číslo 10/2020

10 Kč

Říjen

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Blahopřání

7. října oslaví 85. narozeniny
pan

Za
podpory
města

Velvarský sousedský

MIKULÁŠ KOPOLOVIČ z Velvar.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky, optimismu
a spokojenosti přejí
synové Miroslav, Jiří a Pavel s rodinami

Blešák

Sobota 10. 10. 2020 [9–12h]
Děkanský dvůr
u kostela

Poděkování

Ráda bych poděkovala Městskému úřadu Velvary, sboru dobrovolných hasičů
a KSČM za přání k mým devadesátým narozeninám.
Děkuji
Bedřiška Stovičková
Inzerce

Kdo nabídne chvojí ze stříbrného smrku a z jedle?
V případě potřeby sama ostříhám.
Telefon po 18.00 hod. - 601 097 665
Inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 229,- Kč/ks.
Prodej: 25. 10. a 15. 11. 2020
Velvary - u pošty - 14.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Přijďte si dobře nakoupit…
PRODEJCI
Přijďte v 8:30h zabrat si místo
a rozložit zboží (rezervace
možná, ale není nutná).
Kontakt níže.
Pořádají NATVRDLÍ
Kontakt: 605 804 620
730 183 968
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Přijďte prodat,
co vám doma, v garáži
či na zahrádce přebývá.

JSME
DOBROČINNÍ ...

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.
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RADOSTI A STAROSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - V MĚSÍCI ZÁŘÍ

          		

Máme za sebou září, měsíc, který je vždy ve znamení zahájení školy a řady radostných
společných akcí, je to čas poprázdninového návratu ke každodennímu pravidelnému plánu
a řádu. To letošní však bylo dosti jiné, protože se z letních prázdnin vrátila i koronavirová
nákaza a dosti nám s našimi plány a řády zamíchala. Už první školní den vypadal letos
jinak, prvňáčci usedli do lavic až o desáté, aby se nepotkali se staršími dětmi a celá škola
se rozhýbala do nového školního roku v systému mnoha protinákazových opatření. To potkalo i další městské instituce, školku, zušku, radnici, školní jídelnu, muzea, mnoho rodin
se ocitlo v karanténě, náznaky příchodu podzimních viróz naznačily, že situace nebude
snadná. Návrat roušek ve vnitřních prostorách byl předzvěstí blížícího se zavedení ráznějších opatření, ve chvíli, kdy píši tento úvodník, máme čerstvě nového ministra zdravotnictví
a tak nějak se neví, co bude zítra, jak dlouho nám vydrží otevřené školy a jestli se v říjnu
vůbec ještě uvidíme.
Přesto naše milé městečko stihlo prožít pilný slunečný měsíc, který byl i dosti bohatý na
kulturní a společenské akce, uvidíme zanedlouho, zda na ně budeme vzpomínat v dobrém
či v karanténě.
A co že se stalo v září? Vyberme stručně něco z událostí.
STAVĚLI JSME – celé září pokračovaly práce na zbudování KANALIZACE NA VELKÉ
BUČINĚ. Stavba postupuje zatím dle plánu, obyvatelé Bučiny postupně podepisují smlouvy o připojení, začínáme řešit budoucí úpravy povrchů. Hluk techniky se celý měsíc ozýval
i z útrob ZÁLOŽNY, zde probíhaly bourací práce, objekt se mění k nepoznání, firma již
odvezla desítky tun suti. To v kostele sv. Jiří bylo zdánlivě ticho, ale i zde se pilně pracovalo, jen jemnějšími nástroji, páni restaurátoři dokončují odkryvy renesančních výmaleb,
příští rok se začne s jejich fixováním a doplňováním. Pozitivní je, že se zdá, že obě veliké
investiční akce (obnovu sálu Záložny a kanalizaci na Velké Bučině) zvládneme zrealizovat
bez úvěru díky dotacím a vlastním úsporám, které jsme nashromáždili v posledních letech
díky tomu, že se nám na rozpočtované akce dařilo získávat dotační podporu. Záložna –

celkově 55 mil. (30 dotace, 25 město), Kanalizace – celkově 30 mil. (12 dotace, 18 město).
Nezakřikněme to ale, nevíme, jak to letos bude s daňovými výnosy, ale víme, že stát nám
letos sebere 10 milionů, ale jen 4 vrátí (v duchu hesla „vrátíme obcím vše, co jsme jim vzali“
si asi začnu půjčovat od dětí čokoládu - rozuměj, sežeru celou a druhý den vrátím 4 štráf
ky a ještě budu za dobráka - abych je připravil na nástrahy drsné budoucnosti). Stavíme
i drobné realizace, mateřská škola má nový altán.
Děkujeme MOC všem obyvatelům, kteří jsou ovlivněni stavební činností, za trpělivost, věříme, že výsledky budou stát za to!
VYSAZOVALI JSME STROMY – koncem září byly zahájeny další výsadby v rámci projektu Obnova krajinných struktur ve Velvarech, díky kterému zasadíme téměř 400 stromů
podél cest. Při podzimní výsadbě budou zasazeny ovocné stromy a dojde ke zpevnění
a osetí cesty z Ješína do Neuměřic. Zde patří veliký DÍK našim hasičům za pravidelnou
zálivku, kterou výsadbám nezištně poskytují, protože v rozpočtu firmy je provedení pouze
6 zálivek do roka, což v současné době nestačí. Sázet budeme i dál, podařilo se nám získat prostředky i z dalších dotačních zdrojů (Nadace Partnerství 20.000 Kč, Nadace ČEZ
13.000 Kč, Státní fond životního prostředí 250.000 Kč), vše na výsadby ve městě, takže si
letos a na jaře pěkně zasázíme!

SETKÁVALI JSME SE – postupem
září stále více opatrněji, ale přece.
Proběhly akce v muzeu, nejvýraznější byl obnovený Velvarský výtvarný
salón, který po letech v obnovené
síle přinesl mnoho krásných obrazů
od místních umělců (více v samostatném článku), dosti se toho dělo i na na Učku, v omezených podmínkách se konal i pravidelný benefiční hudební festival Natvrdel, významné
fotbalové utkání mezi Slovanem Velvary a Bohemians Praha 1905, proběhlo i jednání zastupitelstva města a několik besed.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Ze záložny se odvezly již tuny suti a odpadu
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PROJEKTOVALI JSME – Rada města zadala na základě žádosti formulované v petici
občanů žijících v místní části Ješín vyhotovení projektu pro odkanalizování místní části
Ješín včetně výstavby nové čistírny odpadních vod (ČOV). Dále pak běží projekt posouzení stavu a kapacity hlavní čistírny ve Velvarech, je pro nás důležité, abychom v době
chystající se výstavby ve městě znali i kapacity ČOV a připravili se na její modernizaci.
Ve spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou a obcí Nelahozeves jsme zadali projektovou přípravu výstavby cyklostezky z Velvar do Kralup, která by poskytovala možnost
dojíždění do školy i do práce, rádi bychom se ucházeli o dotační podporu ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Nechali jsme vytvořit generel rozvoje základní školy, který
prověřil všechny varianty rozvoje školy do budoucna z hlediska potřeb školy, získání nových tříd a finančních nároků. Nejvýhodněji vychází verze přístavby nového třípatrového
křídla v místě dnešní malé tělocvičny. Projektujeme obnovu chodníků v druhé části ulice
Malovarská, obnovy kanalizací v některých částech města (bytovky U Cukrovaru), obnovy chodníků a veřejného osvětlení v oblasti kolem Brčkova. Připravujeme projekt úpravy
provozu na náměstí, chceme regulovat rychlost nákladní dopravy zbudováním chodníků
po obou stranách komunikace přes náměstí od Panské hospody k Šubrtům a Spořitelně.
Připravujeme zkušební jednosměrný provoz v ulici Hradební a mnoho dalších drobných
projektů a změn.

A CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU?
Upřímně řečeno, moc nevíme. Stále plánujeme VEŘEJNOU DEBATU k novému strategickému plánu města, která se měla uskutečnit v březnu ve školní jídelně, pak nám ji
zhatila pandemie, tedy jsme ji přemístili na říjen do U-čka, ale uvidí se, jestli i tentokrát
nebudeme mít smůlu. Prosíme, sledujte plakáty.
Čekají nás také VOLBY do Krajského zastupitelstva, organizačně byly letos velmi náročné, děkujeme všem za účast a především všem členům komisí a zaměstnankyním úřadu,
které volby připravují, za nasazení v náročných časech.
Prosíme, dodržujte HYGIENICKÁ OPATŘENÍ, zejména pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy), ve Velvarech stejně jako v jiných městech máme několik potvrzených a jistě řadu
nepotvrzených případů koronavirové nákazy, čím lépe se budeme chovat, tím lépe to
zvládneme, ačkoli se může zdát, že nám nic nehrozí, je třeba myslet na ohrožené skupiny
(zejména seniory) a ochraňovat je. Pokud byste byli v úzkých, dejte vědět, uděláme vše
pro to, abychom vám pomohli!
Hodně sil a pevné zdraví přeje Radim Wolák, radostný velvarský starosta
(606 66 88 01, starosta@velvary.cz)

OBRAZEM aneb co se ještě v září dělo ve městě
1. Začátek školního roku proběhl sice s rouškami, ale hravě, domeček v družině se hnedle zaplnil

Dělali jsme toho samozřejmě ještě fůru, ale kdybychom to měli všechno popsat, nic bychom neudělali. ;-) Děkujeme, že se zajímáte, děkujeme, že pomáháte!
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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2. Radní města Velvary se v rámci jednání vydali na průzkum Záložny, aby zjistili, kam se práce posouvají, kontrolních dní se pravidelně
účastní starosta

7. Sezona na Učku se chýlí k závěru, děkujeme všem, že si účko ve slušnosti užívali,
hlavně děkujeme sousedům za trpělivost
8. Máme nové letáčky v angličtině, až nás zas pustí někam do světa, můžeme je vozit
s sebou. Nový leták má i edukační centrum městského muzea Velvary – Velvareum

3. Pracuje se i v ZUŠce, nový sál bude moc krásný, ale musíme ještě nějakou dobu počkat

9. Krása nočních barev hasičské cisterny, když v noci napouští vodu pro zalévání stromů. Děkujeme.

4. Foto z výstavby nového venkovního altánu - učebny na zahradě MŠ,
máme velikou radost že už stojí

5. Město pořídilo dva nové defibrilátory, které pomohou v nouzi. Jeden
bude u hasičů a druhý bude k dispozici veřejnosti u vchodu do Sokolovny. Obsluha je snadná, nebojte se jej použít

6. Koncem prázdnin se ve Velvarech dotáčely poslední záběry filmu Gump, zde momentka z natáčení, už se těšíme
na premiéru.

