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Srpen

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Milí přátelé a příznivci Velvarské Kostky,
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.
srpna
oslaví léta. Letní cvičení jógy vřele
Máte-li o některý z kurzů zájem, můžeteDne
se 15.
přidat
i v průběhu
90. narozeniny
doporučujeme. A neméně i relaxaci s rukama
v hlíně. :) (viz zveřejněný plakátek)
Přes léto pak vrcholí přípravy na příští sezónu, kdy opět některé kurzy končí a jiné začínají.
V nové sezóně se budeme opět snažit
vyjít vstříc Vašim potřebám. Máte-li
dojem, že
paní
.
v Kostce chybí něco, čeho byste se rádi účastnili, napište nám. Budeme rádi za Vaše
podněty. Pokud máte naopak dojem, že byste mohli právě Vy nabídnout nějaký zajímavý
Mnoho zdraví a spokojenosti přejí
kurz, ať už jednorázový nebo dlouhodobý, ozvěte se nám též.
synové
s
rodinami,
vnoučata
a pravnoučata.
Zápis do kurzů bude pochopitelně probíhat i po internetu, avšak
neodpustíme
si uspořádat
i zahradní slavnost spojenou se zápisem, která je plánována na 4. září. O přesném čase
a o programu Vás ještě budeme informovat. Domníváme se, že právě v dnešní době,
která umožňuje člověku v podstatě nevytáhnout paty z domu a zažívat svět v jeho on-line
verzi, jak jsme si to ostatně vyzkoušeli v době karantény, je třeba pořádat akce, kde se lidé
setkají tváří v tvář a užívat si toho, že je to možné.
Přejeme
Vám
krásné
léto plné radosti
a setkání
milými lidmi.
K přání
zdraví
a spokojenosti
se také
připojujísčlenové
Sboru dobrovolných hasičů
Těšíme
se na tábory s dětmi, na radostné výskání a křik,
ve Velvarech.
který naplní naši milou Kostku a Velvarský Malvaňák,
kde proběhnou některé turnusy táborů.

Bedřiška Stovičková

Paní Bedřiška Stovičková je nejstarší členkou sboru,
Za Velvarskou
Kostku
do kterého
vstoupila v roce 1948, tzn., že členkou sboru
Kateřina Špičková
je neuvěřitelných 72 let.
I v současné době se zajímá o dění ve sboru a zúčastňuje se
některých akcí. Za svou činnost obdržela řadu ocenění, naposledy
v roce 2014 medaili Za mimořádné zásluhy.

PŘEJEME VÁM PĚKNÉ LÉTO
Léto je v plném proudu, věřím, že si jej užíváte, ať již doma na zahrádce či někde
na cestách. Přinášíme vám s sebou do tašky či na pláž něco čtení o městském dění,
děkujeme, že se o ně zajímáte.
Ve městě se dosti staví. Jako vždycky v létě, tak přinášíme přehled toho důležitého,
co se děje a co chystá, hlavní akcí bude zahájení oprav sálu Záložny, které by se v době,
kdy budete mít list v ruce, již měly rozbíhat, tak se máme na co těšit!
Na Malvaňáku je krásně! Naplno se rozběhlo dění v komunitním centru
Učko u Malvaňáku, v tomto čísle zpravodaje najdete nejen malvaňácký program, který stále doplňujeme, ale i pravidla užívání budovy, která je vám plně k upotřebení pro spolkové
i soukromé akce. Chtěl bych poděkovat všem, kdo našemu centru fandíte a máte ho rádi,
myslím, že to je nejkrásnější místo pro setkávání veřejnosti široko daleko, DĚKUJEME
zejména všem, kdo bydlí v okolí, za toleranci zvýšeného dění, budeme se snažit, aby
velké akce nepřekročily únosnou mez (ale když oni se všichni tak těšili, že je to velmi těžké
zadržovat). Letos jsme naplánovali vždy jednu velkou v měsíci a několik malých. V příštím
roce bude program (pokud jeho přípravu opět nenaruší nějaká pandemie) hotov již s dostatečným předstihem, aby se podle toho všichni mohli zařídit.
V srpnovém zpravodaji najdete i řadu dalších článků s letní i méně letní tematikou,
věříme, že vás zaujmou!

Krásnou druhou
polovinu prázdnin, klidné cesty
a šťastné návraty domů přeje

Inzerce

Radim Wolák,
velvarský starosta

Foto F. Konvrzek
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Oprava sálu Záložny začíná!
Dne 20. 7. byla podepsána smlouva o dílo mezi městem Velvary a společnosti
WV Wachal a. s. na částku 53.040.725,- Kč vč. DPH. Zahájení prací je předběžně plánováno
na 3. 8. 2020, od té chvíle poběží desetiměsíční lhůta, během níž bychom, pokud nás nic
nepřekvapí, měli rekonstrukci budovy uskutečnit.
Sen města o získání a opravě kulturního domu se tak začíná naplňovat. Před několika
lety jsme se domnívali, že sál už nikdy nezískáme do vlastnictví a že jen budeme
sledovat jeho postupný zánik v soukromých rukou. Ale podařilo se nám nevídané.
Budovu zakoupila a městu věnovala firma MT Comax, na rekonstrukci jsme získali
příslib 30 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu na revitalizaci
zchátralé zástavby zvané brownfield.
O průběhu prací budeme pravidelně informovat, předem se omlouváme všem, které
stavební ruch zatíží.

Stavební ruch o prázdninách
Prázdninové měsíce patří již pravidelně k těm, v nichž
na chvíli ustane dění společenské, protože se lidé rozprchnou do světa, ale neutichá dění stavební, protože se
firmy snaží využít co nejvíce teplého počasí pro dokončení rozdělané práce. Letos se sice moc rozprchnout do
světa nemůžeme, tak jezdíme aspoň po okolí, a pravdou
je, že ani ten život kulturní se moc nezastavil, protože
u Malvaňáku se rozjela letní sezóna, ale i tak se staví
ostošest.
Od počátku léta probíhají opravy komunikace 1/16
mezi Chržínem a benzinou. Ty budou probíhat až do
konce léta, výrazně zpomalují dopravu a na semaforech
řídících kyvadlově dopravu se mnohdy dlouho čeká. Myslete na to při svých výjezdech. Věříme, že stavba bude
probíhat dle plánů a bude včas hotova.
Doprava je výrazně omezena také díky výstavbě kanalizace na Velké Bučině, zde byla po většinu července

plná uzávěra mostu, nyní se stavba pomalu posouvá
obcí, která je pro obyvatele přístupná vždy z jedné strany, ale uprostřed tvoří neprůjezdný špunt. Stavba postupuje dle plánu a měla by být hotova v únoru příštího roku.
Všechnu dokumentaci stavby včetně přehledné mapy
najdete na webových stránkách města v sekci projekty.
Budeme se snažit, aby při výstavbě došlo k obnově některých dlouho zanedbaných povrchů, však se na tento
okamžik dlouho čekalo. Uvidíme, co nám dovolí finance.

Znovu dodáváme, že OPRAVA SE TÝKÁ POUZE OBJEKTU SÁLU. Přední budova – bývalý hotel
s restaurací a cukrárnou, na své oživení teprve čeká. Objekt je ještě ve vlastnictví Comaxu, připravujeme převod, a začínáme chystat projekt a možnosti financování. Z našeho
pohledu oběbudovy tvoří smysluplný celek a tak věříme, že se za společné podpory všech
nás Velvarských podaří Záložnu obnovit celou a vznikne objekt, který bude nabízet kvalitní
služby a přispěje k oživení nejen náměstí, ale i celého města a okolí.
R. W.
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Velká Bučina – červenec 2020

Dokončila se rekonstrukce Růžové ulice. Po mnoha
letech života na blátě se obyvatelé této ulice v centru
města dočkali pevného povrchu. Výsledkem je pěkně
vydlážděná ulice s novými chodníky. Místní si asi budou muset chvíli zvykat, jako vždy v případech, kdy se
zformuje dříve živelně využívaný prostor, došlo i zde ke
změně zaběhnutých zvyklostí a ve výsledku i k mírnému
úbytku prostoru pro parkování. Nové povrchy musí žel
vyhovovat pravidlům, výšky obrubníků a šíře stání jsou
dané normami a místa tak ubývá. Také se zde opět ukázalo, jak dlouhý je i pro město proces od chvíle, kdy se
rozhodne pro opravu místa, až do doby, kdy je hotovo.
Růžová ulice před dokončením
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V tomto případě to bylo bezmála 5 let. Rok se připravovala dokumentace, v dalším roce
se musela obnovit kanalizace, aby nový povrch nemusel být brzy rozkopáván, poté se dva
roky čekalo na ČEZ, než přeloží své vedení do země, a teprve pak se mohlo začít dláždit.
Výsledek ale stojí za to. Snažíme se, aby se brzy dočkali lidé i v dalších lokalitách, kde svůj
chodník již déle vyhlížejí.

