číslo 4/2021

10 Kč

Duben

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Dne 12. dubna 2021 oslaví
paní Miloslava

POZDRAVENÍ STAROSTY

Pincová z Velvar

krásné životní jubileum.
Postřehnout lze jenom stěží, jak ta léta běží.
Mnohý by si myslel jistě,
že máš chybu v rodném listě.
Nechce se nám věřit zkrátka, že už je to 93 let,
co jsi spatřila tento svět.
Hodně štěstí a samozřejmě zdraví,
ať Tě to s námi na světě co nejdéle baví.
To ti přeje Tvá rodina.
Blahopřání

23. dubna oslaví 70. narozeniny
pan Vladislav

Pinc

Do dalších let přejeme zdraví, štěstí a hodně životní pohody.
maminka Miloslava, manželka Marie,
děti Vladislav a Marie s rodinami
Inzerce
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Milí čtenáři,
březen, z katastru nevylezem – tak
nějak by se dal popsat letošní měsíc,
kdy se zima mění v jaro. Abychom zastavili šíření viru, stali jsme se na tři neděle
domorodci na vlastním velvarském ostrově, z kterého jsme mohli odplout jen v závažných případech. Pro někoho byl tak
březen opravdovým měsícem knihy, a stihl
toho přelouskat více než obvykle, rozhodně
ale březen posílil svou pozici coby měsíc
internetu (i když jeho kamarádi od října
po únor mu už pěkně lezli do zelí): co vše
se dnes už děje on-line, to by jeden před
rokem ani netušil. Rodinné návštěvy,
oslavy, setkání přátel, pracovní schůzky… už neřešíme, zda se sejdeme na tom
či onom rohu či v té či jiné kavárně, ale
jestli na meetu, zoomu či v teamsech.
Do našich pokojů vnášejí sváteční chvíle
on-line koncerty, besedy, a přednášky,
během práce z domova se tiše a bez
odmlouvání vzděláváme s našimi dětmi a divíme se, co vše se dozvíme. Mění
se i naše tradice a rituály, ženy slavily svůj mezinárodní den s vlastnoručně
vyvedeným účesem a pěkně s celou
rodinou, muži trávící všechen volný čas
v zahradách již zapomněli, že kdysi touto dobou vyhlíželi zahrádky pohostinské,
a již spřádají své plány, jak o velikonocích
pěkně posedí doma, učitelé oslavili svůj
svátek v digitální sborovně a děti, ty už
si ani neumějí představit, kudy že se ta
cestička do školy vlastně vine.
Co jsme ale rozhodně nezapomněli, i když
už toho všeho často máme až až, je vzájemná sounáležitost, pozornost, schopnost si
pomáhat, myslet na ostatní, usmát se. Moc
Vám za to děkuji a těším se, až to všechno
pomine a my se zase budeme moci potkat
spolu na nějaké pořádné veselici!

Protože to ale asi nebude jen tak hnedle,
tak tu máme jeden malý dárek, který by
nás mohl zatím zabavit. Seznamte se
s Velvarským Nápadníkem! Během
nouzové uzávěry jste jistě prosmejčili
každý kout našeho katastru a podívali
se i na místa, kde jste třeba nikdy nebyli,
anebo jste častěji, a tedy možná i novýma očima nahlédli do koutů, o nichž jste si
mysleli, že je důvěrně znáte. A to se teď
může hodit! Velvarský Nápadník totiž
hledá vaše nápady na vylepšení města!
A co je důležité, má v portmonce vcelku pěknou sumičku na jejich financování.
Že máte nápad? To je skvělé! Tak jukněte
do samostatného článku, kde se dozvíte
více. Aspoň toho zaracha k něčemu využijeme.
S díky za zájem o městské dění a s přáním
pevného zdraví i nervů,
Radim Wolák, starosta velvarský

foto: F. Konvrzek
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DROBNIČKY VELVARSKÉ

aneb březnové dění slovem i obrazem

Senior taxi Velvary už jezdí! Doveze Vás, kam potřebujete, třeba i na očkování! Pokud
máte zájem, určitě jej využijte, informace v minulém zpravodaji, na stránkách města anebo
na telefonu 315 761 199. Náš pan řidič Miro Vávro je pořád usměvavý a cestou si s ním
i dobře popovídáte. A slovensky!