10. Stavitel kostela sv. Jiří Santini Malvazione by z nás
měl radost, kostel každým dnem dostává zpět svou
původní krásu.

11. Dobrá tečka na závěr - restaurant Paris má nového nájemce, který vaří
indickou kuchyni. Kuchař je opravdu z Indie a vaří moc dobře.

Město Velvary ve spolupráci
se společností FCC BEC, s.r.o.
pro Vás připravilo

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ,
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A ŽELEZNÉHO ŠROTU

SOBOTA 17. ŘÍJNA 2020_

_
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část města
Velvary
Velká Bučina

Ješín

Velvary

Nové Uhy

stanoviště

křižovatka ulic Komenského a Primátorská
dolní část u rybníka
horní část u nádob na separovaný odpad
na návsi u kapličky
u nádob na separ. odpad na křižovatce na Kam. Most
u bytovky čp. 96
ulice Malovarská u nádob na separovaný odpad
křižovatka ulic Malovarská a Slánská
ulice Nábřeží
náměstí Krále Vladislava u MěÚ
ulice U Cukrovaru parkoviště firmy „Tutr“
Spořilov u tenisových kurtů
parkoviště u zdravotního střediska
ulice Na Průhoně u kina
parkoviště firmy Comax
proluka k bývalým Dřevařským závodům
u čekárny autobusu

Město Velvary ve spolupráci
Město
Město
Velvary
Velvary
vesespolupráci
ve spolupráci
se se
Sborem dobrovolných
hasičů Velvary připravilo
Sborem
Sborem
dobrovolných
dobrovolných
hasičů
hasičů
Velvary
Velvary
připravilo
připravilo

SBĚR
ŽELEZNÉHO
ŠROTU
SBĚR
SBĚRŽELEZNÉHO
ŽELEZNÉHOŠROTU
ŠROTU
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
AA
AELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
SOBOTA
17.
ŘÍJNA
2020
SOBOTA
SOBOTA17.
17.ŘÍJNA
ŘÍJNA2020
2020

Železný šrot a elektrospotřebiče máte možnost osobně odevzdat
Železný
Železnýšrot
šrota aelektrospotřebiče
elektrospotřebičemáte
mátemožnost
možnostosobně
osobněodevzdat
odevzdat
na stanovišti sběru nebezpečného odpadu (viz. seznam zastávek), kde si jej
nana
stanovišti
stanovišti
sběru
sběru
nebezpečného
nebezpečného
odpadu
odpadu
(viz.
(viz.
seznam
seznam
zastávek),
zastávek),
kdekde
si jej
si jej
převezmou naši hasiči.
převezmou
převezmou
naši
naši
hasiči.
hasiči.
Děkujeme, že železo předáváte přímo jim, protože tím podporujete náš
Děkujeme,
Děkujeme,
že že
železo
železo
předáváte
předáváte
přímo
přímo
jim,jim,
protože
protože
tímtím
podporujete
podporujete
nášnáš
hasičský sbor!
hasičský
hasičský
sbor!
sbor!
Pokud nemáte možnost dopravit železný šrot na stanoviště svozu
Pokud
Pokudnemáte
nemátemožnost
možnostdopravit
dopravitželezný
železnýšrot
šrotnanastanoviště
stanovištěsvozu
svozu
nebezpečného odpadu, můžete si předání domluvit buď v přízemí městského
nebezpečného
nebezpečného
odpadu,
odpadu,
můžete
můžete
si předání
si předání
domluvit
domluvit
buď
buď
v přízemí
v přízemí
městského
městského
úřadu, nebo na telefonním čísle 770 183 087.
úřadu,
úřadu,
nebo
nebo
nana
telefonním
telefonním
čísle
čísle
770
770
183
183
087.
087.
Železný šrot a vyřazené elektrospotřebiče můžete odevzdat také přímo
Železný
Železný
šrot
šrot
a a
vyřazené
vyřazené
elektrospotřebiče
elektrospotřebiče
můžete
můžete
odevzdat
odevzdat
také
také
přímo
přímo
na hasičské zbrojnici v době od 8:00 do 10:00 hodin.
nana
hasičské
hasičské
zbrojnici
zbrojnici
v době
v době
odod
8:00
8:00
dodo
10:00
10:00
hodin.
hodin.

PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:
akumulátory
baterie
monočlánky
zářivky, výbojky

oleje motorové
olejové filtry
zbytky barev
obaly od domácí chemie
zbytky domácí chemie
rozpouštědla a ředidla
fritovací oleje
staré léky
rtuťové teploměry

lednice, mrazáky
pračky, sušičky
televizory,
monitory, počítače,
domácí elektronika

ODPADY PŘEDÁVEJTE OSOBNĚ. DĚKUJEME.
Služba je pro občany BEZPLATNÁ

Případné dotazy ohledně sběru nebezpečného odpadu i železného šrotu Vám budou zodpovězeny v přízemí městského úřadu,
nebo na telefonních číslech 315 617 007, 315 617 008
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Blíží se konec odpadového roku, nezapomeňte si zkontrolovat svůj odpadový účet, abyste
Blíží
Blíží
se se
konec
konec
odpadového
odpadového
roku,
roku,
nezapomeňte
nezapomeňte
si zkontrolovat
si zkontrolovat
svůjsvůj
odpadový
odpadový
účet,
účet,
abyste
abyste
získali co nejvyšší bonus, přihlaste se na www.mojeodpadky.cz (heslo máte na svých
získali
získali
co co
nejvyšší
nejvyšší
bonus,
bonus,
přihlaste
přihlaste
se se
na na
www.mojeodpadky.cz
www.mojeodpadky.cz
(heslo
(heslo
máte
máte
na na
svých
svých
štítkách).
štítkách).
štítkách).
Děkujeme, že se myslíte na životní prostředí!
Děkujeme,
Děkujeme,
že že
se se
myslíte
myslíte
na na
životní
životní
prostředí!
prostředí!
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METAL TRADE COMAX, a.s.

Vezměme péči o krajinu do svých rukou!

Velvary 420, 273 24, IČ 49684442

Nabízíme volné pracovní pozice
s možností okamžitého nástupu
Lakovací linka:
Obchodní zástupce s NJ
Dělník lakovací komory
Vstupní operátor

Servisní centrum lakovací linky:
Operátor dělící linky
Skladník

Hutní provoz:
Dělník výroby slévárenských slitin
Strojník briketovací linky
ZAUČÍME - ZAPRACUJEME
• LAKOVACÍ LINKA

• SERVISNÍ CENTRUM

• HUTNÍ VÝROBA

• PROFILOVACÍ CENTRUM

• STŘECHY COMAX®

Více ze života
ﬁrmy na

V případě zájmu nám zašlete životopis na email: prace@mtcomax.cz
či kontaktujte ﬁrmu na telefonním čísle: 724 146 998

Ve středu 16. 9. zorganizovalo město Velvary pro veřejnost besedu o suchu a vodě
a o potřebě adaptace naší krajiny na klimatickou změnu s panem Jiřím Malíkem, zástupcem spolků Živá krajina a Živá voda,
který se mnoho let intenzivně věnuje otázce adaptace naší krajiny na klimatickou
změnu. Jeho přístup na rozdíl od přístupu
státu, který chce stavět velké přehrady,
spočívá zejména v myšlence vracet krajinu
k její původní podobě, činit tisíce drobných
opatření, která dohromady pomohou více
než jedno veliké. Tato opatření vyzkoušel
ve dvou studiích (Zdoňov a Křinice) řešících úpravu krajiny na Broumovsku, za tyto
projekty získal mnohá mezinárodní ocenění. Spolu s dobrovolníky realizuje budování
tůní a drobných opatření, která pomáhají
zadržet vodu v krajině. Přednáška se těšila pěkné návštěvnosti a debata se protáhla
dlouho do večerních hodin. Sami víme, že
krajina v naší oblasti je neblahými zásahy
stižena nejvíce. Pokud někoho téma zaujalo a rád by se věnoval práci pro nápravu
krajiny na Velvarsku, ozvěte se na email
starosta@velvary.cz, právě vytváříme pracovní skupinu, která by pomáhala s mapováním terénu. Velvary chtějí být obcí, která
bude v oblasti posouvat situaci k lepšímu!
(rw)

Pan Malík se ještě druhý den setkal se starosty okolí

Sucho v naší krajině je veliké

Dobrý není ani stav našich toků - Červený potok
- srpen 2020

Beseda přilákala dosti zájemců
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Výstavba ve Velvarech. Proč se ještě nestaví ve Svatojiřském?
Velvary jsou historickým městem, které se vyvíjelo přirozeně a nikdy nebylo příliš znásilněno řízeným rozvojem. Velvary se rozrůstaly postupně kolem centrálního náměstí, a protože je to městečko pěkné, dobrá místa se postupem let zaplnila. I proto tu v dnešní době
není mnoho pozemků, které by byly vhodné k nové výstavbě.
Na jednu stranu je dobře, že máme územní plán takový, že brání vzniku satelitních lokalit,
které se v mnoha obcích dříve či později stávají centrem nespokojenosti, protože často
rostou bez promyšlení napojení na obec a její infrastrukturu. V mnoha okolních obcích tak
mají místa, kde v nových resortech na kraji obce žijí lidé, kteří si stěžují, že se do centra
nedostanou po chodníku, že pro jejich děti není místo ve školce či ve školní družině, že
obec nemá dostatek lékařů a podobně.
Na druhou stranu jsme rádi, když rozumně připravené pozemky k prodeji vznikají, aby se
město mohlo rozvíjet na vhodných lokalitách. I proto město připravilo v loňském roce 8 parcel v lokalitě u Horova mlýna k výstavbě, zaprášilo se po nich velmi rychle. Velkou pozornost též věnujeme přípravě nových developerských záměrů, aby vznikly lokality smysluplně propojené s městem a kvalitně vystavěné. Vybudované veřejné sítě (silnici, chodníky,
kanalizaci, osvětlení) totiž poté přebírá do správy obec, je tedy v našem zájmu požadovat,
aby tyto byly vyhotoveny co nejkvalitněji, aby vydržely nejen stavební zátěž, ale i obstály
v budoucnu. Ne každý investor totiž je tak seriózní, že myslí i na budoucí chod místa, které
vybuduje, a je ochoten investovat do kvality, levně postavená komunikace se pak stává
danajským darem. Naštěstí se v posledních letech mění situace v tom, že města mají více
nástrojů pro to, jak stanovit kvalitu zbudovaných sítí a jak být v komunikaci s developerem
důstojným partnerem a někým, kdo určuje podmínky kvality, nikoli jen tím, kdo čeká, co
mu bude předáno a pak se modlí, aby to chvíli vydrželo. Investor prodá parcely a odchází,
městu zůstává rozsáhlá infrastruktura, o niž by se mělo starat. Je v našem společném zájmu, aby projekty výstavby byly připraveny co nejlépe. A přibývá investorů, kteří svou práci
dělají poctivě a na kvalitě jejich díla jim záleží.

