázky nemohl nic namítat.
Musel si tedy s pokorou vyslechnout, jaký úkol
pro něj vítěz Jiří nachystal. Ten mu pravil, že musí
vlastníma rukama nalámat tisíc kamenů, opracovat je do úhledných kvádrů a nanosit je k místu,
kam Jiří dohodil. Samozřejmě bez čar a kouzel.
Aby na čerta dohlédl, postavil se na nejvyšší místo hory Říp a odtud jeho práci kontroloval.
V místech vrcholku hory Říp, kde Jiří stál, lidé postavili na památku rotundu. I místo ve Velvarech,
kam Jiří kamenem dohodil, se dočkalo svého chrámu a byl zde vybudován kostel. V Chržíně se
místo svého svatostánku museli spokojit s pouhým balvanem, na jehož povrchu jsou dodnes
k vidění čertovy drápy.

Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary
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ROZHOVORY S ČESKÝMI SPISOVATELI,
KTERÉ NAŠE KNIHOVNA UVEŘEJŇOVALA V DOBĚ KARANTÉNY
NA SVÉ FACEBOOKOVÉ STRÁNCE

Snad vás naši současní literáti a jejich nejbližší tvůrčí plány budou
zajímat i v době letních prázdnin a dovolených. Možná dostanete chuť si
některou z jejich nových knih i přečíst.
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KŘÍŽOVKA
Citát z nové knihy Evy Benett: Nočník neohrožené ženy, kterou si můžete vypůjčit v
naší knihovně: „Dneska jsem se zas přesvědčila o tom, že nelze lidi posuzovat podle
prvního dojmu. Někdy to trvá dlouho, než poznáte, co je kdo zač, ale někdy stačí fakt
úplná drobnost. Stejně jako mají pánové rčení o tom, že „byla krásná, dokud nepromluvila“. Mám já podobné. „Byl dokonalej, … viz tajenka).“

VÝROBNA UZENIN

U

PENĚŽNÍ TREST

P

ODCIZIT

U

HOSPODA

P

UVAŘIT DUŠENÍM

U

HROMADNÉ ZDĚŠENÍ

P

ŠKOLNÍ MÍSTNOSTI

U

TROMBÓN

P

NIČIVÁ VICHŘICE

U

RAŠENÍ

P

VYČERPÁN

U

DÁMSKÝ PLÁŠŤ

P

UBÍRAT PŘI PLETENÍ

U

HVÍZDAT

P

PŘESTAT BDÍT

U

MALÝ OPEŘENEC

P
Křížovku na ČERVENEC připravila: Z. Ortová

VYLUŠTĚNÍ Z ČERVNOVÉHO ČÍSLA:
Citát z knihy Citadela spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho: „Mám rád, když člověk ze sebe vydává
světlo. Nezajímá mne tloušťka svíce. Měřím její HODNOTU JEN PLAMENEM.
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