Probíhají i památkové práce. Restaurátoři již druhým rokem odkrývají vzácné renesanční výmalby v kostele sv. Jiří a dostali se do poloviny své práce. Osazuje se nový sokl pod
zrestaurovanou sochu sv. Kateřiny, která se do města brzy vrátí. Rozjíždějí se také drobné
i větší akce soukromých vlastníků na opravě památek, které byly podpořeny z městského
Programu pro obnovu a rozkvět památkové zóny.
Nezahálejí naše školy. V sále ZUŠ se pilně
pracuje na nové podlaze
velkého sálu. Připravuje
se výstavba nového dřevěného altánu v zahradě
MŠ. Přestavuje a maluje
se i v základní škole.
Stále doufáme, že cestáři
splní svůj slib a přes léto
opraví výtluky v kraj-

ských
Najdi 10 rozdílů

Nejbližší další opravou chodníků bude rekonstrukce a výstavba chodníku v Malovarské
ulici (od rohu naproti Jelenovi až k poslednímu domu před benzinou), zde bude v průběhu
srpna vyhlášeno výběrové řízení, po němž se rozhodne, zda práce proběhnou ještě letos či
zjara příštího roku. Chystáme se také na postupnou úpravu chodníků na náměstí, otestovali
jsme 3 firmy, které mají zkušenosti s předlážděním historických chodníků (a ty naše jsou
velmi vzácné), z nich vybíráme dodavatele. Každá z firem zatím udělala vzorovou část, nyní
v konzultacích s památkáři vybíráme, co se nejvíce povedlo.

komunikacích

(Pražská,
Chržínská,
Slánská, Malovarská, Za
Roudnickou Branou, Nabdínská) – všechny tyto komunikace jsou ve správě
krajské a my je nesmíme
opravovat. Také máme
přislíbeno, že bude konečně odstraněn nefunkční
přejezd od nádraží k vlečce, tak doufáme, že se slib
vyplní. Vám pak děkujeme
za trpělivost a případně za
písemné upozorňování na
problémy na vozovkách,
které můžeme ihned přeposílat správci.

Vzpomínkové foto Z. Ortové: oprava kupole na Pražské bráně před 4 lety

Počátkem srpna bude
též zahájena největší akce města – oprava sálu hotelu Záložna, která bude trvat 10 měsíců.
O ní v samostatném článku.
Děkujeme, že se zajímáte o investice města, děkujeme, že máte trpělivost, pokud jste
omezeni stavební činností, moc si toho ceníme.
(z investičních akcí města vybral a sepsal starosta)
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH VE VELVARECH DĚKUJE
všem dárcům, kteří přispěli na činnost našeho spolku finančními
prostředky. Dále děkuje všem, kteří přispěli na výroční členskou schůzi
finančními a věcnými dary.
V první řadě se jedná o:
MÚ Velvary, OÚ Kmetiněves, OÚ Černuc, OÚ Kamenný Most,
OÚ Sazená a OÚ Neuměřice.
Dále:
Ing. Fábera, Ing. Tymich, Ing. Kučera, Ing. Bílek Josef, Ing. Srb Petr,
Ing. Šára, pan Červášek, Srb Jaroslav, Wolgner František, Madera,
Máša, Polák – dřevořezbář.
Paní – Woláková Kateřina – Perníčky, Tiskárna Kočka Slaný,
Chovatelské a zahradnické centrum Pavla Šidáková, Textil – Látky
Jindřiška Pospíšilová, Drogerie J. a Š. Schubertovi, Květiny Anna
Říhová-Linhartová, Autobaterie a autoelektrika Zdeněk Tutr, Farma
Pokorný Kmetiněves, Řeznictví a uzenářství Václav Holý, Pekařství
Zdeněk Zounek, Chemek laboratoře Sazená.
Paní – Farkašová, Březinová, Filaková, Plzáková, Cadríková, Balážová,
Burgrová, Frýzková, Štropová, Lukavská, Píchová, Zíchová, Loskotová,
Podivínská Zd., Demovičová Andrea, Růžková Věra, Doleželová Jana,
Křivanová, Fafejtová.
Dále:
Panu Vinšovi za dopravu na všechny akce a za svoz členů na výroční
členskou schůzi 4. července 2020 v Mileticích.

Za spolek: Láderová Anna
Demovičová Květa
Hanzlíková Miluše
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Řasy netřeba se bát, na sešup však pozor dát!
Milí milovníci přírody a hezkého koupání, pokud obcházíte kolem přírodní
plovárny a s obavami hledíte na zelené chuchvalce řas, které se vlní pod
hladinou, pak vězte, že se nejedná o řasy škodlivé. Tyto rostliny naopak
vodu pomáhají čistit. Nejsou v Malvaňáku záměrně, to je pravda. Zatím se
ale nenašel způsob, jak je z vody odstranit. Zaměstnanec města, Petr Špička, průběžně
odstraňuje řasy, které lze vylovit. Mladé řasy ale nelze nijak nabrat, a proto se s jejich
přítomností prozatím musíme smířit. Rádi bychom Vás však ujistili, že voda je jinak čistá
a dovolujeme si dokonce tvrdit, že koupání v ní je zdravější než v chlorovaném bazénu.
Potvrdil nám to i přírodovědec, který s nadšením sledoval malé žabky žijící v naší plovárně,
o kterých je prý známo, že žijí pouze v opravdu čisté a nezávadné vodě.
Asi jste si všimli návrší, které u nádrže nedávno vyrostlo. Jedná se o kořenovou čističku,
která je dalším prostředkem pro lepší čištění vody. Funguje již nyní a bude fungovat ještě lépe, až rostliny pořádně vyrostou, aby jejich kořeny mohly pohlcovat větší množství
nečistot. Kromě této čističky kvalitu vody zlepšuje ještě stávající pískový filtr umístěný
v betonových skružích.
Spíše než na řasy je však třeba dát při koupeli ve Velvarském Malvaňáku pozor na nebezpečí v podobě kluzkých betonových desek, které se z mělčiny rychle svažují do hloubky. Při neznalosti terénu se může stát, že na ně malé dítě vstoupí, sklouzne do hloubky
a po kluzkém povrchu nedokáže vylézt zpět na mělčinu. Mějte, prosím, toto nebezpečí
na paměti a své milé malé neplavce na toto úskalí dobře upozorněte a pozorně je hlídejte,
aby při hrátkách na mělčině, která je na cachtání maličkých báječná, nešli příliš daleko.
A ještě malá prosba na
závěr. Někteří pejskaři
považující plovárnu za
obyčejný rybník dopřávají svým chlupatým
miláčkům na Malvaňáku
příjemnou koupel. Prosíme Vás, milí psomilové, abyste to nedělali.
Psí chlupy jsou podle
odborníků totiž jedním
z hlavních úskalí takovýchto koupacích ploch,
protože ucpávají filtraci.
Děkujeme za pochopení
a respektování této prosby.
Přejeme Vám hezké koupání a příjemný pobyt na Malvaňáku!

Kateřina Špičková
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MALVAŇÁCKÉ LÉTO V PLNÉM PROUDU!
S počátkem července byla zahájena
sezóna na velvarském Učku. Začali
jsme trochu později
z důvodu koronavirové přestávky, ale
o to víc jsme se těšili. První velkou akcí
byla velká Taneční party pořádaná
panem Zálužským
a uskupením Vaše
Velvary, která se velmi povedla a řádně prověřila kvalitu nové budovy, protože se na místě sešlo bezmála tisíc
lidí. Počasí chvíli strašilo, ale nakonec se umoudřilo a Malvaňák zažil taneční noc jako již
dlouho ne.
Další akcí hned týden poté byl Pozdní slunovrat, happening organizovaný místní
mládežnickou omladinou pod taktovkou
Kristýny Hákové, představoval příjemné odpoledne pro děti, několik vystoupení místních hudebních i tanečních talentů a pak
nabídl trochu tance. Potěšilo nás, že místní
mládež našla odvahu a chuť do organizace
takového setkání a že se jim velmi vyvedlo, nápad na něj přišel prý v době koronavirové, kdy zjistili, že už je nebaví bezcílně
posedávat na palouku, a rozhodli se zkusit
uspořádat něco pro sebe i ostatní. Na Učku
už se konal také velmi úspěšně a poletujícím chroustům navzdory první letošní letňák, zázemí zde mají dětské příměstské
tábory a i po odpoledních a večerech se tu
potkává stále více lidí.

časové kapacity a zároveň míra zatížení – nechceme, aby se místo stalo neúnosně hlučným
pro okolní obyvatele i přírodu, proto počet větších akcí kontrolujeme a omezujeme. Těší
nás, že se nám podařilo otevřít okénko komunitní občerstvovny, odkud pan správce v době
setkávání komunity nabízí drobné občerstvení. Prosím, vězte, že se nejedná o běžný bufet
ani restauraci, veškerý výnos z prodeje je použit na provoz komunitního centra. Město totiž – protože na výstavbu objektu získalo dotaci – nesmí Učko komerčně pronajímat. Proto
jsme rádi, že jsme našli cestu, jak nabídnout dobré pivo, nanuk
a limonádu. Otevřeno
bude po celou sezónu až do října. Místo
nemá pravidelnou otevírací dobu, je otevřeno
při spolkových akcích
a dále příležitostně dle
potřeby a zájmu. Však
se zajděte podívat!
Coby správný starosta na Učku pravidelně ouřaduji, především u okénka, a jsem připraven
projednávat vše, co bude třeba.
V ouctě R. W.