Pravidla pro komunikaci s developery
Město Velvary si nyní začalo zpracovávat Pravidla pro komunikaci s developery, která
budou závazná a budou jasně určovat podmínky, za nichž je město infrastrukturu ochotno v budoucnu převzít, aby investoři věděli, do čeho jdou. Součástí pravidel bude nejen
nastavení požadavků na projektovou dokumentaci, ale i závazný finanční příspěvek na
bytovou jednotku, který budeme po developerovi nově požadovat a který bude příspěvkem
na rozvoj chodníků, škol a další infrastruktury. Pravidla budou též důsledně prověřovat,
zda výstavba je ještě v limitech možností města uspokojit zájmy nových občanů, či je třeba
pomýšlet na rozšíření kapacity školních zařízení, na nichž by se měl též investor podílet.
Tyto podmínky by měly být schváleny v příštím roce a věříme, že usnadní práci nám i našim nástupcům.
Ve Velvarech se nyní chystá výstavba v několika lokalitách. Pozemky U Horova mlýna
jsou již prodané (8 RD), v prodeji jsou pozemky v lokalitě U Malovarského rybníka (7 RD),
chystá se síťování pozemků navazujících na ulici Václava Klementa (13 RD), síťování pozemků Na Velké Bučině (22 RD) a síťování pozemků v lokalitě Svatojiřské II (25 RD). Své
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záměry do budoucna má i společnost MT Comax, která zvažuje výstavbu bytových domů
v areálu bývalých dřevařských závodů.
Některé z těchto projektů jsou již v územním řízení, jiné teprve ve fázi záměrů a předběžných studií, ale všechny se jistým tempem posouvají kupředu. Někde je situace bezproblémová, jinde složitější. Dosti komplikovaná se nyní zdá být v oblasti záměru výstavby v lokalitě Svatojiřské II. Začali se na mne obracet majitelé pozemků, kteří se těší na výstavbu,
ale mají zprávu, že město blokuje stavební řízení, rád bych tuto situaci vysvětlil.

Výstavba Svatojiřské II
Již před dvěma lety byla soukromým investorem zahájena příprava síťování pozemků k bydlení v lokalitě Svatojiřského sídliště. První část, podél komunikace, je již léta zablokována
z důvodů přesunu pozemků na dědice původního majitele, investor zakoupil další pozemky v sousedství směrem východním a naplánoval na ně umístění 25 parcel pro výstavbu.
Oblast je v územním plánu pro výstavbu vhodná, tedy ji město nemohlo rozporovat, pouze
jsme upozorňovali na to, že těsně přiléhá toku Svodnice, což je oblast, kudy do města
v minulosti přišla několikrát povodeň. Protože nám ale nepřísluší rozhodování o tom, zda
někde dům smí stát či ne, podepsali jsme s investorem plánovací smlouvu, která určovala
podmínky, za nichž převezmeme do správy vybudovanou infrastrukturu, s tím, že jsme
upozorňovali na to, že výstavba těsně u toku Svodnice se nám zdá riziková a stanovili jsme
za sebe alespoň podmínku neoplocování parcel u Svodnice a zajištění přístupu pro čištění
toku. Dále jsme spoléhali na konání příslušných úřadů, které se vyjadřují v rámci územního
řízení. Po čase se na nás obrátili vlastníci přilehlé vodní nádrže s tím, že se obávají, že
projekt, tak jak je navržen, je ohrožuje, a to tím, že dešťové vody svádí do jejich nádrže,
ale je na druhou stranu do budoucna rizikový i pro vlastníky nových nemovitostí, kteří by
zase mohli být ohroženi vodou z nádrže. Protože se situace začala jevit jako komplikovaná a protože město mělo ještě posoudit, zda navržené řešení likvidace dešťových vod je
vhodné a jestli nám do budoucna nebude dělat problémy při údržbě (neb se o dešťovou kanalizaci budeme starat), rozhodla rada města Velvary o tom, že u soudního znalce v oblasti
vodohospodářství objednáme odborné vyjádření, které prověří celou situaci.

Plánovaná výstavba ve Svatojiřském
- zdroj www.pozemkyvelvary.cz

Povodí Svodnice má rozsah 12 km2
w w w. v e l v a r y. c z |
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Soudní znalec prověřil všechnu dokumentaci a upozornil na to, že z jeho pohledu je lokalita výrazně ohrožena povodňovými stavy a je nutné prověřit, zda a jak by povodeň ovlivnila
novou výstavbu, a určit, za jakých podmínek a zda vůbec je výstavba u toku Svodnice
možná. Upozornil též na to, že v rámci územního rozhodnutí toto sice nebylo požadováno,
ale tento fakt nelze opomenout. Vyzval tedy investora, aby nechal zpracovat posouzení,
jak může blesková povodeň ovlivnit tuto lokalitu. Do té doby nám doporučil nevydávat
k projektové dokumentaci kladné stanovisko. Toto posouzení jsme zatím nedostali.
Znalec „nadělil“ i všem ostatním: vlastníkům vodní nádrže doporučil prověřit a vylepšit kvalitu výpustního zařízení, městu pak věnovat pozornost již léta nekapacitnímu zatrubnění
Svodnice v ulici Hradební a na Nábřeží. Situace to opravdu není lehká. To, že po investorovi příslušné úřady nepožadovaly posouzení rozlivu
povodňových vod, je politováníhodné, ale nemůžeme
dělat, že to není třeba. Je to
o to horší, že část povolení
již byla vydána a lokalita se
částečně zasíťovala.

Svodnicí v minulosti
několikrát přišla voda
do města
Ale když si uvědomíme, že
Svodnice má velké povodí
12 km2, které je „připravené“ na bleskovou povodeň,
vede až z polí nad Malou
Bučinou a od Neuměřic, do
koryta je svedeno odvodnění komunikace 1/16, poznáme, že situace je opravdu
nebezpečná. Oblast jsem
v minulých dnech osobně prošel „od trubky v Hradební až po pramen“, ano voda tu není,
jen trošičku u pramene na Velké Bučině, ale celé koryto je vyprahlé a až hrozivě připravené svést všechnu vodu k nám do Velvar. Obrázky z historických povodní nám naznačují,
jaké by to mohlo být, ale bude to horší, protože schopnost krajiny vodu zadržet se rok od
roku zhoršuje a tak blesková povodeň udeří plnou silou, opatření v podobě ucpávek mostků jsou obtížně včas zajistitelná. Víme, že zástavba ve spodní části ulice Hradební, východní části ulice Slánské a celého Nábřeží jsou těmito stavy hodně ohroženy a že náprava nerozumného zatrubnění potoka je pokud ne snovou, tak velmi obtížně projednatelnou
a proveditelnou záležitostí. Ale proč, prosím, přidávat do této oblasti další domy a dělat,
že nic nevíme? Kdo bude vlastníkům postiženým bleskovou povodní vysvětlovat, proč jim
bylo povoleno tam dům postavit? Proč případnou novou výstavbou zhoršovat situaci v historické zástavbě (voda, která se nyní vsakovala do louky, bude všechna svedena dolů)?
Třeba řešení najdeme. Lidé si dokáží poradit s mnoha věcmi. Umíme stavět i na místech,

kde si to naši předci nedokázali představit. Umíme ale také stále přesněji modelovat, co se
stane, když přijde velká voda, tak tyto schopnosti využijme. Možná malujeme čerta na zeď.
Ale lepší čert na zdi než domy pod vodou a nedejbože ohrožení životů. Lidé z Frýdlanstka
a Uničovska by mohli vyprávět.
Rada města Velvary se rozhodla, že dokud nebude odborně posouzeno, zda plánovaná
výstavba v této lokalitě není ohrožena bleskovou povodní, a že výstavba nezhorší situaci
ohrožení povodněmi v historické zástavbě, nemůže projekt nadále podporovat. Věříme
ale, že se nám společně podaří najít smysluplné řešení.
(rw)

Hradební 1981

Ulice Hradební 1948
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Nábřeží 1948

Voda valící se na rohu U Jelena 1948
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Patchwork s láskou

GALERIE „TOMÁŠ VOSOLSOBĚ“
Vás zve na výstavu

EVA BÖHMOVÁ
&

PATCHWORK S LÁSKOU
Vernisáž se bude konat v úterý 6. října 2020 od 18 hod
Výstava bude otevřena od 7. října do 31. prosince 2020
Těšíme se na Vás!
Otevírací doba : SOBOTA 10:00 – 17:00
a po domluvě na +420 602 549 321
nebo na vosolsobe.info@gmail.com
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Přijďte se podívat na čtvrtou výstavu prací černucké obyvatelky paní
Evy Böhmové, která se koná v prostoru Galerie „Tomáš Vosolsobě“
ve Velvarech.
Výstava nese název „Patchwork s Láskou“ a paní Böhmová zde
vystavuje několik desítek svých prací vyrobených technikou patchworku, šitých v ruce nebo na stroji. K vidění budou nástěnné quilty
(obrázky), velké přikrývky, polštáře a doplňky pro útulný domov, vše
vyrobeno s obdivuhodnou přesností, pečlivostí a hlavně s láskou.
Většina děl byla vyrobena jako dárky, zobrazující nejdůležitější události v životě obdarovaného.
Paní Böhmová se technice patchworku věnuje již čtrnáct let. Je
členkou několika patchworkových spolků, pravidelně se účastní výstavy Prague Patchwork
Meeting. Několikrát byla oceněna v soutěži o Nejkrásnější český quilt.
Sama vede kluby „Podřípanky“ v Černuci, „Vltavínky“ v Nelahozevsi a také kurzy, kde
se pod jejím vedením vytváří dárky, deky, doplňky nebo se šije jen pro radost.
Během výstavy se za autorčiny přítomnosti uskuteční dva workshopy, na kterých bude
představovat šití patchworku a pohovoří i o přípravě děl.
Workshopy se uskuteční dle zájmu a aktuální situace v České republice.
Můžete se hlásit na +420 776 118 814 nebo na bohmova@seznam.cz
Předběžné termíny workshopů budou vyhlášeny se zahájením výstavy, a také je možná dle
zájmu komentovaná prohlídka.
Práce paní Böhmové budou ve Velvarech vystaveny do 31. prosince 2020.
Otevírací doba: SOBOTA 10:00 – 17:00
a po domluvě na +420 728 771 636 nebo na vosolsobe.info@gmail.com
Hledáme