Využijte velvarský respirátoromat. Pokud byste zatoužili získat respirátor i v hodině mezi
uzavřením obchodů a zákazem vycházení, nebo pro půlnoční vycházku se psem kolem
kostela, můžete si jej pořídit v radničním respirátoromatu, který vznikl přeonačením stroje
na sušenky a čeká na Vás v radničním loubí. Cena nákupní a slušná, 10 Kč za kus. Tak ať
slouží! (Kdyby zlobil, dejte vědět.) Už se ale těšíme, až to bude za námi a začneme nabízet
jiné produkty pro potěchu kolemjdoucích (zatím zvažujeme, zda jej více ocení turisté sbírající dřevěné a jiné známky, anebo se jím pokusíme přispět k bezpečnosti nočních vycházek
velvarské mládeže - na rozhodnutí máme ale asi ještě dost času)!

Respirátory pro velvarské od srdce. Obchůdek u kostela nabídl všem velvarským
malý dárek: každý, kdo měl zájem, dostal při každé návštěvě 2 respirátory FFP2 zdarma,
stačilo se zastavit. Akce platila čtyři dny a za tu dobu se rozdala pěkná hromada
ochranných pomůcek. Za nezištnou pomoc patří poklona a dík Tomášovi a Majce
Nguyenovým! Děkujeme!
Velvary myslely na Tibet. Jako každý rok jsme se
připojili k mezinárodní akci VLAJKA PRO TIBET,
jejímž cílem je v den výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci vyjádřit solidaritu nejen s tímto utlačovaným národem, a proto dne 10. 3. visela na naší
radnici místo vlajky městské vlajka tibetská. Děkujeme, že Vám omezování lidských práv není lhostejné!
Stromy přibývají. Projekt Obnova krajinných struktur, v rámci kterého se vysadily stovky stromů v okolí
města, se blíží k závěru a dělá nám radost. Věříme,
že dělá radost i vám. Pokud uvidíte, že nějaký strom
potřebuje péči, upozorněte nás, prosím. Budeme
se o ně starat, ale neuhlídáme jistě vše. Prosíme,
nejezděte po nově opravené a oseté cestě z Ješína
na Neuměřice, musíme chvíli počkat, než se zatáhne.
Pokud tam uvidíte netrpělivého motorkáře či čtyřkolkáře, dejte mu, prosím, vědět, ať jezdí jinde, nebo dejte
vědět nám. Díky!

Vlajka pro Tibet opět zavlála
na velvarské radnici
Tady bývala skládka a teď jsou tu stromy

Respirátoromat je připraven k vašim službám
v loubí radnice

Stromy chybí. Na jedné straně stromky přibývají, na druhé mizí. Bohužel. Městem se
prohnala ve druhé vlně firma, která čistí ochranné pásmo kolem vedení ČEZ. Při tom vzaly
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I darováním respirátoru lze prokázat sounáležitost, děkujeme!
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za své všechny stromky a keře podél cesty na Chržín. Je to pohled neradostný, ale žel
s tím nic nenaděláme. Zákon je třeba ctít, i když se nám to nelíbí. Domlouváme se
tedy s ČEZem, že bychom vysadili podél cesty ovocné keře, a sami hlídali jejich výšku.
Uvidíme, zda se domluvíme.

Záložna pomalu, ale jistě. Jak jsme informovali minule, na Záložně se stále dělají nové
stropní konstrukce. Pomalý posun bude trvat až do května, pak to začne postupovat vpřed
rychleji.

Nový strop nad sálem už je hotov - vydrží i když budeme tancovat dupáka, klidně na střeše

Na vyhlídku už jen pěšky. Nová značka se zákazem vjezdu byla instalována pod osadou
Radovič. Důvodem byl výrazný nárůst dopravy směrem k vyhlídce. Jsme moc rádi, že
se naše rozhlednička líbí, ale bohužel se kolem ní začalo sjíždět osazenstvo, které tam
nevyhlížíme s radostí, protože nešetřilo odpadky a rozjíždělo okolní pozemky, takže
přátelé, od nynějška k vyhlídce jen po svých, prospěje to tělu i duši.