Předběžný plán akcí na srpen 2020
7. 8. Letní kino
14. 8. Jiří Dědeček – recitál z písní starých i nových
15. 8. Globus – taneční zábava pro všechny
22. 8. 20:00 Na stojáka - oblíbený pořad živě ve Velvarech
28. 8. 18:00 Peruánský večírek – Vlado Ulrich – hudba, peruánské jídlo a šperky
29. 8. odpolední divadlo pro děti /bude upřesněno/ od 19:00 Jazzový podvečer
Osian Roberts Quartet

Nově otevřené komunitní centrum je otevřené všem, kdo mají zájem o jeho využití. Může
sloužit jako přístřeší kolemjdoucím, zázemí spolkům, útočiště pro rodinné setkání, i místo kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí či jen pro posezení s kytarou a kamarády.
Máte-li zájem Učko využít, pročtěte si pravidla užívání, kde je i popsáno, jak postupovat,
pokud chcete uspořádat akci nebo si objekt zapůjčit. Jediným omezením v tuto dobu jsou
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Pohádka o značce, kterou všichni chtěli,
a nikomu se nakonec nelíbila
Není to nijak zvláštní povídání, ale příběh,
který by osoba zvídavá měla znát, to je, tedy
sem s ním, tak tiše, pohádka začíná. Byla
nebyla jedna ulice. Jedno již, zda dlouhá či
krátká, široká či úzká, dlážděná či rozbahněná. Důležité ale je, že to byla ulice hlavní,
ulice druhé třídy, a tedy ulice ve správě krajské. Máme jich tu takových hodně. Chržínskou, Pražskou, Malovarskou, Slánskou,
U Cukrovaru, vlastně skoro všechny hlavní,
co nám tu vedou, ale ta, o které je nyní řeč,
je ulice Za Roudnickou branou. Stejně jako
ve všech ulicích ve správě kraje i v této najdete dosti děr, ač je na tom nyní ze svých
sester nejlépe, to obyvatelé Malovarské jsou
zvyklí na vymleté dlažební kostky, které se
začínají objevovat i ve zvětralých ďourách
ulice Pražské, a v ulici Chržínské by mohli
povídat o obřích loužích, propadlých kanálech a hrůzném přejezdu zvícím sopečného
kráteru, prostě všechny tyto ulice mají shodné to, že se o ně jejich správce, ač ho o tom
pravidelně prosíme, příliš nestará. Ne, že by
nechtěl, ale nemá na to prý prostředky a síly,
alespoň se to poudá. A všechny tyhle ulice
mají také společný osud ten, že se v nich
jezní často, hodně, a taky rychle. A navíc
tam jezdí i vozidla, která by tu už ani jezdit
neměla, aby ty silnice ještě chvíli vydržely.
To víte, kdyby ulice byly městské a město
dostalo prostředky na jejich opravu, nějak
by si s nimi už poradilo. Ale to by pak náklaďáky asi měly brzy utrum, takže se o provoz
v kraji stará kraj. Takže i když si myslíme,
že jsou to ulice naše, tak naše nejsou.
A když my chceme značku, není to jen tak.
A o tom je ta pohádka.
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12

Když totiž chcete značku, milánkové, musíte
si o ni pěkně požádat. A když vám ji schválí,
tak si ji také sami koupíte, zaplatíte a přiděláte. A my jednu takovou chtěli (no nechtěli
jsme jen jednu, už jsme jich chtěli mnohem
víc, třeba už jsme vyprávěli, jak těžké to bylo
s tou u Malvaňáku, co jsme si div kolena neuklečeli, aby nám ji povolili, ale tahle pohádka
je o značce téhle, takže sem teď ty ostatní
značky a kolena nepleťme). A ta značka chyběla v ulici Za Roudnickou branou. Tam se
totiž po otevření nového mostu začalo tak
rychle jezdit, že se to místním přestalo líbit
a sepsali petici, že by s tím chtěli něco dělat,
hlavně zpomalit rychlost. Inu, nezbylo než
souhlasit, protože krásná široká autostráda
prosvícená nově udělaným chodníkem přímo svádí k tomu to rozperdit hned na kopečku u junáckého parku, prolétnout nový most
rychlostí blesku a vtrhnout na náměstí coby
král silnic, což také s oblibou každý druhý dělal. A nám se to nelíbilo. Slovo dalo slovo, sešlo se několik mudrlatských porad, co a jak
by bylo nejlépe a bylo rozhodnuto: značka
nestačí, zkusíme zde zřídit zpomalovací semafor. Je to řešení sice dražší, ale elegantní
a účinné. Sepsali jsme žádost a vyčkávali.
Kam se píše? Na dopravní inspektorát a pak
na Krajskou správu a údržbu silnic. Když se
vám tyhle orgány vyjádří kladně, můžete žádat o vydání rozhodnutí na odboru dopravy
ve Slaném. Ony se Vám ale obvykle kladně
nevyjádří, ačkoli sídlí v Kladně, protože i ony
mají svá pravidla a omezení, takže po určité
době přichází vyjádření, že zpomalovací semafory už se nepovolují, policie už je nemá
ráda. I což, hlavu vzhůru, zkusíme něco jiného. Co třeba úsekové měření? S tím se to
má tak, že jej musí provozovat obec s rozšířenou působností, v našem případě Slaný.

tam tolik nechodí, a také musí být i na výjezdu. Už se nevzpouzíme a souhlasíme, abychom měli aspoň něco. Po dalších lhůtách
a schvalovacích procesech máme konečně
papír, že tam značky můžeme osadit, což se
nám nakonec opravdu povede. Rok práce
několika lidí je za námi, rok práce na vyvýšených přechodech s nejistým výsledkem před
námi.
Když jsou značky na místě, začínají volat
lidé, co jsme si to vymysleli za blbost.
Ale tak už to v tom našem kraji bejvá.
A to je konec pohádky.

My bychom pořídili, oni provozovali a inkasovali. Ve Slaném ale zájem nemají z nedostatku pracovních kapacit, takže máme smůlu.
Hledáme dál. Po zkušenosti s první žádostí
a se znalostí pohádkových příběhů nejprve
navštěvujeme věštírnu (tedy konzultujeme
předem), další možnou verzí je vyvýšený
přechod, který by nájezdníka zpomalil hned
u vjezdu do města. I toto zjišťování zabere
nějaký čas, ale má vcelku nadějný výsledek,
ani policie ani kraj to nezavrhují, chtějí však
vidět projekt. Hledáme tady projektanta (to je
jako když se v pohádce hledá udatný a statečný jinoch a to také není snadné), nakonec
nacházíme a začínáme projektovat. Bude to
trvat jistě několik měsíců, možná i rok, a občané se stále ptají, kdy už něco bude, a stále
si přejí zpomalení na 30, tedy se nakonec
rádi vracíme k myšlence původní a žádáme
o souhlas s umístěním značky 30 na vjezdu do města. Po uplynutí stanovené lhůty
je nám odpovězeno kladně, abychom však
značku mohli umístit, musí osahovat cedulku pozor děti a časové omezení, i když jich

Jestli je to pohádka veselá či smutná, nechám na vás, každopádně jich mám v starostenském fěrtochu přehršle. Příště třeba tu
O věčné ďouře v Chržínské, kterou její pán
neuměl spravit (aneb Co zas cestář napovídal) nebo tu O vodníkovi, který měl čistit
potok a místo toho jenom sliboval (ze sbírky zabahněných pohádek Z Povodí Vltavy)
nebo teď tu poslední výpravnou O pánovi,
který 15 milionu obci vzal a 3 vrátil a všude
říkal, že splatil vše (z cyklu hrozivých balad
O látání státního rozpočtu z obecního), ale
teď už všichni hezky na kutě, holoto, a rychle
chrápat, aby se vám o tom nezdálo a neměli
jste špatný spaní. Stačí, že ho mám já.
Váš pohádkový děda Radouš

P. S.: Také víme, že značka 30 na výjezdu
je na palici, ale věříme, že se brzy najde
udatný princ, který nás vysvobodí a tahle
značka zmizí.
P.S.: Kamery u kontejnerů rychlost neměří,
ale slouží k zastrašení cizích nájezdníků,
k dozoru nad pořádkem u popelnic a k monitoringu hledaných vozidel PČR.
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Velvarské edukační centrum

VELVAREUM

KDE SE VZALO U-ČKO?

nabízí program
pro veřejnost

aneb příběh Velvarských společenských lázní u Malovarského rybníka

CAMERA OBSCURA VELVARA
aneb skulinou starého fotoaparátu
po stopách Jindřicha Bišického,
fotografa 1. světové války

Program se odehrává v Pražské bráně, Pražská 76, Velvary
v předem stanovených termínech nebo jej lze objednat
pro skupinu minimálně 10ti lidí.
Máte jedinečnou příležitost absolvovat zážitkový a tvůrčí program, v němž
zakusíte, jaké by bylo ocitnout se uvnitř fotograﬁckého přístroje, dozvíte se
něco o fotograﬁi obecně a seznámíte se s příběhem výjimečné sbírky
fotograﬁí z první světové války velvarského stavitele Jindřicha Bišického.