Město Velvary shání letošní vánoční strom
Jako každoročně, tak i letos se město Velvary obrací
na občany našeho města i okolí o nabídku vánočního
stromu na velvarské náměstí. Vhodný je zelený nebo
stříbrný smrk, pravidelného vzrůstu, výšky 4-6 m, ke stromu musí být přístup technikou a neměl by být v blízkosti
el. vedení NN. Předpokládáme, že strom by byl městu
darován zdarma, pokácení a odvoz zajistíme. Nabídky
adresujte na MěÚ Velvary, p.Šulc, tel. 315 617 091
nebo sulc@velvary.cz. Děkujeme.
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

Záložna se začíná měnit
Po dvou letech od doby, kdy jsme sál získali darem od firmy MT Comax, za což znovu
děkujeme, se věci konečně začínají hýbat. Pracovníci firmy WACHAL se pustili s vervou
do práce a jde jim to od ruky. Během září odtud byly vyvezeny stovky tun suti a nepořádku, objekt byl celkově vyčištěn, došlo ke zboření starých přístaveb a odkrytí poškozených
stropů. Práce zatím postupovaly dle plánu, po odkrytí stropů nad budoucím barem a klubovnou se ukázalo, že betonové trámy jsou v ještě horším stavu, než ukázaly sondy, proto
se v této části místo jejich sanace vydáme cestou nových stropů. Zajímavostí je, že
uprostřed sálu se našel poměrně prostorný a hluboký sklep, zřejmě pozůstatek domu,
který tu kdysi stál.
Práce na obnově sálu Velvarské Záložny jsou částečně hrazeny z Programu
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití MMR, které nám poskytlo
30.000.000 Kč, celková cena prací je 53 milionů korun. Už se těšíme, až si v sále zatančíme!
(rw)

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.
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Vernisáž výstavy – Velvarský výtvarný salón 2020
MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY

V pátek 11. 9. 2020 se uskutečnila v muzeu vernisáž výstavy Velvarský výtvarný
salón 2020. Ta se pořádala po dlouhých pěti letech a počet účastníků, jak výstavy samotné,
tak vernisáže, byl po dlouhé odmlce velmi vysoký. Historie Velvarského výtvarného salónu
sahá až do roku 2003, kdy jej poprvé zahájil jeho zakladatel PhDr. Jan Pömerl v Galerii
Pražská 71. Od roku 2005 se výtvarné salóny konaly v galerijních prostorách Městského
muzea ve Velvarech. Tradičních salónů se konalo 10 a k tomu 4 tématické.
Úvodní slovo pronesla Mgr. Dita Malečková, PhD., společně s vedoucí muzea Ing. Jitkou
Kůrkovou. Ve svých proslovech zavzpomínaly na zakládajícího člena PhDr. Jana Pömerla, předešlé ročníky salónů a předaly drobnosti každému účastníkovi výstavy. V příjemné
atmosféře a za hojného počtu návštěníků vystoupila bluesová kapela Bent Ticket. Chtěli
bychom za muzeum poděkovat všem, kdo se přišli podívat a zároveň zveme všechny, kteří
se nemohli na vernisáž dostavit, aby si tuto nevšední podívanou nenechali ujít.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městkého muzea Velvary

Vzpomínka na doktora Pömerla
a velvarskou čajovnu a galerii Pražská 71
Buďte vítáni!
Abychom evokovali atmosféru velvarské čajovny a galerie Pražská 71, tak jak fungovala kolem přelomu tisíciletí, měl by se tu vznášet cigaretový dým a usazovat se u stropu.
Ale protože jsme z hygienických důvodů vyhnáni ven a navíc většina z nás už ze zdravotních a jiných racionálních důvodů dávno přestala, bude vzpomínku na naši již ve své
době hodně neortodoxní čajovnu nutno vyvolat jinak.
Přesně takhle to tam totiž vypadalo. Bylo tam spíš šero, i když v přední části místnosti byla
veliká prosklená výloha. My domácí jsme sedávali vzadu u nízkého stolku, za námi police
s knihami. Ty spodní měly okousané hřbety, protože Zitě, Doktorovu jezevčíkovi, chutnalo
to lepidlo, kterým byly slepené. Popíjel se čaj, káva, víno, pojídaly se koláče a preclíky,
kouřilo se a debatovalo do noci. Ani nevím, jestli jsme si tehdy uvědomovali – ale jsem
si jistá, že jsme si od té doby všichni někdy uvědomili – jak to bylo skvělé. O doktorovi
Pömerlovi prý jeho pražští známí prohlašovali, že se zbláznil, když odešel z města na venkov. Z jejich pohledu možná. To, co ale neviděli, bylo, že Doktor tu vytvořil oázu.
Drželi jsme při sobě. Měli jsme výstavy, veselé vernisáže, měli jsme divadlo (odehráli
jsme víc kusů, ale snad nejnezapomenutelnější byl téměř hodinu a půl trvající rozervaný
dramatický monolog Michala Víška, kterému jen lehce sekundovala Kateřina Linhartová),
rozhlasové hry, knihy a diskuze, často dlouho do noci. Měli jsme vlastní časopis (já do
něj kreslila komiks Dita&Zita a Vláďa Vobořil psal sci-fi povídky). Měli jsme strašidelné
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historky, bizarní hosty (umíte si nejspíš
představit, jak se ve Velvarech roku 1999
vyjímal Vladimír Franz), a ty koláče a preclíky! Měli jsme všechno, co jsme potřebovali
– a přitom jsme byli pořád ve Velvarech.
Teď, po letech, můžeme říct, jak v nás tenhle odkaz uzrál. Pro mě zůstal Doktor váženým učitelem, a to nejen kvůli těm hodinám
historických výkladů, které jsem si vyslechla, když se, jen lehce rozehřátý, vracel z pedagogického působení na místní rodinné
škole. Byl a zůstává pro mě člověkem, který
mi poskytl nejen informace, ale také, což je
podle mě mnohem důležitější, prostor a důvěru, že si v něm poradím. Myslím, že jsem
jeho odkazu věrná právě tím, jak ve mně žije
a jak ho předávám dál – naučit se něco, aplikovat to a dokázat to předat dál je ostatně
jeden z největších úspěchů lidského života,
řekla bych – tak, že svým studentům neposkytuju jen sáhodlouhé výklady plné historických a dalších souvislostí (i když ty také),
ale právě onen prostor a důvěru: podívejte,
tohle je možné myslet, tohle někdo vynalezl
a stvořil, dívejte se, chápejte a tvořte, sebe
sama a váš svět.
Byla jsem vděčná, že inženýrka Kůrková
znovu oživila tradici velvarských Salonů
a že jsem mohla pronést vzpomínkovou
řeč, protože oživení téhle vzpomínky je jako
návrat do momentu v prostoru a čase, který
zůstává útočištěm. A stejně jako vzpomínka
na čajovnu je i velvarský Salon jistým návratem – nejen k tradici, kterou Doktor založil, nejen k mnohem slavnější pařížské tradici (Salon není konkurencí pyšné Paříže, to by přeci
jen bylo spíše úsměvné) – je návratem, ale takovým, který se nespočetněkrát opakoval
a opakovat bude, návratem k momentu, kdy se v tvorbě (a je úplně jedno, jestli jste akademický malíř anebo amatér) otevíráme sami sobě, světu a druhým. Sobě ve vnitřní radosti
z tvorby, světu v momentu vystavení se – obdivu, ale třeba i výsměchu a zavržení. A toto
spojení – vnitřní radosti a vnější odvahy – je tím, co nám umožňuje růst.
Všem, kteří se dostavili na vernisáž, znovu děkuji, že přišli, ostatní zvu na výstavu a společně si připijme: Na čajovnu a na Doktora!
Dita Malečková
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13 km objevů - Příběhy skryté pod zemí
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM VE SLANÉM

Ve slánském muzeu nyní probíhá příprava výstavy 13 kilometrů objevů, která bude zahájena ve středu 21. října v 18 hodin a představí unikátní nálezy ze severního obchvatu města
Slaného a přilehlých obcí (Blahotice, Dolín, Vítov, Luníkov, Ješín a Velvary). Co na výstavě
budete moci spatřit?
Ne všechny lidské činnosti zanechají viditelné stopy a většina z nich nenávratně zmizí.
Ty zbylé ale mohou napovědět, jak lidé v minulosti žili. Jak vypadaly jejich domy a vesnice,
jak hospodařili a jak pohřbívali své mrtvé? Od srpna 2018 do dubna 2019 proběhl rozsáhlý
záchranný archeologický výzkum v průběhu výstavby silnice I/16 ze Slaného do Velvar.
Během několika měsíců bylo prozkoumáno více než 2500 archeologických situací na
téměř 13 kilometrech trasy.
Nejstarším nálezem z výzkumu je kamenný nástroj z mladého paleolitu (40 000
– 10 000 př. n. l.), který byl však objeven u Ješína v daleko mladším hrobě kultury zvoncovitých pohárů (2 500 – 2 200 př. n. l.) z konce doby kamenné. Z té samé doby pocházelo
i pohřebiště, odkryté mezi Ješínem a Hobšovicemi, dosud největší v Čechách. Na stejném
místě pohřbívali později své mrtvé Keltové v době laténské (500 let př. n. l. - 0).
Na návrší nad Vítovem a v jeho okolí odhalil výzkum stopy rozsáhlých sídlišť, vybudovaných zdánlivě daleko od vodního zdroje. Terénní práce však odkryly významné prameniště
zaniklého potoka, který byl zdrojem vody pro obyvatele zdejších osad, od doby bronzové
až po dobu římskou, kdy se zde brzy po přelomu letopočtu usídlili germánští osadníci.
Větší slovanskou vesnici z raného středověku na břehu Červeného potoka u Velvar
připomínají pozůstatky domů s kamennými píckami a hlubokými zásobními jámami.
V těsné blízkosti Velvar pak byly odhaleny kulturní vrstvy z vrcholného středověku a novověký mlýnský náhon.
Velké množství objevených předmětů a archeologických situací, prozkoumaných
a zdokumentovaných často za nelehkých pracovních podmínek, představuje spolu
s odebranými vzorky zdroj velmi cenných poznatků o minulosti lidí a krajiny nejen
na Slánsku. Více na vás čeká na velké archeologické výstavě 13 kilometrů objevů, která
bude otevřena do září 2021.
Vlastivědné muzeum ve Slaném

Inzerce
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Základní škola Velvary

CO SE DĚJE KOLEM MALVAŇÁKU
aneb práce hrázného
Vážení spoluobčané,

pořádá

20. říjen 2020 (úterý) od 7.00 do 7.50 hodin
od 14.00 do 15.00 hodin
21. říjen 2020 (středa) od 7.00 do 7.50 hodin
před budovou školy.
Děkujeme za Vaši podporu. Prosíme o dodržování
epidemiologických opatření!