Penízky do rozpočtu. Protože finanční vyhlídky obcí do budoucna jsou nejisté, pokračujeme v našich snahách o získání dotačních prostředků. V březnu jsme nachystali
a podali celkem 7 dotačních projektů do vhodných dotačních titulů (celková modernizace
MŠ, vzduchotechnika MŠ, modernizace kuchyně, akustické úpravy sálu ZUŠ, vybavení

Na sál se vejdeme
skoro všichni, už
abychom tam byli
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Na vyhlídku už jen pěšky - výhled bude o to zaslouženější. Foto P. Bakalář
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technikou pro ZŠ, nákup vozidel pro pečovatelskou službu pro
imobilní klienty a hlavně žádost o příspěvek na vybavení Záložny stoly a židlemi, abychom se na zábavě měli čím případně
řezat.
Bučina má kanalizaci – Ješín se na ni chystá. Výstavba kanalizace v místní části Velká Bučina jde do finále, za chvíli bude
dokopáno. V dubnu by se měly začít asfaltovat povrchy a upravovat okolí, věřme, že tvář Velké Bučiny začne získávat vlídný
výraz. Naši pozornost začínáme obracet k Ješínu, kde kanalizace není a z trubek do škarp mnohde vytékají nepěkné věci.
Dokončili jsme projekt kanalizace a ČOV, začneme se poohlížet
po dotaci.
Živá krajina velvarská. Ač letošní zima byla na srážky bohatá,
změna klimatu je tématem, kterému se dále věnujeme. Ve spolupráci se spolkem Živá krajina, který vytvořil oceňovaný model
nápravy krajiny Zdoňov na Broumovsku, zahajujeme spolupráci na modelu Svodnice, kde bychom si rádi vyzkoušeli, jak by
mohl model pro úpravu krajiny tak, aby opět začala zadržovat
vodu, fungovat u nás. Projekt je v přípravě, budeme o něm pravidelně informovat.

Na Bučině už bude brzy čisto,
Ješín ještě na kanalizaci čeká,
ale potřebuje ji velmi

VelvaRyba plula krajinou. Ačkoli jsme byli zavřeni v katastru a nesměli jsme po většinu
března nikam moc daleko, dalo se to vydržet i díky snaze našich organizací. Knihovna vydávala knížky okénkem, městské muzeum nás nechalo jiným okénkem nahlížet do svých
expozic, muzejní vzdělávací centrum Velvareum připravilo procházkovou hru za tajemnou
VelvaRybou, ZUŠ pořádalo online koncerty a i jiné kratochvíle nám krátily pobyt v domácím
vězení. Děkujeme!

Tolik velvaryb připlulo do krabice s pokladem po prvním pátrání

Testujme, očkujme se. Na radnici, stejně jako ve firmách větších i menších se spustilo
pravidelné testování, pracovní týden začínají ti šťastnější sliněním do sáčku či žvýkáním
tamponu, jiní si nyní se slzou v oku pravidelně užívají vstup chlupaté tyčinky až kamsi
do tajů lebečního zánosí. Přibývá též očkovaných, zejména mezi seniory, což nás těší.
Věřme, že to vše přispěje k tomu, aby příští březnový zpravodaj mohl už vyprávět o jiných
radovánkách.

Antigenní test s negativním výsledkem, přejme si, ať je jich co nejvíce

Pokud byste potřebovali s čímkkoli pomoci, obraťte se na radnici, uděláme vše, co půjde!
Z březnového deníčku mezi zápisy všelikými vylovil a sepsal Radim Wolák, starosta
velvarský
w w w. v e l v a r y. c z |
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Případné dotazy ohledně sběru nebezpečného odpadu i železného šrotu Vám budou zodpovězeny v přízemí městského úřadu, nebo na
telefonních
315 šrotu
617 007,
617zodpovězeny
008
Případné dotazy ohledně sběru nebezpečného
odpadu ičíslech
železného
Vám315
budou
v přízemí městského úřadu, nebo na
telefonních číslech 315 617 007, 315 617 008

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

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ,
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A ŽELEZNÉHO ŠROTU
_
č.