Program je určen pro dospělé a děti od 8 let. Cena: 90,- Kč/osobu
0
íny:
0 - 15:3
é term
Srpnov . a 29. 8. 14:0
n
15
zději de
sobota
.
sit nejpo
Je třeba

se hlá

předem

kontakt: velvareum@velvary.cz, 725 831 642
Z pVíce
r a v o d ana:
j V e lhttps://velvareum.wixsite.com/velvary/co-jeste-nabizime
vary |
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Učko u Malvaňáku začalo žít pestrým komunitním životem a zdá se, že se lidem líbí. Až
si sem pozvete návštěvu a ta se vás bude
ptát, jak to tady vlastně vzniklo, věděli byste
co říci? Připomeňme si ten příběh, abychom
ho nezapomněli, patří mezi příběhy, jaké se
jen tak neslýchají.

MYŠLENKA O OBNOVĚ MÍSTA

Před šesti lety jsme se ve Velvarech rozhodli, že bychom rádi upravili prostranství kolem
Malvaňáku, které bylo tou dobou dosti zarostlé a sešlé. Jak se to stalo? Motivů bylo
více, zájem pozemek komerčně pronajmout,
a hlavně neshody s nejbližšími sousedy, kterým se nelíbily tamní akce. Do debaty o tom,
kudy dál, se objevila zpráva, že Nadace Via
nabízí grant, v kterém učí veřejnost společně plánovat a přidá něco na realizaci. Žádost
jsme narychlo sepsali, zastupitelé souhlasili, spolky i živnostníci se připojili podpisem.
Ve městě naplno znovu povstal zájem tohle
místo upravit pro potřeby všech, tak jako
tomu již v minulosti několikrát bylo, ať již při
proměně kapřího rybníka v prvorepublikovou

plovárnu, či v 70. letech při společné práci
na proměně místa v koupaliště. Během pár
dní bylo společnými silami hotovo a po čase
přišla zpráva, že jsme byli vybráni.

SPOLEČNÉ PLÁNOVÁNÍ

Sláva, začalo plánování. Byla nám přidělena
konzultantka, která nás učila, jak na to, když
se má celé město domluvit. Vznikl tým lidí,
kteří se ve volném čase zdarma a s radostí
přípravám věnovali. Jezdili jsme po víkendech na školení a hlavně – chystali plánovací setkání. To se událo v zimě ve školní
jídelně, předcházela mu obhlížecí procházka
s pamětníky na místě, na obé přišla fůra lidí
a vymýšlelo se, co by se nám u rybníka líbilo.
A shodli jsme se rychle: plovárna v přírodním
duchu, snaha vyčistit vodu, úprava prostranství, lavičky, ale též – a pozor, tady je semínko U-čka - venkovní zázemí pro kulturní
akce. Tajně – snad prý v převleku za neznámou stařenu – byl přítomen i vybraný architekt, který bedlivě vše poslouchal, a pak se
snažil zpracovat do studie. Tehdy jsme ještě
pracovali s přírodním odhlučňovacím valem,
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který by odstínil blízkou zástavbu. Nakonec
se došlo k tomu, že val nemusí být val a že to
klidně může být odhlučněné jeviště otočené
od zástavby. Pak se dlouho plánovalo, zapojilo se hodně lidí, a šlo se do detailu, kde co
bude, kde lavičky, kde průlezka, hledali jsme
vodohospodáře, aby nám poradili, jak čistit
náhon a pomoci čistotě vody.

HODINY DOBROVOLNICKÉ PRÁCE

Na jaře začaly brigády. Dodnes nezapomenu na tu první, kdy jsme stáli po ránu u Áčka
s konví a hráběmi a čekali, jestli někdo přijde.
A najednou začalo chodit tolik lidí, že chyběla práce. Udělala se toho hromada, sekalo
se, stříhalo, prořezávalo, kopalo, vznikla
bylinková zahrádka, šeptací vrba, houpačky, odvážely se staré betony, makalo se, ale
taky povídalo, ochutnávalo, popíjelo, brigády
se staly místem společenským, milým setkáním, rádi na to vzpomínáme. Za rok se místo
změnilo k nepoznání. Bylo čisté, mělo nové
lavičky, koše, pískoviště, trávníky, stromy,
stalo se zas místem setkávání všech. Příspěvek od Nadace bylo dokonce problém utratit,
protože všichni nabízeli, co umí, zadarmo.
Bylo to krásné a tvůrčí, místo se rychle měnilo. Plánovalo se ale i dál, projektovalo se
nové zázemí dle přání všech – aby se hodi-

lo k A-čku, bylo nazvané U-čkem. Když po
roce projekt slavnostně končil velikou slávou
v šapitó, kde se děkovalo všem, měli jsme
v ruce projekt na novou lehkou modřínovou
dřevostavbu, která oproti stavbám minulým
bude s minimem betonu, proto na lehkých
vrutech, aby ji naše děti, kdyby se jim znelíbila, mohly snadněji odmontovat. Projekt
by tím mohl skončit, ale žil dál. Brigády pokračovaly a pokračují dodnes. Za čtyři roky
vznikla nová mola, obložila se hráz dřevem,
opravil se kompletně náhon, vylovila a vyčistila se menší nádrž a byla upravena pro
koupání, vysadilo se přes 100 stromů, přibyla pramička, letos vznikne knihovnička. Projekt získal několik ocenění a hlavně zájem
z jiných obcí, které se nechaly velvarskou
domluvou inspirovat, a my jim rádi vyprávěli
o tom, jak to u nás šlo a nešlo. U toho jsme
dál sháněli peníze na U-čko. Jeho cena se
vyšplhala na 5 milionů, což je pro rozpočet
města moc, příspěvek ve výši 3 miliony se
podařilo získat až loni díky podpoře Místní
akční skupiny Přemyslovci. V rámci projektu nazvaného Velvarské U-čko – společenské lázně u Malovarského rybníka, vznikla
nová budova jako komunitní centrum, které
má sloužit jako místo pro setkávání, kulturní
akce, odpočinek, zábavu.

STAVBA UČKA

Ani cesta k realizaci nebyla snadná. Do dvou výběrových řízení se nikdo nepřihlásil, teprve
třetí přineslo dodavatele. Od jara se konečně staví a ani to zpočátku nešlo zcela zlehka, ukázalo se, že původně plánovaná a odborníky prověřená metoda vrutů má v některých místech
navážkového podloží problémy, dlouho se řešilo a počítalo, co s tím, nakonec má stavba
vrutů dvojnásobek a musela být ochuzena o zelenou střechu, která by byla moc těžká. Ale
stavět se začalo a loňské Malvaňácké léto už vonělo modřínem a tepalo kladívky, stavělo
se, stavitelé byli šikovní a počátkem října tu stála nová krásná modřínová stavba, kterou
jsme slavnostně otevřeli zahajovacím koncertem Globusu. Budova má jeviště, na kterém se
mohou střídat kapely při koncertech, vystupovat děti při dětských dnech, k jevišti přináleží přiměřené zázemí, klubovnička a skládek, ve spojovacím krčku je zastřešené posezení, k němu
přiléhají toalety a bufet, plášť má v sobě i sprchu a malou lezeckou stěnu, vše bytelné ze dřeva a nerezu, přitom jednoduché a strohé, připomínající duch prvorepublikového plovárenství.
Letošním létem prostor plně ožil a lidem se líbí a mají z něj radost. Děkujeme všem,
kdo se o to zasloužili!
Učkem naše sny o zkrášlení tohohle místa nekončí, máme ještě dosti plánů, ale o nich někdy
příště.
Se zvoláním Malvaňáku zdar a Učku též! RW

Pan správce se musí snažit!
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A docela se snaží!
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VELVARSKÝ MALVAŇÁK
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Vítejte u Malovarského rybníka ve Velvarech, volnočasového areálu města Velvary, kterému
se říká „Velvarský Malvaňák“ a který je zkrášlován a udržován místními občany, dobrovolníky
a spolky. Aby se nám tu dobře bylo, prosíme o dodržování tohoto návštěvního řádu. Děkujeme!














Prosíme, chovejte se zde slušně a ohleduplně tak, abyste svým chováním neomezovali a nerušili
ostatní. Pokud uvidíte někoho, že toto pravidlo nerespektuje, pokuste se mu jej vysvětlit. Když
to nepochopí, informujte správce.
Udržujte zde pořádek, odpad vhazujte pouze do odpadkových košů. Pokud najdete na zemi
papírek, který někomu upadl, zvedněte jej. Pokud uvidíte něco, co není v pořádku, pokuste se
to napravit, pokud to není ve Vašich silách, informujte správce.
Koupání. Malovarský rybník není veřejným koupalištěm. Koupání je pouze na vlastní nebezpečí.
Dno menší nádrže má nestejnoměrnou hloubku, v části u betonové skruže nestačí ani dospělý
člověk. Buďte, prosím, opatrní.
V menší nádrži, prosím, nekoupejte psy, Nádrž má samočisticí přírodní mechanismus, který je
velmi křehký.
Prosíme, neházejte štěrk ze břehů do vody (ani v zimě na led). Nádrž se tím zanáší (a v zimě
vadí bruslení)
Oheň se smí rozdělávat jen v místě veřejného ohniště. Při odchodu jej zalijte vodou a ukliďte
po sobě, aby místo bylo připraveno pro další. Palte jen suché větve, nepoškozujte zeleň.
Houpačky a dřevěné průlezky vznikly svépomocně, nejsou to certifikované herní prvky,
používejte je opatrně a na vlastní nebezpečí.
Loďka se využívá na vlastní nebezpeční a kód k zámku lze získat od správce Učka, použití má
svá vlastní pravidla.
Všechny lavičky, mola a stolky vznikly dobrovolnicky, z nadšení a s láskou rukou dobrovolníků,
prosíme, neničte je. Ničení se přísně trestá. Pokud budete mít návrh na vylepšení, dejte nám
jej vědět! Budeme rádi, když se zúčastníte pravidelných pracovních setkání, která se konají
vždy na jaře a na podzim.
Provoz komunitního centra Velvarské Učko se řídí vlastními pravidly (najdete na objektu)
Váš zájem je důležitý. Pokud uvidíte něco, co v místě není v pořádku, co je třeba napravit, či
co zasluhuje vylepšení, dejte nám vědět!