rozhodli jsme se do zpravodaje zařadit pravidelné zprávy z dění kolem Velvarského Malvaňáku. Někteří z Vás jsou občas rozladěni málo napuštěnou nádrží, vysokou trávou
nebo jinými skutečnostmi.
Pokusíme se Vám proto přinášet informace
o práci hrázného Petra Špičky, který je od
léta zaměstnán ve městě Velvary již jen na
poloviční úvazek, protože jeho hlavní práce,
kterou byla rekonstrukce náhonu je již z velké části hotova.
Možná se ptáte, proč se tato práce neudělala nějak rychle za pomoci těžké techniky.
Odpověď je jednoduchá. V počátcích rekonstrukce náhonu, jehož délka je celý jeden
kilometr, byly použity bagry. Jejich další využití bylo však shledáno nevýhodným hned
z několika důvodů. Práce bagru je finančně
velice nákladná a rychlost, se kterou při práci postupuje nebyla vzhledem k náročnosti
terénu o mnoho větší, než práce s rýčem
a motorovým kolečkem prováděná hrázným.
Většina náhonu je pro bagry těžko dostupná
a pokud by tam i přesto pracovaly, zničily by
okolí náhonu a trvalo by dlouho, než by se
z něj stalo opět hezké místo na vycházky.
(Možná to mnozí z Vás ani nevědí, ale procházka podél náhonu je jednou z nejhezčích
procházek přírodou v okolí Velvar.)
Jaký je smysl rekonstrukce náhonu? Především bylo třeba odstranit ze dna usazené
nánosy bláta, rozšířit koryto náhonu a upravit
profil koryta tak, aby se výrazně snížil průsak. Tyto úpravy povedou v první řadě ke
zlepšení průtoku a k usnadnění každoroční
údržby náhonu.
Rekonstrukce náhonu probíhá v zimním období, tedy v období vegetačního klidu, a začíná většinou poté, co skončí vypouštění

blahotického rybníka. Než se začne rybník
vypouštět, je třeba zavřít přítok vody z potoka, aby do náhonu neteklo bahno. Dále
se musí vyčistit zdrž (přehrazení potoka),
kde se za rok nahromadí neuvěřitelných
6 – 7 tun toxického bahna. Tuto práci je třeba dělat ručně. V období od jara do podzimu
je pak třeba náhon udržovat, kontrolovat
a regulovat průtok.
Mezi další práce hrázného patří údržba zeleně v okolí Velvarského Malvaňáku. Do jeho
kompetence spadá, krom údržby okolí náhonu, péče o dvě louky, které zde byly vyhrazeny na základě názoru občanů ve veřejném
plánování. Třetí louka vznikla vykosením rákosí a kopřiv za potůčkem na okraji Malvaňáku (vzadu za ohništěm). Toto poetické místo
s nádhernými vzrostlými solitérními vrbami,
které bylo do nedávna zcela nepřístupné, se
stalo oblíbeným místem her dětí a mládeže.
Některé části luk jsou záměrně ponechávány
zarostlé, aby se u nás dařilo hmyzu, kterého
jinak v české přírodě rychle ubývá. Ač si to
mnohdy neuvědomujeme, úbytek hmyzu má
v konečném dopadu vliv na životy nás všech.
Když ubývá hmyzu, ubývá i ptáků a dalších
zvířat, které se hmyzem živí, mezi ostatními
druhy ubývá rovněž včel, které mají zásadní vliv na dozrávání ovoce a dalších plodin.
Narušení tohoto potravinového řetězce má
pak dopad na nás všechny. I když tuto skutečnost zatím hmatatelně nepociťujeme, měli
bychom myslet i do budoucna a pokusit se
zajistit co nejlepší budoucnost pro naše děti
a další generace.
Další informace budeme přinášet v příštích
číslech zpravodaje.
Hezké podzimní procházky kolem Malvaňáku Vám přejí
Kateřina a Petr Špičkovi
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

          

Se spoustou opatření za zády jsme nastartovali školní rok 2020/21. Naším cílem je udržet
prezenční výuku co nejdéle. V případě, kdy to nebude možné, jsme připraveni začít učit
online (distanční studium). Potom bude hlavním komunikačním kanálem s učiteli platforma
Škola OnLine, popřípadě e-mail učitele. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím
aplikace Microsoft Teams.
Online výuka je po schválení vládou ČR pro všechny děti povinná. Proto je důležité, aby
si všichni žáci zajistili v době „distančního klidu“ vše potřebné pro vzdělávání na dálku.
To znamená: získat nebo zkontrolovat přístupová hesla, zajistit si IT techniku, vyzkoušet
navázání online spojení se svými učiteli. V případě, že nemají žáci k dispozici vlastní výpočetní techniku, mají možnost zažádat si o zapůjčení ve škole.
Organizace školního roku je zveřejněna na webových stránkách školy. Je možné si stáhnout Bulletin a podívat se na animované video, které děti připravily.
Vzhledem k hygienické situaci v souvislosti s covid-19 jsme s dětmi domluveni na základních pravidlech, která je třeba každodenně dodržovat: do školy vstupujeme určenými
vchody bez doprovodu rodičů a dalších rodinných příslušníků, ruce si vydesinfikujeme
u vchodu, nejkratší cestou dojdeme do šatny ke své skříňce, přezujeme se a vejdeme do
třídy, pozdravím se s učitelem a spolužáky a umyjeme si ruce mýdlem (20-30 s). Určených
pravidel se držíme i v době přestávek, obědů, i ve školní družině a školním klubu.
V září nastoupilo do třech prvních tříd cca 64 prvňáčků. I jejich přivítání poznamenal
covid. Dětem nezvonilo poprvé v 8 hodin, ale až v 10 hodin. To proto, aby se spolu
se svým doprovodem, nepotkali s ostatními žáky školy. Přivítat je přišel pan starosta
PhDr. R. Wolák, a také předsedkyně Školské rady paní Ing. J. Linhartová. Věříme, že
se jim ve velvarské škole bude líbit, že se naučí mnoho důležitých a užitečných věcí
a najdou tu nové kamarády.

Pracovat začal i Školní klub. Kroužky na tento školní rok můžete najít na webových
stránkách školy zsvelvary.cz. I v organizaci mimoškolní činnosti musíme dodržovat
nařízení MZ a MŠMT, proto jsou kroužky organizovány po ročnících.
Školní družina otevřela, stejně jako minulý rok, pět oddělení, která jsou naplněná.
Žáci se mohou zapojit do programu „Sportuj ve škole“, tzv. třetí hodina tělocviku. Také golfový kroužek už znovu míří do Beřovic, aby si zde děti procvičovaly základy tohoto sportu.
Ve třetích a čtvrtých třídách proběhne nábor do volitelného předmětu základy golfu, který
garantuje Golfová akademie Beřovice. Je určen pro kluky a holky, kteří to s golfem myslí
opravdu vážně a chtějí uspět v tomto sportu i výkonnostně. Reprezentují potom školu
i akademii na dětských soutěžích. Vybraným žákům, kteří tento předmět navštěvovali
v loňském školním roce, začal letošní školní rok již v srpnu, protože se připravovali na
odložený celorepublikový Turnaj základních škol. A vedli si skvěle. Družstvo ve složení
Patrik Kohm, Michal Pekárek, Jan Murárik a Jiří Beneš obsadilo 5. místo, když je od medailového stupínku dělily pouhé tři údery. Budeme klukům přát více štěstí v individuálních
turnajích, které je čekají.
Činnost zahájila i fotbalová akademie pod vedením svých trenérů.
Na naší škole působí rodilý mluvčí Steve, se kterým děti již od první třídy mohou v rámci
kroužků nebo přímo ve vyučovacích hodinách, procvičovat anglický nebo italský jazyk.
9. září jsme uspořádali neformální setkání s rodiči na Malvaňáku. Pan ředitel promluvil ke
všem v souvislosti se současnou situací a přiblížil některé cíle, vytýčené pro tento školní
rok. Také byly slavnostně předány certifikáty dětem, které vykonaly pod vedením našich
pedagogů jazykové zkoušky Cambridge.
Bohužel v tomto školním roce není otevřena přípravná třída.
Během prázdnin se naše škola zapojila do projektu AŠSK ČR akcí Vzdělávací dny
za školou, která byla pro děti zdarma, proběhla ve dvou turnusech, vždy pro 15 přihlášených dětí.

V naší škole zajišťujeme sběr dále využitelných odpadových surovin. Sběr starého papíru proběhne 20. a 21. října. Stále sbíráme hliník, zapojili jsme se i v tomto školním roce
do soutěže, kterou pořádá podnik Comax. Zvážený a podepsaný hliník odevzdáváme
ve škole na určené místo. POZOR na to, co je hliník a co není. Pokud nenajdete značku
AL na obalu, zkuste použít magnet. Přiložíte - magnet drží = není to hliník. Nebo „muchlací“ zkoušku. Zmačkáte obal – nevrátí se do původního stavu, zůstane pevně zmačkaný
= je to hliník. Dále sbíráme mobily, drobný elektroodpad, prázdné náplně do tiskáren,
světelné zdroje. I letos sbíráme kaštany.
Za ZŠ M. Mrázová; Foto archiv školy, M.Witton
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ATLETICKÝ PĚTIBOJ
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
VELVARY 2020
Centrum sportu AŠSK při ZŠ Velvary pořádá
9. ročník Atletického pětiboje „O pohár starosty města Velvary“.
• Závody proběhnou na atletickém stadionu u ZŠ ve Velvarech.
• Družstva letos díky epidemiologické situaci tvoří všichni žáci
4. - 9. ročníků ZŠ Velvary. Bude se závodit během září a října

I tuto oblíbenou akci - Hry třetího tisíciletí musel Školní sportovní klub při ZŠ
Velvary z jara přeložit. Bohužel není možné setkání více škol, a tak se budeme
sportem bavit během několika odpolední v září a říjnu. Za podporu děkujeme firmě
METAL TRADE COMAX.

po jednotlivých ročnících v pětiboji za jednotlivce i za své třídy.
• Disciplíny pětiboje: vytrvalost 800m, sprint 60m, skok vysoký, skok
daleký, vrh koulí - starší/vrh medicinbalem vzad – mladší.

Dobrou zprávou je, že pokračuje úspěšný projekt Sportuj ve škole.
Děti z 1. - 3. ročníků mohou v naší škole 1x týdně sportovat zdarma.