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

SOBOTA 17. DUBNA 2021_

čas
příjezd odjezd

1.

8:00

8:15

2.

8:20

8:35

3.

8:40

8:55

4.

9:05

9:20

5.

9:20

9:25

6.

9:25

9:30

7.

9:35

9:50

8.

9:55

10:10

9.

10:15

10:30

10.

10:35

10:50

11.

10:55

11:10

12.

11:15

11:30

13.

11:35

11:50

14.

11:55

12:10

15.

12:15

12:30

16.

12:35

12:50

17.

12:55

13:10

část města
Velvary
Velká Bučina

Ješín

Velvary

Nové Uhy

křižovatka ulic Komenského a Primátorská
dolní část u rybníka
horní část u nádob na separovaný odpad
na návsi u kapličky
u nádob na separovaný odpad u křižovatky na Kamenný Most
u bytového domu 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

SOBOTA
SOBOTA 17.
17. DUBNA
DUBNA 2021
2021

Železný šrot a elektrospotřebiče máte
Železný
šrotsběru
a elektrospotřebiče
máte
stanovišti
nebezpečného odpadu
stanovišti
sběru
nebezpečného
odpadu
převezmou naši hasiči.
převezmou naši hasiči.

možnost osobně odevzdat
možnost
osobně
odevzdat
(viz.
seznam
zastávek),
kde si
(viz. seznam zastávek), kde si

na
na
jej
jej

Děkujeme, že železo předáváte přímo jim, protože tím podporujete náš
Děkujeme,
že železo předáváte přímo jim, protože tím podporujete náš
hasičský
sbor!
hasičský sbor!
Pokud nemáte možnost dopravit železný šrot na
Pokud
nemáteodpadu,
možnost
dopravit
železný
šrotbuď
nav
nebezpečného
můžete
si předání
domluvit
nebezpečného
odpadu,
můžete
si
předání
domluvit
buď
v
úřadu, nebo na telefonním čísle 770 183 087.
úřadu, nebo na telefonním čísle 770 183 087.

stanoviště svozu
stanoviště
svozu
přízemí
městského
přízemí městského

Železný šrot a vyřazené elektrospotřebiče můžete odevzdat také přímo na
Železný
šrot
a vyřazené
elektrospotřebiče
můžete
odevzdat také přímo na
hasičské
zbrojnici
v době
od 8:00 do 10:00
hodin.
hasičské zbrojnici v době od 8:00 do 10:00 hodin.

PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:

Inzerce:
Inzerce:

akumulátory
baterie
monočlánky
zářivky, výbojky

oleje motorové
olejové filtry

SBĚR
SBĚR ŽELEZNÉHO
ŽELEZNÉHO ŠROTU
ŠROTU
A
A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

stanoviště

Inzerce

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
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Městská knihovna informuje
Jan Burian se opět vrací do velvarského muzea se svou besedou
o Islandu. Málokdo ví, že tento známý český písničkář a spisovatel
dělá zároveň i průvodce turistů v několika destinacích, z nichž jednou
je právě Island, kam jezdí již 25 let. O této zemi natočil spolu s režisérem Pavlem Kouteckým dokumentární film Islandská paměť (možno shlédnout na YouTube) a napsal knihu Dvacet let s Islandem.
Přestože podmínky nejsou kulturním akcím příliš nakloněny, nevzdáváme se a plánovanou
besedu uskutečníme přes internet. Pokud budete mít zájem se připojit, zapište si termín
do kalendáře a pak sledujte web města, kde bude s předstihem zveřejněn odkaz na besedu,
nebo rovnou napište na mail velvareum@velvary.cz a my Vám několik dní před uskutečněním besedy pošleme odkaz na připojení.
Možná by si někdo řekl, že se může podívat na nejrůznější přednášky na internetu. Tato
beseda je však výjimečná tím, že můžete nejen poslouchat, ale také klást dotazy.
Po skončení besedy si můžete přijít zakoupit k výdejnímu okénku v průjezdu Městského
muzea Velvary některou z knih nebo alb Jana Buriana a můžete si je od autora nechat
hned podepsat.
Těšíme se a přejeme všem, aby neztráceli naději. Jan Burian nedávno v rozhovoru pro
ČT24 řekl, že člověk by měl mít rád svou dobu, protože jinou už mít nebude. Tak se toho
zkusme držet.