LOĎKA MALVÍNA
LOĎKAPravidla
MALVÍNA
používání
Pravidla používání

První velvarské plavidlo, loďka Malvína, je součástí veřejného vybavení „Velvarského Malvaňáku“
Její použití je pouze pro vlastní potěchu a NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
První velvarské plavidlo, loďka Malvína, je součástí veřejného vybavení „Velvarského Malvaňáku“.
Její použití je pouze pro vlastní potěchu a NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
 Loďka je zamčená – kód k zámku loďky získáte od správce areálu po předložení občanskéh
průkazu.
 Loďka
zamčená
kód k zámku
od správce
areálu
po předložení
občanskéhoza její
 jePokud
kód –
poskytnete
dalšíloďky
osobězískáte
(či osobě
nezletilé),
přebíráte
plně zodpovědnost
průkazu.bezpečnost.
 Pokud
poskytnete
další
osobě nezletilé),
přebíráte
plně zodpovědnost za její
 kód
Prosíme,
chovejte
se osobě
k loďce(či ohleduplně,
aby nám
dlouho vydržela.
bezpečnost.
 Při plavbě myslete na bezpečnost svou i ostatních.
 Prosíme,
chovejte
se používat
k loďce ohleduplně,
 Loďku
nesmí
neplavci. aby nám dlouho vydržela.
 Při plavbě
i ostatních.
 Předmyslete
plavbounasebezpečnost
ubezpečte,svou
že loďka
je bez závad – pokud závadu zjistíte, nahlaste ji,
 Loďku nesmí
prosím,používat
správci.neplavci.
 Před plavbou
se ubezpečte,
že loďka
je beznazávad
závadu zjistíte, nahlaste ji,
Po ukončení
plavby loď
zaparkujte
místo–apokud
uzamkněte.
prosím,
 Vsprávci.
případě nedodržování tohoto řádu můžete být z lodi vykázáni a může Vám být odebrán
 Po ukončení
kód kplavby
zámku.loď zaparkujte na místo a uzamkněte.
 V případě nedodržování tohoto řádu můžete být z lodi vykázáni a může Vám být odebrán
kód k zámku.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme příjemnou plavbu!

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme příjemnou plavbu!
Kontakt na správu loďky a areálu: Jan Bužík 730 547 143
Tento řád byl schválen Radou města Velvary v červnu 2019
Kontakt na správu loďky a areálu: Jan Bužík 730 547 143
Tento řád byl schválen Radou města Velvary v červnu 2019

DĚKUJEME!

a přejeme příjemné pobývání

Kontakty na správu areálu: Jan Bužík, správce 730 547 143, Radim Wolák, starosta 606 66 88 01
Další kontakty: Městská policie 725 077 711, hasiči 150, záchranná služba 155, státní policie 158
Tento návštěvní řád schválila Rada města Velvary v červnu 2019
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Komunitní centrum

VELVARSKÉ UČKO
Společenské lázně u Malovarského rybníka ve Velvarech

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ
I.

Komunitní centrum Velvarské Učko vzniklo z potřeb velvarské veřejnosti, jeho záměr vyvstal
z veřejného plánování, jeho podoba byla veřejně projednána a jeho budova byla zhmotněna
z veřejných prostředků za vydatné podpory velvarské komunity a k její veliké radosti.

II.

Posláním komunitního centra je nabízet prostor pro setkávání velvarské veřejnosti, spolků
a rozličných formálních i náhodných skupin, objekt má sloužit všem bez rozdílu věku, pohlaví,
názoru a přesvědčení v duchu představy, že setkávání pomáhá rozvíjet dialog a ten pak posouvá
lidstvo vpřed.

III.

Prostor má sloužit pro každodenní provoz coby přístřeší a zázemí všem, kdož se v tomto místě
setkávají, nabízí se ale i ke konání rozličných veřejných i soukromých akcí, kulturních,
společenských, sportovních, vzdělávacích i dalších, které jsou zrovna potřebné.

IV.

Učko je určeno výhradně pro akce neziskového a nekomerčního charakteru, které musí být
v souladu s dobrými mravy a pravidly slušného chování. Akce musí být nastaveny tak, aby při
nich nedocházelo k omezování ostatních, zlému jednání či šíření nenávistných a podlých myšlenek.

V.

Objekt je tvořen jevištěm, klubovnou, spojovacím krčkem s posezením, toaletami, komunitní
občerstvovnou a okolním prostranstvím. O všechny tyto prostory se stará městem určený
správce. Objekt je plně ve vlastnictví města Velvary, které též zajišťuje jeho provoz a údržbu.

VI.

Volně přístupné části může využívat k setkávání kdokoli a kdykoli, jen je povinen dbát na to,
aby neomezoval jiné a dodržoval pravidla slušného chování. Organizované akce většího charakteru
je nutné předem nahlásit a získat povolení k jejich konání.

VII.

Kdokoli pocítí potřebu, má možnost požádat o zapůjčení objektu či jeho části za účelem setkání
či konání akce a město se mu bude snažit vyhovět. Žádosti o konání akce schvaluje Rada města
Velvary. V případě, že rada posuzuje žádosti, které se váží ke stejnému termínu, dostane
přednost ta akce, u níž je patrný větší veřejný zájem či přínos.

VIII. Je možné si zapůjčit část objektu, například pouze jeviště či klubovnu, či využít objekt celý,
město si však vyhrazuje právo nezapůjčovat komunitní občerstvovnu, a to z hygienických důvodů.
Do občerstvovny vstupuje vždy jen městem pověřená osoba.
IX.

V průběhu komunitních akcí může město prostřednictvím občerstvovny nabízet veřejnosti drobné
občerstvení. Tento provoz je plně neziskový (veškerý výtěžek je využit na provoz centra) a
nenárokový, nejde o restaurační zařízení s pevnou provozní dobou. Posláním občerstvovny
je zpříjemnit veřejnosti společně trávený čas.
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Při jakékoli činnosti v objektu komunitního centra je třeba dodržovat tato pravidla:
-

Chovat se slušně a ohleduplně k sobě i druhým, k místu i k okolí.
Udržovat pořádek ve všech prostorách i okolí a dbát na ochranu životního prostředí.
Ctít práva ostatních v duchu hesla: má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Dodržovat všechny pokyny, jakož i doporučení a nařízení správce a dalších pověřených osob.
Počínat si v místě tak, jak bychom si přáli, aby si ostatní počínali u nás doma.

Při organizovaných akcích je nutné dbát zejména na tato nařízení:
- Každá akce musí mít svého jasně určeného plnoletého organizátora, který zodpovídá na
průběh akce a za stav objektu.
- Město Velvary s organizátorem uzavře dohodou o zapůjčení objektu, kde jsou přesně určena
pravidla zápůjčky – bez podepsání dohody se akce nemůže konat.
- Organizátor po celou dobu trvání akce zodpovídá za její průběh a veškeré související dění,
ručí za chování všech osob, které se v rámci akce v místě pohybují.
- Organizátor je povinen po skončení akce uvést vše do původního stavu a uklidit, aby objekt
mohl zase sloužit dalším.
Město Velvary
- Neručí za bezpečnost a zdraví osob, které se pohybují v areálu centra. Prosíme, chovejte
se zde opatrně, ať se nikomu nic nestane.
- Prosí všechny, kdož centrum využívají, aby se k sobě i k místu chovali co nejohleduplněji,
aby nám co nejdéle vydrželo a dělalo nám radost!
Děkujeme, že Velvarské Učko máte rádi a využíváte je tak, aby nám všem dělalo radost co nejdéle!
Ceník zápůjček pro sezonu 2020
Za zapůjčení objektu či jeho části město účtuje symbolický poplatek, který přestavuje příspěvek
na úhradu nákladů na energie a údržbu objektu.
Zapůjčení klubovny se zázemím spolkům – jednorázová akce 200 Kč/časový blok (dopo/odpo)
Zapůjčení klubovny se zázemím jednotlivcům – 200 Kč/hod
Využití jeviště a klubovny (drobná akce) – 500 Kč/akce
Zapůjčení objektu pro větší akci (festival/hudební produkce s aparaturou) – 2 000 Kč/akce
Zajištění douklizení toalet po akci 1000 Kč/akce
KOMUNITNÍ CENTRUM VELVARSKÉ UČKO – SPOLEČENSKÉ LÁZNĚ U MALOVARSKÉHO RYBNÍKA
Vlastník a provozovatel: město Velvary zastoupené starostou Radimem Wolákem 606 66 88 01
Správce objektu: Jan Bužík 730 547 143. Žádosti o zapůjčení objektu či konání akce se podávají
prostřednictvím správce či odboru majetku MěÚ Velvary 315 617 091 (sprava.majetku@velvary.cz)
U-čko je otevřeno v sezónním provozu od května 2020 do října 2020