• Projekt je realizován za podpory
města Velvary, a ZŠ Velvary.
• Srdečně Vás zveme.
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Pozvánka:
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Činnost oddílu mladých hasičů podpořilo granty
město Velvary
Zájmový spolek Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech zřizuje a financuje oddíl mladých
hasičů, který má v současné době 29 členů od 6 do 17 let a stará se o něj 5 dospělých vedoucích.
Zabezpečit jeho činnost je obtížné i po stránce finanční a materiální.
V letošním roce pomohlo město Velvary a to přidělením dvou programových dotací z rozpočtu
města – tzv. grantů na činnost oddílu mladých hasičů.
Z prvního grantu ve výši 20.400 Kč a za přispění spolku SDH Velvary bylo zakoupeno 24 nových
sportovních dresů, 10 ks přileb a 2 proudnice pro sportovní činnost oddílu. Dresy jsou opatřeny
logem sboru a oddíl je bude používat při sportovní činnosti, soutěžích a akcích branné hry
Plamen. Další částka z grantu města byla určena na materiál na opravu dětských sportovních
překážek. Tyto si členové sboru vyrobili prakticky sami a sami si je udržují.
Druhý grant města ve výši 12.600 Kč měl být použit na spolufinancování soutěže Dědkiáda 2020
a Hasičských slavností 2020 v Litoměřicích. Z důvodu koronaviru byly obě akce zrušeny a sbor
požádal město o změnu využití finančních prostředků. Opět za přispění spolku SDH Velvary byly
prostředky využity na částečnou úhradu nákladů na letní sportovní soustředění oddílu mladých
hasičů ve dnech 8 - 15. srpna v obci Tisá - Rájec nedaleko Děčínského Sněžníku. Pobyt se dětem
velmi líbil a byl využit nejen k rekreaci, ale i k přípravě na soutěžní sezónu 2020/2021. Prvním
úspěchem bylo 2. místo mladších žáků na soutěži „Plchovský dvojboj“ dne 5. září v Plchově.
Podzimní sezóna hry Plamen začne v sobotu 3. října branným závodem ve Lhotě u Kladna.
Sbor děkuje městu Velvary za podporu činnosti oddílu mladých hasičů v roce 2020.
Za SDH Velvary – Libor Šulc

NATVRDEL POPRVÉ NA U-ČKU
Velvarský benefiční festiválek
Natvrdel se letos konal kvůli
hygienickým opatřením trochu
v menším, ale i tak se velmi
vydařil, kromě vybaveného
baru se rozlévala dosti i desinfekce, sice se dbalo na dodržování rozestupů,
ale dosti se i tančilo, a i když obsluha za pípou
měla roušku, úsměv byl dobře znatelný. Na jevišti se vystřídaly tři kapely a všem se dobře hrálo,
akustika i atmosféra našeho komunitního centra
je opravdu výtečná. Děkujeme všem, kdo vystoupili, všem, kdo přišli a hlavně všem, kdo
přispěli do sbírky pro velvarské děti s mozkovou obrnou. Ačkoli byla letos účast menší,
vybralo se krásných 12.461 Kč a 1 euro – a to je za 13 let konání festivalu druhý nejlepší
výsledek!
Děkujeme též všem sponzorům a dárcům, bez nichž by se festival nemohl konat,
a to Městu Velvary a společnostem MT Comax a Bidfood.
Věříme, že se napřesrok zase ve zdraví setkáme!

Velvarští Natvrdlí

Ješínu se uleví: Obchvat Velvary – Slaný otevřen!
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v pondělí 21. září druhou část přeložky Slaný – Velvary na silnici I/16. Konkrétně se jedná o úsek Žižice – Velvary. První část mezi Slaným
a Žižicemi byla zprovozněna již na konci loňského roku.
„Zprovoznění první části obchvatu, ke kterému došlo v loňském roce v prosinci, přineslo Slanému výraznou úlevu od tranzitu a ve městě se tak zvýšila bezpečnost i plynulosti
dopravy. Druhá část přeložky pomůže nejen obcím Žižice, Luníkov a Ješín, které leží na
trase staré komunikace, ale přispěje také ke zvýšení jízdního komfortu všech řidičů, kteří
využívají silnici I/16“, uvedl ke zprovoznění druhé části přeložky generální ředitel ŘSD
Radek Mátl.
Silnice I/16 je vedena v trase Řevničov – Slaný – Mělník – Mladá Boleslav – Jičín – Trutnov – Královec – Polsko. Jedná se o důležitou spojnici mezi dálnicemi D6, D7, D8, D10
a v budoucnu i D35. Její délka je 191 km.
I/16 Slaný - Velvary

Oddíl MH na letním soustředění v obci Tisá - Rájec
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Oddíl MH na soutěži v Plchově dne 5. září

Hlavní trasa:
délka: 12,9 km (délka druhé části je 6,4 km)
kategorie: S 9,5/80
počet všech stavebních objektů: 95
zhotovitel: STRABAG
cena stavby dle smlouvy: 746,6 mil. Kč bez DPH
(převzato z www.rsd.cz)
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Z okénka naší školičky

Sportovní den Mateřské školy

Když jsou otevřená okna naší školičky, určitě už kolemjdoucí slyší
jásot dětí. Dveře i okna se po prázdninách opět otevřely a myslím si, že jsme se všichni na sebe
těšili!
Ve školce nastaly i nějaké změny. Po dlouhých letech náš kolektiv opustila paní učitelka Naďa
Sekerová, která již zaslouženě odešla „do důchodu“, a tudíž musel nastoupit nový personál.
Během prázdnin nám pan malíř vymaloval 2. patro budovy, truhláři nainstalovali nové šatny, natíraly se palubky, opravovalo se, čistilo se, dezinfikovalo se...
Také jsme spustili novou aplikaci s názvem Naše MŠ, která usnadní rychlejší komunikaci mezi
mateřskou školou a rodiči. Doufejme, že všichni budeme spokojeni.
Na zahradě MŠ nám během jednoho měsíce vyrostl krásný altán, který budeme využívat především při vzdělávacích a herních činnostech nebo při kulturních akcích. Moc za něj děkujeme!
I přesto, že se Covid-19 snaží zahltit naší krásnou zemi, fungujeme dál. Velvarské kolečko, sdružení rodičů při MŠ, připravilo pro děti sportovní dopoledne. Děti plnily disciplíny, které jim maminky připravily, ale hlavně cvičily, poskakovaly, přeskakovaly, přelézaly, tančily, skotačily... zkrátka
měly radost. Velvarskému kolečku děkujeme!
V nadcházejících měsících nás čekají i další akce. Budeme se na ně těšit.

Letošní tradiční sportovní den se vzhledem k okolnostem prvně konal
na zahradě při Mateřské škole. Děti si tak alespoň naplno užily krásný nový altán a voňavé babí léto, které svou silou překvapilo.
Ze sportovních aktivit byla pro děti připravena rozcvička na veselou
hudbu, hod míčkem na terč a opičí dráha. Dále si děti vyzkoušely
skákání v pytli a slalom se lžící a „vajíčkem“. Ve chvilkách oddechu
si děti dopřály občerstvení a popustily uzdu své kreativitě, při které
vyzdobily křídami chodník u školky. Maminky ze spolku Velvarské
Kolečko, které sportovní den organizovaly, aktivně pomáhaly všem
malým sportovcům v jejich snažení. Společně tak všichni strávili veselé dopoledne plné zdravého pohybu na čerstvém vzduchu. Dětem
byly odměnou krásné medaile a potítka na ruce. Děkujeme velmi
městu Velvary za finanční podporu a celému učitelskému sboru mateřské školky za pomoc a nasazení.
Závěrem ještě jedna výzva: hledají se nové posily do Velvarského
Kolečka, které sdružuje všechny rodiče ochotné zapojit se do vymýšlení i realizace programů pro školkové děti. Prosím ozvěte se,
třeba přes Facebook Velvarského Kolečka, kde jsou mimo jiné fotky
ze všech uplynulých akcí.

Za MŠ Velvary R.Bečvářová

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ NOVÝ KOMUNITNÍ ALTÁN
Přístřešek, komunitní altán, venkovní učebna,
pergola, říkat tomu můžeme různě, ale na mysli
máme tutéž stavbu, která se na počátku září
zjevila v zahradě MŠ. A nezjevila se tam náhodně. Školka o ni již dlouho stála, původně se
tento komunitní altán pro venkovní výuku měl
vybudovat při celkové rekonstrukci zahrady,
na ni jsme však nedosáhli, tedy jsme se letos
domluvili, že bychom – než zkusíme žádat
příště – zkusili získat dotační prostředky jen na
altán. A podařilo se. Prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. jsme z Programu rozvoje venkova získali 300.000 Kč. Projekt
stavby připravil Ing. arch Jan Červený (rozhledna Radovič, U-čko, domeček v družině) a modřínovou stavbu zhotovil pan Jakub Ryspler.
Děti i paní učitelky z MŠ mají ze stavby velikou
radost, že si mají kde hrát, učit se a schovat
se před sluncem. V budoucnu ještě plánujeme
její doplnění o vestavbu, která by sloužila jako
rezervoár na vodu, prolézačka a zázemí pro hračky. Radujme se!
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Za Velvarské Kolečko
Dana Kobzáňová

ZŠ Kmetiněves - Úspěch našich žáků – Republikové
finále v Odznaku všestrannosti Brno
Ve dnech 2. - 4. září se v Brně konalo Republikové finále v Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Tuto soutěž pro žáky základních škol založili olympijští vítězové v desetiboji Roman Šebrle
a Robert Změlík.
Soutěžilo se v deseti disciplínách jako např. skok do dálky, běh 60m
a 1 km, trojskok, hod medicinbalem, kliky, lehy – sedy shyby atd.
Republikového finále se zúčastnilo 590 žáků z 29 škol, ročníky 2005
až 2010.
Naší školu reprezentovali Monika Hofmanová a Ondřej Mendl.
A reprezentovali vzorně. V silné konkurenci dívek a chlapců
se Monika umístila na 17. místě a Ondřej dokonce na 11. místě.
Obrovský úspěch!!
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Petra Roušalová ředitelka školy
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VELVAREUM

- velvarské edukační centrum
Jak jste si možná všimli v záhlaví, Velvareum má nové logo.
Podařilo se nám ve spolupráci s grafičkou Marií Štruncovou,
která je nejen autorkou nového loga, ale i autorkou loga města, Městského muzea Velvary,
Muzea technických hraček atd., dotáhnout k výsledné podobě propagační leták. Máte-li zájem
prozkoumat podrobně naši nabídku programů, můžete si leták vyzvednout v podatelně MÚ nebo
na stojanu s letáky v Městském muzeu Velvary.
Leták a webové stránky (odkaz najdete na webu města) slouží především k propagaci programů ve školských zařízeních. Situace není příliš příznivá pro plánování vzdělávacích programů
pro školy. Mnohé školy se však nevzdávají a návštěvy programů plánují s vědomím, že na jejich
zrušení je vždycky času dost.
V průběhu měsíce srpna se podařilo uskutečnit první setkání Kulturní ozdravovny pro dříve narozené. Věnovali jsme se tématu fotografie. Nejprve jsme si pověděli příběh fotografií Jindřicha
Bišického, které jsou součástí trvalé expozice v Pražské bráně a dále jsme se zabývali tématem
možností manipulace fotografií. Ukázali jsme si, jak snadno za pomoci jednoduchého grafického
editoru provedeme ve fotografii změny, které působí jako skutečnost.