Za Městské muzeum Velvary
Kateřina Špičková

JIŽ OD PONDĚLÍ 15. ÚNORA MOHOU ČTENÁŘI KNIHY VRACET
A PŮJČOVAT SI PŘES VÝDEJNÍ OKÉNKO ZA TĚCHTO PODMÍNEK:
Návštěvu knihovny je nutné si předem domluvit na konkrétní termín a čas telefonicky
na čísle: 315 761 312 nebo e-mailem na adrese: knihovna@velvary.cz
Jak tedy momentálně návštěva knihovny probíhá? Zde je krátký manuál:

1. Domluvíte si telefonicky nebo e-mailem návštěvu knihovny.
2. V určený den a čas přijdete do knihovny k výdejnímu okénku.
3. Pokud máte vypůjčené knihy, vrátíte je.
4. Knihovnice vám předá knihy, které jste si předem zamluvili.
Tato opatření jsou nutná z toho důvodu, aby nedocházelo k setkání
více osob na chodbě knihovny, kde je výdejní okénko v provozu
a také, aby knihovnice stačila každému připravit knihy k vypůjčení.
Při rezervaci termínu si zároveň objednejte knihy, které si budete chtít vypůjčit nebo požádejte knihovnici, aby vám něco ke čtení připravila sama. Při respektování těchto pravidel a dodržení
hygienických opatření proběhne vaše návštěva knihovny bez
delšího zdržení k vaší i naší plné spokojenosti.
Novinkou je, že po dobu fungování výdejního okénka naše knihovna zrušila obvyklé půjčovní dny a provozní dobu rozšířila na každý
pracovní den. Toto rozhodnutí se již ukázalo jako správné, protože zájem čtenářů o návštěvu knihovny je po nucené odmlce opravdu velký a rozložení počtu návštěvníků knihovny
do více dní je v současné zdravotní situaci praktičtější.
Děkuji, že jste tuto situaci přijali s pochopením a dočasná nová pravidla respektujete.
Každý den o vaší spokojenosti svědčí velké množství vypůjčených knih a stejné množství
knih vrácených.
Zároveň prosím ty, kdo do knihovny i nadále přicházíte bez předešlé domluvy, abyste
tak nečinili. Zdržujete tím totiž čtenáře, který přijde po vás a je řádně objednaný, protože
v době, kdy se vám snaží knihovnice vyhovět a obsloužit vás, měla chystat a vyhledávat
v půjčovně a v depozitáři tomuto čtenáři knihy, které si zamluvil a pro které si za chvilku
přijde, a po něm čtenář další a další…
Věřte, že i my se moc těšíme, až se epidemiologická situace zlepší a knihovna se opět vrátí
ke klasickému půjčování. Zatím se opatrujte a čtěte příjemné knihy.
Zdeňka Ortová
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Fejeton
KNIHOVNICE V ČASE VÝDEJNÍHO OKÉNKA

KNIHOVNICE V ČASE VÝDEJNÍHO OKÉNKA

Výdejní okénko je užitečná věc, zajišťuje, že dovnitř nemůže nic, co neprojde otvorem velikosti Encyklopedie obojživelníků. Těchto rozměrů nedosahuje ani člověk menší velikosti,
proto čtenáři zůstávají před okénkem a knihovnice uvnitř knihovny. Je pondělí 15. března.

a načítám jejich čárové
pískne, že ho holčička j
do počítače
8.10 – vydávám se do dospělé půjčovny vyhledat tři detektivky,nakonec
které mi nadiktoval
pán, na

co jede k lékaři, ale za výdejním okénkem zahlédnu dětskou siluetu, holčička jde vrátit
Čtyřlístky, časopisových Čtyřlístků vrací 18 kusů, snímám do počítače
čárových
kódů km
8.22 –18zvoní
telefon,
a holčička na mě volá, jestli by si mohla půjčit další Čtyřlístky, protože
je
to
taková
čtyřlístčtenářem čas pro návšt
ková fanynka, je mi jasné, že bude chvilku trvat, než najdu čísla, která ještě nečetla, zjistím
to jedině tak, že popadnu hromadu Čtyřlístků a načítám jejich čárové kódy do konta malé
– za výdejním
o
čtenářky tak dlouho, až jeden konečně pískne, že ho holčička8.25
ještě vypůjčený
neměla,
s nimi
ke svému
stolu,
dalších 6 už měla, sedmý nikoli, hurá, nakonec do počítače načtu
Čtyřlístků
8, ale to už
je
knihy doma, paní říká, ž