PhDr. Radim Wolák, starosta města Velvary
Tato pravidla jsou živým materiálem, kdokoli má právo vznést k nim připomínky a námitky, ty budou radou města zváženy
a případně zapracovány. Sepsáno starostou města a schváleno Radou města Velvary dne 17. 6. 2020 usnesením č. 12/2020
w w w. v e l v a r y. c z |
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O paní za živa pohřbené
PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA

          		

Dnešní pověst bude trochu tajuplná, pro někoho možná i strašidelná.
Příběh se odehrál na přelomu 17.
a 18. století. Tehdejší znalost medicíny zdaleka nedosahovala dnešní
úrovně, a tak se mnohdy lidé uchylovali k předčasným závěrům, zejména
co se zdravotnictví týče. Nedokázali
rozpoznat, zda někdo trpí vážnou
nemocí, má nějaký handicap, či zda
je ve stavu umělého spánku. To se
právě stalo osudným jedné velvarské paní, Ludmile Škodové.
Dne 20. 3. roku 1704, dle staré pověsti, usnula v Pánu ctná paní Ludmila Škodová. Její tělo
odpočívá v kryptě chrámu Páně sv. Kateřiny ve Velvarech. Ač smutná událost, tak v životě
člověka přirozená a nic by se na ní nezdálo být podivné. Ovšem na večer, kdy se Velvary
zahalily do tmy, uslyšela truchlící rodina podivné bušení do oken. Inu k oknu se odhodlala přijít dcera paní Škodové, Kateřina, a nestačila se divit svým očím. Před oknem stála
její matka a žádala dceru, ať ji pustí dovnitř, že prý je venku zima. Chvíli nevěřícně zírala,
že snad vidí ducha! Ovšem po chvíli prosící a zimou promrzlou matku pustila do světnice
a ta začala vyprávět.

mětů. Začala tušit, že je zavřená v kryptě kostela, kterou díky tomu, že byla věřící, dobře
znala. Ptala se sebe sama, jestli vše není pouhým snem. Pochopila, že se odsud musí dostat
ven. Jenže jak?
Pokusila se dostat pomocí hmatu ke schodišti a zde zatlačila na dřevěná prkna, která kryptu
zakrývala. Naštěstí pro ni, se jí po chvíli podařilo otevřít poklop natolik, aby se provlékla skrz
otvor. Stále byla ale uvězněná uvnitř kostela, kde ale naštěstí pro ni bylo již světla o něco
více. Hlavní vchodové dveře sice byly uzamčené, ale znalá místního kostela tušila, že farář
nezamyká nedávno vybudovaný vedlejší vchod. A měla pravdu. Když se konečně dostala
ven, zamířila rovnou ke svému domovu. Udivená rodina sice nevěřícně zírala, ale všichni byli
nakonec rádi, že maminka je v pořádku a zpátky doma.
Na druhý den odvyprávěla rodina v čele s Ludmilou tento neuvěřitelný příběh všem ve městě.
Zpráva se rychle šířila, ale nakonec byli všichni rádi, že celá situace dopadla dobře. Jak jsme
již psali, v dřívějších dobách lidé neuměli odlišit umělý spánek od úmrtí, a proto Ludmilu prohlásili za mrtvou a v kryptě ji pohřbili. Posléze se v kostele raději rozhodli zabezpečit kryptu
kamennou deskou, kdyby náhodou se nějakému nebožtíkovi zachtělo utéct a bušit po nocích
lidem do oken.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary
Inzerce

Prý se probudila a všude byla tma a chlad. Jediné, co zmatená Ludmila poznala, že je uvnitř
nějakého sklepení. Po chvíli, kdy ve tmě neviděla nic, uchýlila se k použití hmatu. Tu ucítila,
že se nachází v místnosti kamenem osázené a plné jakýchsi dřevěných podlouhlých před-
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

          

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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V červnu jsme ukončili výuku ve školním
roce 2019/20. Zejména druhé pololetí bylo
plné nečekaných zvratů a nových událostí,
informace se rychle proměňovaly, skutečnosti nabíraly nečekaný směr…
Zkusili jsme všichni plno nových věcí, museli jsme řešit úkoly a problémy, o kterých
jsme před několika měsíci neměli ani zdání. Myslím, že jsme se se všemi nástrahami
popasovali se ctí a dovedli jsme celé období
ke zdárnému konci. Završením bylo rozdání
vysvědčení. S deváťáky jsme se slavnostně rozloučili na Malvaňáku 25.6. Nezbývá
než všem našim milým absolventům popřát,
aby jejich další cesta byla málo prašná, bez
děr a výmolů, s mírnými zatáčkami a zajímavými křižovatkami. Vedení školy touto
cestou veřejně děkuje paní učitelce Kalušové a Mazochové, které řídily systematickou šestinedělní přípravu dětí na přijímací
zkoušky.

Ostatním žáčkům a žákům jsme závěrečné
zprávy a hodnocení předali 26. 6. ve třídách. Osobní vyzvednutí vysvědčení bylo
dobrovolné, ale většina dětí se dostavila
osobně, což bylo po tolika týdnech distanční výuky příjemné. Na dny 29.6. a 30.6. vyhlásil ředitel školy z pochopitelných důvodů
ředitelské volno.
Než jsme dospěli k těmto dnům, museli jsme
„na dálku“ řídit a řešit všechny programy
i úkoly, které byly dříve naplánovány nebo
si to situace jednoduše vynutila. I v době
koronavirové krize jsme spolupracovali se
všemi institucemi jako je např. OSPOD, pedagogicko - psychologické poradny, úřady
všech úrovní…
V době distanční výuky probíhaly pravidelné on-line porady, na kterých byl vyhodnocován předchozí týden, zadávání domácích
prací a hodnocena práce dětí. Až na výjimky se nám podařilo vzdělávat všechny žáky.

Tam, kde to bylo nutné, škola zapůjčila dětem také techniku. Do doručování úloh byla
zainteresována také městská policie. Některé učivo doručovaly paní učitelky dětem
osobně. Došlo i k několika přímým konzultacím s rodiči, jejichž dětem se vypracované
práce nedařilo opakovaně doručit zpět vyučujícím. Je možné konstatovat, že dle svých
možností spolupracovali všichni žáci, s výjimkou jednoho chlapce sedmého ročníku.
Děkujeme všem rodičům, kteří pochopili
naši filozofii při zřizování dětských skupin
a přihlásili do nich opravdu pouze ty děti
prvního stupně, které bylo nutné zabezpečit. Za velmi přísných hygienických opatření
jsme mohli vypisovat i konzultace pro žáky
druhého stupně. Poděkování patří všem
pedagogickým pracovníkům, kteří projevili
ochotu a flexibilitu při své práci. Každý den
deset i více hodin připravovali pro své žáky
výukové materiály a paní asistentky pracovaly s dětskými skupinami, nepedagogičtí
pracovníci zajišťovali ve škole přísná hygie
nická opatření.
Upozorňujeme na nově vzniklý web pro region Slánska www.podporarodinslansko.cz,
který byl vypracován v rámci projektu ESF
OPS a jehož realizátorem je město Slaný.
Je určen pro podporu a pomoc ohroženým
rodinám a dětem v našem regionu.
V důsledku koronavirových opatření byla
pozastavena, odložena či úplně zrušena
většina akcí z oblasti environmentálního
vzdělávání, například sběr starého papíru.
V omezené míře jsme shromažďovali hliník. Ve spolupráci s podnikem Comax, který
soutěž ve sběru hliníku pořádá a zaštiťuje,
jsme odvezli cca 262 kg materiálu. Nejpilnější byla třída 2. A. Přispěla 86,28 kg.
Na 2. místě je 5. A se 49,00 kg a na 3. příčce
1. A s 20,34 kg hliníku. Věříme, že soutěž
bude pokračovat i v dalším období a vy-

hodnocení spojené s exkurzí do provozu
závodu se uskuteční třeba později. Děkujeme Comaxu a jeho vedení za spolupráci
i podporu našich aktivit v uplynulém školním
roce.
V recyklačním programu Recyklohraní jsme
odevzdali 38 kg drobného elektroodpadu,
35 ks mobilů, 102 kg baterií – ty jsme shromažďovali ve spolupráci s místní Jednotou.
Získané body jsme vyměnily za herní sady
na badminton a fotbalový míč.
Všechny cesty do zahraničí spojené s programem Erasmus K2 jsou přesunuty na
příští školní rok, uskuteční se v podobných
termínech, v nichž byly naplánovány letos.
Pro 8. a 9. ročníky bude v příštím školním
roce zaveden nový volitelný předmět přírodovědná praktika.
Základní škola se účastní projektu MŠMT,
který administruje AŠSK. Je nazván „Vzdělávací dny aneb tábor za školou“ a proběh-

žáků do volitelných předmětů. Podkladem
pro toto rozdělení bylo on-line dotazníkové
šetření na konci školního roku a prostorové
a personální možnosti školy.

ne ve dvou turnusech. První se uskuteční
od 3. - 6. 8. a druhý od 17. - 20.8. Akce je
určena pro děti z 1. - 7. ročníku a kapacita
je omezená. Bližší informace na webu školy
zsvelvary.cz. Vše je hrazeno z ESF, proto
je účast dětí bezplatná. V dopoledních hodinách budou děti v souladu s metodikou
projektu plnit vzdělávací úkoly, odpoledne
je věnováno relaxaci.