Ukázali jsme si také, jak zpráva určitého obsahu může v novinách vyznít jednou pozitivně
a podruhé negativně, pokud novinář použije jinou fotografii.
V současné době jsme se rozhodli dočasně pozastavit projekt Kulturní ozdravovna pro dříve
narozené z důvodu nedostatečného zájmu, který je pravděpodobně ovlivněn i obavami z nákazy.
Doufáme, že až se situace uklidní, podaří se nám tento projekt obnovit.
Na počátku září se uskutečnil program Camera Obscura Velvara. Na tento program se můžete
objednat i nadále. Uskuteční se vždy, když se dá dohromady alespoň desetičlenná skupina.
Nejbližší chystanou akcí, na jejíž organizaci se podílíme, je velvarská MUZEJNÍ NOC (viz přiložený plakát), která se původně měla uskutečnit již na jaře, ale z pochopitelných důvodů byla
přesunuta na podzimní období. Zatím doufáme, že se tato akce uskuteční. Měla by tentokrát
probíhat hned na několika místech. Začátek bude v Městském muzeu Velvary, kde se dozvíte
potřebné informace o všech probíhajících aktivitách. Dále můžete navštívit Muzeum technických hraček a užít si pohled na osvětlený funkční model železnice. Pražská brána se pak promění v temnou komoru (camera obscura). Přijdete-li tam ještě za světla, můžete se pokochat
pohledem na „zázrak fyziky“, který spočívá ve skutečnosti, že vnější svět se malým otvorem
v zatemněné místnosti promítá na stěny Pražské brány. Můžete tak pozorovat například
auta, která projíždějí po stropě místnosti, domy, které se promítají na stěny. Obraz ulice se totiž
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
promítá dovnitř obráceně, tedy vzhůru nohama.
V Pražské bráně si pak můžete zkusit vytvořit vlastní fotogram za využití některých předmětů
Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
zapůjčených z expozice Městského muzea Velvary.
V Galerii Tomáš Vosolsobě bude probíhat animační dílna, kterou nám zprostředkuje pražská
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.
organizace Aeroškola, která se zabývá vzdělávacími aktivitami v oblasti filmu.
Ve sklepení radnice pakProdej:
budou probíhat
hry 24.5.
se stíny.
26.4.,
a Více
21.6.nebudeme
2020 zatím prozrazovat,
abychom si pro Vás ponechali nějaké překvapení. Ještě však připomeneme, že vstup na celou
akci je zdarma.
Velvary - u pošty - 14.30 hod.
Těšíme se na setkání na některé z připravovaných akcí.

Prodej slepiček

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá
hod .
Kateřina9.00-16.00
Špičková, Velvareum
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce
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manipulovaná fotografie – starosta města Radim Wolák
s Waldemarem Matuškou před hotelem Záložna
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Tvrdovaječníci
PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA

        			 

Jak to bylo doopravdy?
Začátkem roku jsme avizovali, že se časem dozvíte, jak některé pověsti odpovídaly realitě. Nyní
nastal čas se dozvědět, jak to mohlo být ve skutečnosti s příběhem o Tvrdovaječnících, jak se
dodnes Velvarským přezdívá, a jež mnozí Velvarští v čele se současným starostou razí jako
světonázor. Podle jeho slov je důležité, umět si některá nesmyslná nařízení vyložit po svém.
Nyní se dostáváme k skutečnosti o výše zmíněné pověsti samotné...
Koncem 15. století pohltily město plameny mohutného
požáru a zasáhly také velvarský archiv. Tudíž se o tomto příběhu nedají dohledat pravdivé informace. Ovšem je
natolik známý po celé republice, že otázka, zda se jedná
o pravdu či fikci, zaměstnala nejednoho odborníka. V původní maltě pojící jednotlivé kvádry Karlova mostu se totiž
objevily stopy po vejcích. Živočišné přísady se v historii
využívaly velmi hojně při stavebních pracích, např. tvaroh
do pojidel, trámy natřené volskou krví, pivo při odlévání
zvonů apod.
Díky nedávným opravám Karlova mostu se mohly odebrat
vzorky, které byly nadále objektem nejrůznějších výzkumů. Nález stopy bílkovin oznámili záhy po odběru vzorků
pracovníci laboratoře Ústavu biochemie a mikrobiologie
na Vysoké škole chemicko - technologické. I přes slibně
vypadající výsledky se nakonec ukázalo, že stopy vajec
v pojivu nelze prokázat. Tyto závěry vyvrátili pracovníci
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Akademie
věd, jelikož dle nich vejce u tohoto typu malty pevnost
naopak snižovala.

Festival muzejních nocí 2020 pořádá Asociace muzeí a galerií
České republiky, z. s. s podporou Ministerstva kultury.
Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.
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Došlo také na matematické rozbory, kde bylo spočítáno,
kolik vajec by bylo zapotřebí pro stavbu mostu. Na jeden
kilogram malty mělo připadnout jedno vejce. Na stavbu jediného pilíře bylo potřeba 300 tun pojiva. Ve výsledku by to
znamenalo, že na ukotvení jednoho oblouku by bylo třeba
300 000 vajec a to už je závratné číslo. Vzhledem k tehdejšímu počtu obyvatel Prahy, které činilo okolo 40 000
obyvatel, by přeprava tak velkého množství vajec z okolních měst byla velmi náročná a jistě by se o nich některá
z městských kronik zmínila.
Vojtěch Vondráček, kurátor Městského muzea Velvary
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Stará stodola se bude bourat – zmizí kulisa Ješína
Stará stodola v Ješíně, která je vidět už z Luníkova a nejméně 150 let už zde tvoří zajímavou
kulisu, se bude bourat. Důvodem je velmi špatný stav, střecha je už zničená dlouho a do stodoly
prší. Pokud fouká silný vítr, tašky by mohly ohrozit nové majitele pozemku za ní.
Stodola má (dnes už spíše měla) svůj význam pro krajinu i v tomto stavu. Hnízdí v ní poštolky,
vlaštovky, sýkorky i vrabci, uvnitř zimují dnes již chránění netopýři. Z jihozápadní strany využívají
jejího podrostu zajíci, bažanti nebo ježci. Sice o fungujícím ekosystému se zde dávno nedá hovořit, o motýlech si můžeme nechat jen zdát, snad vyjma běláska, přesto to bývalo velmi klidné
místo, využívané zvěří. Ano, zde, blízko lidských obydlí. Je to logické, vždyť všechna zvířata to
v kraji takto narušeném zemědělskou činností mají velmi komplikované se zahnízděním a vyvedením mláďat, a pak i v průběhu celého roku. Ale, nejsou-li dravci, přemnoží se myši. Ještě
před třemi lety stály za stodolou krásné vzrostlé kaštany. V jejich dutinách žily sovy, strakapoud,
v koruně hnízdili stehlíci nebo konopky. Všichni tito ptáci zmizeli spolu s jejich pokácením, které
stavební úřad posvětil – prý musel, dodnes nechápu proč a považuji to za selhání. Bohužel se od
té doby změnila i skladba rostlin, jež se tu vyskytovaly a velmi se změnilo celkové klima. Dnes už
zde naleznete jen kopřivy, bodláky, svízel a bezinky. Těm půda přehlcená dusičnany tolik nevadí.
Nic proti nim nemám, jsou to léčivé byliny a ráda je sbírám, ale znova zde příroda utrpěla a krajina
je víceméně připravená stát se pouští. A to mě trápí. Někdy se obávám, abychom nevyhubili vše
živé na planetě. On to totiž začíná být docela reálný scénář, pokud lidstvo bude tímto způsobem
pokračovat. Drancujeme přírodu. Kácíme. Otrávili jsme si většinu podzemních vod pesticidy a mikroplasty. Žijeme dávno na dluh, vyčerpáváme zdroje takovým tempem, že nemají šanci se obnovit. Vědci už dlouho varují před klimatickou krizí a ekologickým kolapsem. Vše ovlivňuje člověk,
každý z nás, svým nákupem nebo jídlem, spotřebou energie a dalšími činnostmi. Dokonce už
i někteří teologové, jejichž víra byla neochvějná, říkají: “Bůh ani Bible nám nikde nezaručuje, že
tu budeme na věky věků.“ Pokud se ze svých chyb nepoučíme, můžeme vyhynout jako dinosauři.
A přitom stačí málo. Každý z nás může něco měnit a změnit.
Přála bych si, abychom už neříkali „plevel“ a „vyhubit“. Aby se lidem přestal líbit posekaný trávník,
protože je to suchý zelený beton bez života. Abychom nesekali meze, právě když vylétají ptáčata z hnízd podél cest, nemají kde jinde hnízdit, když je všude pole, každý rok jich najdu mnoho
mrtvých – posekaných v příkopu a nebo přejetých na silnici. Kéž bychom se nezlobili, když má
zaparkované auto pod stromy špinavé sklo. Přála bych si, abychom nepoužívali jedovaté postřiky
typu Roundap, i když jde jen o malý chodníček před domem (glyfosáty jsou smrtící jak pro rostliny a hmyz, tak působí toxicky i na člověka a zůstávají po mnoho let v půdě). Abychom neměli
takovou potřebu uklízet vždy spadané listí ze stromů. Abychom cítili lásku k přírodě a v přírodě.
A proto píšu tento vzkaz, článek, prosbu, přání. Věřím, že se najde i ve Velvarech, v Ješíně, na
Bučině a nebo kdekoliv někdo, kdo chce stejně jako já, podat přírodě pomocnou ruku. Společně
zkusíme vytvořit nová útočiště ptactvu a třeba i hmyzu. Začala jsem spolupracovat s ornitology
a hledáme možná řešení nejen pro osazenstvo staré stodoly v Ješíně, ale i ve Velvarech bychom
mohli našim opeřeným kamarádům udělat lepší podmínky pro život. A proto hledám pomocníky.
Jste to možná právě Vy. Byl(a) byste ochotný(á) umístit na svůj dům ptačí obydlí? Stal(a) byste
se patriotem, pozorovatelem této budky? A nebo třeba víte o stromu, kam bychom mohli nějakou
budku umístit? Můžete se poptat u vás v ulici? Jste člověk, který se zajímá o ornitologii? Umíte
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budky vyrábět, nebo byste to zkusil(a)? Pokud je alespoň jedna z odpovědí ANO, tak mne prosím
kontaktujte, určitě vymyslíme potřebnou spolupráci. Opravdu každá snaha o pomoc je vítána. Pro
tuto příležitost byl zřízen transparentní účet, kam můžete přispět jakoukoliv částkou. Díky Vám
budeme moci vše zrealizovat a Váš příspěvek proměníme díky lidem jako je pan Petr Dobrý a jeho
úžasné firmě Zelená domácnost (www.zelenadomacnost.cz ), kde lze ptačí nebo hmyzí obydlí
zakoupit.
Právě teď, když píšu tento příspěvek, bouchlo mi něco do okna. Malé netopýří mládě. Zmatené,
hledající nějaký úkryt za bílého dne. Beru to jako znamení. Příroda nás potřebuje. My potřebujeme
přírodu.
Číslo transparentního účtu: 123-2580510267/0100
Gabriela Kleinová, 603 485 139

CO TO JE A KDE TO JE?
Po delší odmlce se vracíme k oblíbené rubrice, v níž
zkoumáme, jak znáte různá zákoutí našeho města.
Tentokrát tu máme specialitu! Kdo pozná CO je na fotografii a KDE to je? Prozradím, že tentokrát to není
ve Velvarech, ale má to s naším městem dosti společného.