Rozvrhy tříd pro školní rok 2020/2021
budou zveřejněny na webu školy po
1. 8. 2020. Příští školní rok bude slavnostně
zahájen v úterý 1. 9. 2020.

Školní budova je nám malá, a tak plánujeme, jak místo upravit, abychom efektivně
využili všechny prostory školy pro možnosti
výuky. Během prázdnin budou tudíž probíhat menší stavební úpravy uvnitř budovy.
Během koronavirové krize došlo k vymalování některých prostor. Před zahájením
školního roku bude ve spolupráci s velvarskými hasiči provedena dezinfekce všech
prostor školy.

Seznamy žáků budoucích 1. a 6. tříd jsou
zveřejněny ve vestibulu školy a přístupné
v úředních hodinách. Z důvodu GDPR není
možné je zveřejnit na webu školy.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem,
kteří školu a dění v ní podporovali a pomáhali nám překlenout nelehké období, zvláště druhé poloviny školního roku 2019/20.
Velké díky patří především hasičům, kteří
nám pomáhali s dezinfekcí prostor školy.

Na jednání Školské rady dne 25. 6. byla
zvolena nová předsedkyně, kterou je paní
ing. Linhartová.

S vámi všemi jsme to zvládli! Děkujeme.

Úřední hodiny ve škole během prázdnin
jsou uveřejněny na stránkách školy. Jsou
vždy v pondělí od 8:30 do 11:30 hodin. Na
stejném místě je zveřejněno také rozdělení

Všem přejeme hodně zdraví a pěkný zbytek
prázdnin.
Za ZŠ Velvary Mgr. M. Mrázová
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VELVAREUM – VELVARSKÉ EDUKAČNÍ CENTRUM
Lektorské edukační programy pro školy, školky a dětské skupiny
aktualizovaná nabídka pro školní rok 2020- 21
kontakt: Kateřina Klička Špičková: 725 831 642, velvareum@velvary.cz, facebook @velvareum
Vážené paní učitelky a páni učitelé, předkládáme Vám aktuální nabídku lektorský edukačních programů. Všechny
programy určené pro školy mají mezioborové přesahy a jsou koncipovány tak, aby byly jejich prostřednictvím
naplňovány vzdělávací obsahy RVP pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Obecné informace:
Program je třeba objednat s dostatečným časovým předstihem.
Program trvá obvykle 90 - 120 min. V případě zájmu je možno po předchozí dohodě délku programu mírně upravit.
Cena za program je 70,- Kč za žáka, není-li uvedeno jinak.
K většině programů obdrží pedagog metodické pokyny, na jejichž základě může, dle vlastního uvážení, následně
rozvíjet téma programu ve školní výuce.
DOČASNÉ PROGRAMY, které se většinou vztahují ke krátkodobým výstavám v Městském muzeu Velvary, nebo v
Galerii Tomáš Vosolsobě ve Velvarech, anebo mají sezónní charakter, najdete na facebooku VELVAREUM.
V případě zájmu Vám budeme posílat aktuality. (hlaste se na kontaktním e-mailu)

foto z programu Vánoce – příběh světla, kostel sv. Kateřiny, Velvary

foto z programu Barvy se houpou na vlnách, Galerie T. Vosolsobě, Velvary

foto z programu Nebojte se obrazů, Městské muzeum Velvary

foto z programu Co uvidíš v kapce živé vody, Velvarský Malvaňák

STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ
PROGRAMY PRO MŠ a 1. st. ZŠ
Co uvidíš v kapce živé vody? - MŠ a 1. stupeň ZŠ / Velvarský Malvaňák
časová dotace: 90 - 120 min.
klíčová slova: voda, ekologie, sucho, koloběh vody, ekologická krize, hospodaření s vodou
anotace: Program vznikl jako reakce na aktuální vzrůstající ekologické potíže týkající se nedostatku vody.
Pokusíme se dětem prostřednictvím her a nejrůznějších aktivit zprostředkovat některé užitečné informace, které
snad napomohou tomu, aby si uvědomily význam vody jako cenného přírodního zdroje, s nímž je třeba šetrně
hospodařit. Budeme zkoumat, pozorovat, tvořit, povídat, uvažovat..
Putování se skřítkem Muzejníčkem - MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ/ Městské muzeum Velvary
časová dotace: 60 min.
cena: 50,- Kč/ dítě
klíčová slova: muzeum, expozice, výstava, depozitář, sbírka, historie, současnost
anotace: Děti se hravým způsobem seznámí s muzeem a jeho částmi. Povíme si něco o významu muzejnictví,
dotkneme se některých vzácných exponátů a budeme zkoumat, jak se s exponáty v muzeu nakládá. Muzeem děti
provede skřítek Muzejníček, který je zároveň bude motivovat k další návštěvě.
Čáry máry s liniemi - MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ/ různé exteriéry v městě Velvary – vždy dle dohody
časová dotace: 90 min.
cena: 70,- Kč/ dítě
klíčová slova: linie - čára, pravidelnost, nepravidelnost, rytmus, opakování, výrazové možnosti linie, lineární
struktury
anotace: Jsou všechny linie stejné? Čím se od sebe liší? Kde všude najdeme liniie na svém těle, v přírodě, ve městě?
Může být čára unavená, divoká nebo roztančená? Tím vším a ještě něčím dalším se budeme zabývat v programu.
Budeme si hrát, zkoumat, hýbat se, tvořit…
VÁNOCE – příběh světla – MŠ, 1. stupeň ZŠ
/kostel sv. Kateřiny nebo sv. Jiří ve Velvarech/
Cílová skupina: MŠ, a 1. a 2. stupeň ZŠ/ pozn.: Program provádíme v různých variantách s ohledem na věk účastníků.
Časová dotace: 90 - 120 min.. (Lze přizpůsobit Vašim požadavkům.)
klíčová slova: Vánoce, křesťanství, advent, spasitel/ mesiáš, slunovrat, architektura, světlo, stínohra, vitráž, lomený
oblouk, oltář, symbol, atribut, freska, reliéf
anotace: Jsou Vánoce stále svátky příchodu světla, nebo se již proměnily v oslavu konzumu?
Pojďme si připomenout příběh Vánoc.. Zmíníme se o dávných slavnostech zimního slunovratu a povíme (a možná
trochu i zahrajeme) si příběh o narození Ježíše.
Budeme pozorovat světlo pronikající vitrážemi v kostele sv. Kateřiny, nebo v kostele sv. Jiří ve Velvarech, budeme
vnímat slavnostní atmosféru křesťanských chrámů, dozvíme si něco o architektuře a o tom, co k čemu v kostele
slouží..
V závěru programu tvoříme vlastní vitráže z průhledných fólií, které si mohou děti zavěsit do okna, aby jim
připomínaly původní obsah Vánočních svátků.
Barevné hry - 1. - 2. ročník ZŠ /Galerie Tomáš Vosolsobě, Velvary/
časová dotace: 90 min.
klíčová slova: základní barvy, druhotné barvy, barevný kruh, barevné spektrum, míchání barev, malba - kresba,
barevný kontrast, světlo, abstraktní/nefigurativní, konkrétní/figurativní
anotace: Žáci se pomocí experimentů a drobných výtvarných her seznámí se základními pojmy vztahujícími se k
tématice barev (základní barvy, druhotné barvy, barevné spektrum, barevný kontrast atd.). Budeme společně
zkoumat zvláštnosti vnímání barev. Na základě řízeného rozhovoru před originálem obrazu budeme rozvíjet
vlastní schopnost objevovat v obrazech skryté obsahy či vnímat jejich atmosféru.
Tajemná Camera Obscura – 3. - 5. ročník ZŠ /Pražská brána
časová dotace: 90 min.
klíčová slova: fotografie, skutečnost, obraz, výřez, vnímání,
Ocitneme se v uvnitř obřího fotoaparátu a vydáme se po stopách objevu fotografie. Hravým způsobem se dozvíme
něco o tom, jestli je fotografie skutečně obrazem skutečnosti. Vytvoříme vlastní koláž z fotografie a prozkoumáme

Na kraji krajiny - 3 - 5. ročník ZŠ
/Městské muzeum Velvary – stálá sbírka obrazů J. Corvina v Galerii Na Špýcharu/
časová dotace: 90 - 120 min.
klíčová slova: krajinomalba, konkrétní - abstraktní, stylizace, atmosféra,
anotace: Žáci se dozvědí něco o krajinomalbě a setkají se s originály obrazů J. Corvina. Budeme uvažovat o tom,
jak se krajinomalba proměňovala v různých obdobích a budeme sledovat ztvárnění krajiny v pojetí různých umělců.
V závěru programu vytvoříme vlastní obraz krajiny inspirovaný díly J. Corvina.
Nebojte se obrazů - 2. - 6. ročník ZŠ /Městské muzeum Velvary, stálá sbírka obrazů J. Karse/
časová dotace: 90 - 120 min.
klíčová slova: obsah, forma, konkrétní - abstraktní, malba - kresba, stylizace, styl, kontext, akt, portrét, zátiší,
vnímání, interpretace
anotace: Žáci prostřednictvím tvůrčích aktivit, skupinových činností a řízených rozhovorů před obrazy G. Karse
budou zkoumat široké pole možností vlastního kontaktu s obrazy. Objasníme si hravou formou některé pojmy a
budeme objevovat skryté obsahy, které mohou obrazy odkrývat pro každého. Prozkoumáme vliv světla na
proměny barevnosti.

PROGRAMY PRO 2. st. ZŠ a pro SŠ
VODA - vynoř se nad hladinu svého obzoru /eko-výchova/ 8. - 9. roč. ZŠ, 1. - 4. roč. SŠ
/Velvarský Malvaňák/

časová dotace: 90 - 120 min. (možno po domluvě upravit)
klíčová slova: ekologie, umění, voda, ekologická krize, přírodní zdroje
anotace: Pokusíme se poněkud netradičním způsobem přivést starší žáky a studenty k uvažování o vodě
jako o vzácném přírodním zdroji, jehož hodnotu si možná dovedeme uvědomit až ve chvíli, kdy začneme
trpět jeho nedostatkem. Budeme zkoumat, pozorovat, uvažovat, vnímat..
Je fotografie zrcadlem skutečnosti?/fotomanipulace/ 6. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. roč. SŠ
/Městské muzeum Velvary - expozice fotografií z 1. sv. Války stavitele a fotografa J. Byšického v Pražské bráně/
časová dotace: 90 - 120 min.
klíčová slova: fotografický obraz, interpretace, kontext, manipulace, dokument, reportáž, obsah, forma, výřez
anotace: Žáci se seznámí s historickými fotografiemi z doby první světové války a budou zkoumat proměny využití
fotografického obrazu dříve a dnes. Budeme se zabývat tématem interpretace a manipulace ve fotografii. Na
základě rozhovorů, příkladů a drobných tvůrčích aktivit ve skupinách budeme sami odhalovat, jak odlišné
interpretace se mohou vztahovat k totožnému obrazu a jakou roli hraje v tomto ohledu kontext obrazový a
textový. V případě že bude dostatek času, zakončíme program tvůrčím fotografickým úkolem a společnou
závěrečnou reflexí.
Krajina ve mně, já v krajině.. 8. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. roč. SŠ
/Městské muzeum Velvary - expozice obrazů J. Corvina v Galerii Na Špýcharu/
časová dotace: 90 - 120 min.
klíčová slova: krajina, krajinomalba, struktura, stylizace, inscenovaná fotografie, psychika, vnitřní svět, koláž
anotace: Budeme zkoumat strukturální malby, seznámíme se s pojmy s stylizace, abstrakce, krajinomalba atd. Od
stylizovaných krajin J. Corvina se vydáme na průzkum své vnitřní krajiny. Budeme se ptát sami sebe, kdo jsem, jaký
je můj vnitřní svět, má vnitřní krajina, jakou krajinu bych si vybral pro život, pro odpočinek, .. Pokusíme se vytvořit
obraz své krajiny za využití techniky koláže, případně frotáže či tisku z koláže.

Pár slov na závěr..
Nabídku programů budeme i nadále rozšiřovat. V dohledné době chystáme zpracování pověsti vztahující se k písni
Ó Velvary, dále uvažujeme o tvorbě programu o Leopoldu Koželuhovi. Pokud by se někdo s Vás chtěl na tvorbě
programů podílet, nebo pokud byste měli nějaký nápad, jaké programy by se Vám mohly ve výuce hodit, neváhejte
a kontaktujte nás.
Děkujeme a těšíme se na setkání v Muzeu, Galerii či na jiném místě.
Kateřina Klička Špičková

Letošní fotbalový kemp ve Velvarech je již minulostí

Již čtvrtý ročník letního fotbalového kempu proběhl tento týden ve Velvarech. Po místních
hřištích se prohánělo 58 dětí, z nichž nejmladšímu „klokánku“ nebyly ještě 4 roky, nejstarší
hráči reprezentují své týmy v kategorii U13.
O mladé fotbalistky a fotbalisty se starali špičkoví trenéři mládeže z AC Sparta Praha,
SK Slavie Praha, Bohemians Praha 1905 či 1.FK Příbram. Ve středu se děti setkaly s legendou z vršovického Ďolíčku – Tondou Panenkou. V pátek na zakončení a předání odměn
dorazil předseda představenstva Bohemians Praha 1905 pan Dariusz Jakubowicz a také
radní města Velvary a prezident místního klubu David Vedral. Kemp je primárně určený pro
děti z Fotbalové akademie Bohemians Praha 1905 – Velvary, stejně jako pro hráče z pražské
Bohemky. Vždy pár míst je rezervováno pro mladé fotbalisty z okolních klubů.
Třebaže sportování dětí od března omezoval koronavir, letošní kemp se uskutečnil a děti si
ho užily a velmi pěkně nakonec zakončily tuto zvláštní fotbalovou sezónu.
Josef Dobeš
Inzerce

IV. ročník O POHÁR KRÁLOVSKÉHO
MĚSTA VELVARY je za námi
V sobotu 27. června, pro školáky
první prázdninový den, se ve Velvarech v netradičním čase konal
odložený V. ročník turnaje přípravek
O pohár královského města Velvary.
Třebaže kvůli koronavirové pauze
nepřijely některé týmy (i zahraniční),
turnaj nabídl velmi kvalitní zápasy
a byl nejvyrovnanější v celé tradici
tohoto turnaje.
Nakonec vyhrálo mužstvo FK Ústí
nad Labem, ale nemělo to vůbec
lehké. Atmosféra byla vynikající,
stejně jako organizačně velmi dobře
připravený turnaj. Velké uznání patří
trenérům a rodičům ročníku 2010.
Je třeba poděkovat i našim sponzorům, bez kterých by turnaj ztratil
velký lesk.
Děkujeme městu Velvary a jeho zastupitelům za podporu, děkujeme
společnostem Broker Consulting
a Hopi. A také našemu mateřskému
klubu Bohemians Praha 1905.
Vítěznou trofej předávali radní města Velvary a prezident klubu Slovan
Velvary David Vedral a ředitel prvoligového klubu Bohemians Praha
1905 Darek Jakubowicz. Na závěr
jen informace o tom, jak skončilo
naše mužstvo fotbalové akademie
– obsadili jsme sice šesté místo,
ale těší nás skalp SK Kladno, či
úvodní remíza se stříbrným týmem
Seko Louny. Ale nejdůležitější je, že
v sobotu se hrál na velvarském hřišti
velmi kvalitní turnaj a všechny děti
hra velmi bavila.
Josef Dobeš

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

32

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

33

Vážení spoluobčané,

velvarské edukační centrum VELVAREUM
si Vás dovoluje pozvat na první setkání

KULTURNÍ OZDRAVOVNY
pro dříve narozené
v úterý 11. 8. 2020 od 14:00 do 15:30 hodin
v budově bývalé spořitelny

náměstí krále Vladislava 225, Velvary

Nadále tato setkání budou probíhat jednou měsíčně.
První ukázkové setkání je ZDARMA.
Při setkání si budeme promítat fotograﬁe a obrázky,
budeme si povídat, ale i tvořit (namalovat, nakreslit a podobně),
ukazovat si zajímavosti ze světa umění a kultury...
Hlaste se, prosím, předem na tel. 725 831 642 do 10. 8..

Počet účastníků je omezen.
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KŘÍŽOVKA
Citát z knihy Williama Shakespeara: Romeo a Julie:
„Směje se jizvám, … viz tajenka).“

MALÁ FLÉTNA

P

HLAVNÍ MĚSTO ŠPANĚLSKA

M

SOUDNÍ SPOR

P

CHOŤ

M

LÁTKOVÁ ZÁSTĚNA

P

MALÉ MOTORKY

M

TVÁŘ ZE STRANY

P

MONARCHA, VLÁDCE

M

STOLOVACÍ NÁČINÍ

P

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

M

DOSTAVIT SE

P

LESNÍ PLOD

M

PODLAHA PRO TANEC

P

OMLADINA

M

STŘEDOAMERICKÝ STÁT

P

MAJITEL MLÝNA

M
Křížovku na SRPEN připravila: Z. Ortová

VYLUŠTĚNÍ Z ČERVENCOVÉHO ČÍSLA:
Citát z knihy Evy Benett: Nočník neohrožené ženy: „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, DOKUD NEZAČAL JÍST“.
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Velvarská Kostka Vás zve na
zahradní slavnost
spojenou se zápisem do kurzů

v pátek 4. září 2020 od 17h

Podrobný program uveřejníme
v průběhu srpna na facebooku,
webu a na plakátech.