Kdo tedy ví, CO TO JE A KDE TO JE?
Pište na starosta@velvary.cz,
volejte na 606 66 88 01,
házejte lístky do schránky u vrat radnice a nebo mi rovnou vložte do schránky lebeční, až se někde potkáme.
Vítěz vyhrává volný vstup do městského muzea!
Pozvánka
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rozpis
platnydoodnovézárí
2020
Kostka vstoupila
sezóny
s nabídkou stávajících i nových kurzů, jejich

Pravidelné kurzy
rozpis platny od zárí 2020

podrobnou nabídku najdete v přiloženém rozvrhu a na webových stránkách
nebo facebooku. Požádali jsme též o otištění některých letáků inzerujících
9:00 – 10:30
721 243 236
Klub seniorů
naše kurzy.
Němčina pro seniory

16:00 – 17:00

Jarmila

9:00 – 10:30

606 884 365

Máte-li o kurzy zájem, kontaktujte přímo lektory.
17:30 – 18:30
Jarmila
606 884 365
Němčina s úsměvem
Připomínáme také možnost pořádání dětských narozeninových oslav.
– 19:00můžeŠkola
Kamila
777 860divadelníky
106
Prostor 17:45
Kostky
být využíván
jako zkušebna pro
tanečníky,
pánevního idna
či hudebníky. Další informace naleznete na webu, nebo můžete přímo
19:15 – 20:45
Míša
721 967 275
Jóga s Míšou
kontaktovat koordinátorku Velvarské Kostky.

PO

Coworking

9:00 – 15:00

ČT

PÁ

NE

ÚT

9:00 – 11:00
Veronika
733 598 993
Fotografie KavaHERna
ze zahradní slavnosti, září 2020, fotoarchiv Velvarské
Kostky

721 243 236

16:00 – 17:00

Němčina pro seniory

Jarmila

606 884 365

17:30 – 18:30

Němčina s úsměvem

Jarmila

606 884 365

17:45 – 19:00

Škola pánevního dna

Kamila

777 860 106

19:15 – 20:45

Jóga s Míšou

Míša

721 967 275

9:00 – 15:00

Coworking

Klička

725 831 642

9:00 – 11:00

KavaHERna

Veronika

733 598 993

19:15 – 20:25

Jóga s Radkou

Radka

602 420 378

19:15 – 20:25

Jóga s Radkou

Radka

602 420 378

9:00 – 15:00

Coworking

Klička

725 831 642

9:00 – 15:00

Coworking

Klička

725 831 642

15:30 – 16:30

Veselá věda

Klára

15:30 – 16:30

Veselá věda

Klára

18:00 – 20:00

Keramika pro dospělé

Eliška

731 418 294

18:00 – 20:00

Keramika pro dospělé

Eliška

731 418 294

19:00 – 20:00

Biblická hodina/ liché středy

Magdaléna

605 804 620

19:00 – 20:00

Biblická hodina/ liché středy

Magdaléna

605 804 620

9:00 – 11:00

KavaHERna

Jana

723 942 325

9:00 – 11:00

KavaHERna

Jana

723 942 325

9:00 – 15:00

Coworking

Markéta

608 928 501

9:00 – 15:00

Coworking

Markéta

608 928 501

9:00 – 15:00

Coworking

Klička

725 831 642

9:00 – 15:00

Coworking

Klička

725 831 642

9:00 – 10:00

Cvičeníčko (1,5 – 3 roky)

Lucka

778 474 852

9:00 – 10:00

Cvičeníčko (1,5 – 3 roky)

Lucka

778 474 852

10:15 – 11:15

Poznáváme svět (1,5 – 3 roky)

Lucka

778 474 852

10:15 – 11:15

Poznáváme svět (1,5 – 3 roky)

Lucka

778 474 852

14:00 – 15:00

Dramaťák (7 – 10 let)

Klička

725 831 642

14:00 – 15:00

Dramaťák (7 – 10 let)

Klička

725 831 642

13:00 – 14:00

Keramika pro děti

13:00 – 14:00

Keramika pro děti

14:00 – 15:00

Keramika pro děti

14:00 – 15:00

Keramika pro děti

Eliška

731 418 294

15:00 – 16:00

Keramika pro děti

15:00 – 16:00

Keramika pro děti

16:30 – 17:30

Náboženství pro děti

16:30 – 17:30

Náboženství pro děti

Terezie

604 868 294
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velvarskakostka@seznam.cz

Eliška

Terezie

731 418 294

604 868 294

barvy učeben

ST

725 831 642

Za podpory
města

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

ÚT

Klička

PO

Klub seniorů

Facebook: Velvarská Kostka

ST
ČT

PÁ

NE

+420 725 831 642

velvarskakostka@seznam.cz

barvy učeben

sedmou sezónu jsme zahájili slavnostně a radostně půvabným
divadelním představením pro děti.

Za podpory
města

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

Pravidelné kurzy
Vážení a milí příznivci Velvarské Kostky,

Facebook:
w w w . v e lVelvarská
v a r y . c z Kostka
|
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Pravidelné cvičení v Kostce

Pravidelné cvičení v Kostce

Dramaťák

Poznáváme svět
Pátek 10:15 – 11:15

Pátek 14–15 hodin

(začínáme 18. 9. 2020)

pro děti 7–10 let

Kurzy inspirované Montessori pedagogikou
pro děti od 18 měsíců a jejich rodiče.

Dramaťák nebo-li také dramatický kroužek není primárně přípravou pro hraní divadla,
ale měl by být spíše přípravou pro život. Prostřednictvím dramatických her a cvičení
rozvíjíme s dětmi jejich komunikační schopnosti a dovednosti, ale i schopnost empatické spolupráce se skupinou, vnímání sebe i druhých
Podstatný není výsledek naší činnosti, ale proces. Hlavním cílem našeho snažení jsou
jemné změny v nitru dětí, v jejich vnímání, cítění, prožívání.

Lektorky v jednotlivých blocích si s dětmi povídají o tématu - učí se nová slova, tvoří,
pohybují se, experimentují, učí se vnímat všemi smysly. Děti i rodiče se seznámí se
základními Montessori pomůckami a principy a rodiče se dozvědí spoustu užitečných
informací nejen o výchově a rozvoji svého dítěte. Lekce jsou vhodné jak pro děti, které
již mluví, tak i pro ty, které ještě mluvit nezačaly. Každý týden je zaměřený na jiné
téma, které je našim nejmenším blízké. V každé lekci rodiče nachází inspirace k tomu,
co s dětmi vyzkoušet doma.

začátek od 9. 10. 2019
Za podpory
města

Těší se na vás:

Za podpory
města

Těší se na vás Kateřina Špičková
tel.: 725 831 642

Cena: 1300 Kč / pololetí

Lucie Tichá, l.tichanda@gmail.com, 778 474 852,
https://lektorskanavigace.cz, https://gokids.cz/kurzy/poznavame-svet/
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velvarskakostka@seznam.cz

Facebook: Velvarská Kostka

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

Cena: 120 Kč / lekce

+420 725 831 642

velvarskakostka@seznam.cz

Facebook:
w w w . v e l Velvarská
v a r y . c z |Kostka
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Pravidelně v Kostce

Keramika
pro dospělé

Za podpory
města

a točení na kruhu

Pátek 18–20 hodin (nebo po domluvě)
Kurz rozvíjí fantazii a kreativitu. Práce s keramickou hlínou má kladné terapeutické účinky, napomáhá
k lepší spolupráci obou hemisfér.
Při práci s keramickou hlínou se uvolníte, najdete si chvilku pro sebe a pro vlastní tvorbu.
Pod odborným vedením si můžete vytvořit doplněk do bytu či osobitý dárek.

Cena:

Těší se na vás:

1h (60 min) . . . . . . . . . . . . 150 Kč

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

V ceně je zahrnuto: materiál, glazury, engoby, tvořítka, 1x výpal

Eliška Turková
tel.: 731 418 294
keramickehratky@seznam.cz

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

46

+420 725 831 642

velvarskakostka@seznam.cz

Facebook:
w w w . v e l Velvarská
v a r y . c z |Kostka
47

Český svaz chovatelů základní organizace VELVARY
POŘÁDÁ ZA PODPORY
Královského města VELVARY

ve svém chovatelském areálu v ulici V topolech

VÝSTAVU
králíků, holubů a drůbeže
k vidění bude i exo cké ptactvo
SOBOTA 25. října 2020 8.00 - 16.00 hod.
NEDĚLE 26. října 2020 8.00 - 12.00 hod.
Informace a přihlášky na tel: 604 200 891
e-mail: paveljandaholubi@seznam.cz
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KŘÍŽOVKA
Citát britského spisovatele Dicka Francise (31. 10. 1920 – 14. 2. 2010):
„Když se člověk zachová realisticky, neznamená to, že nic necítí. Naopak - logika dokáže
(viz tajenka).“

DOHLED

D

JARNÍ ROSTLINA

F

OTÁZKA

D

SJÍŽDĚT DO DOLU

F

DIVADELNÍ HRA

D

POHLAVEK

F

POTOMEK

D

PŘÍZNIVEC

F

RUSKÁ ŘEKA

D

CHOROBNÝ STRACH

F

ELEKTRONKA

D

PŘETVÁŘKA

F

VÝŽIVA NEMOCNÉHO

D

FOTOGRAFIE

F
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VYLUŠTĚNÍ ZE ZÁŘIJOVÉHO ČÍSLA

Křížovku na ŘÍJEN připravila: L. Štýbrová

Citát Agathy Christie: „Předstírat, že víme, to stojí víc úsilí,… NEŽ DOVĚDĚT SE“.
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