a paní mě prosí ještě o
okénko
je užitečná
zajišťuje,
že poštu
dovnitř nemůže nic, co neprojde
7.15 - usedám
k počítači a věc,
vyřizuji služební
e-mailovou
8.22 – zvoní telefon, kmitám propiskou, zapisuji si názvy osmi knih a domlouvám se
by je proložit něčím h
čtenářem čas pro návštěvu knihovny
velikosti Encyklopedie obojživelníků. Těchto rozměrů nedosahuje ani člověk
Aristokratku a Lázeňsk
7.30 - ještě jsem nestačila odpovědět na všechny e-maily, ale přednost měly ty, jejichž
elikosti,
proto čtenáři
před
okénkem
a knihovnice
uvnitř knihovny.
prostřednictvím
si čtenáři zůstávají
objednávají knihy,
které
si přijdou dnes
vypůjčit, tak je načase
8.25 – za výdejním okénkem mě zdraví objednaná čtenářka, vrací
knihy,
s nimi
hlásí,
že běžím
Aristokratku
u
vzítbřezna.
blok, kam jsem si objednávky zaznamenala, vydat se mezi regály a požadované tituly
ke svému stolu, snímám jejich čárové kódy, říkám čtenářce, že má
dvěoknihy
doma, si m
ělí 15.
pětještě
knih,
kterých
vyhledat

paní říká, že ano, že je ještě nepřečetla, předávám jí tři objednané knihy a paní mě
knih čtenářka četla, vra
prosí ještě o dvě, protože si objednala samé severské detektivky a chtěla by je proložit
z nich
je možno
vypůjči
7.45k –počítači
stěhuji před
do dětské
půjčovny
stoleček, na poštu
něj umísťuji plexisklovou
edám
a vchod
vyřizuji
služební
e-mailovou
něčím humorným, běžím do dospělé půjčovny, vyhledám Bočkovu
Aristokratku
a Lázeňpřepážku, paní uklízečka vše desinfikuje, provizorní výdejní okénko je tím připraveno
skou kúru od Ivanky Deváté, přiběhnu s nimi k počítači, ale ten hlásí, že Aristokratku už
čtenářka měla, fofruji zpět do půjčovny, do náruče nabírám pět knih,
myslím, ch
8.40o–kterých
volá sičtenářka,
ště 7.55
jsem
odpovědět
všechny
e-maily,
ale přednost
měly
ty,se paní mohly líbit, počítač hlásí, že i těchto pět knih čtenářka
– na nestačila
stůl uvnitř knihovny,
který jsem na
umístila
poblíž vchodu,
štosuji hromádky
i větší
že by
četla,
vracím
se
a čas by jí k návštěvě
hromady objednaných
knih a lepím
na ně lístečkyknihy,
se jménykteré
čtenářů,sikteří
si pro nědnes
přijdou,vypůjčit,
opěttak
do půjčovny, vyhledám další knihy a hurá, jednu z nich je možno vypůjčit, chci
ostřednictvím
si čtenáři
objednávají
přijdou
měla zájem a jména čt
všechny tyto knihy jsem nanosila z vedlejší půjčovny ke svému počítači a načetla jejich čáknihu odnést k okénku, ale zvoní telefon, je
e vzít
blok,
kam
jsem
si
objednávky
zaznamenala,
vydat
se
mezi
regály
na mě, co vyberu, vše
rové kódy do čtenářských kont jednotlivých čtenářů, protože kolegyně z dospělé půjčovny
ované
titulys dětmi
vyhledat
je doma
na ošetřovném a dohlíží na jejich školní výuku
8.40 – volá čtenářka, chce vysvětlit, jak funguje výdejní okénko,
který den
narozmýšlí
tu svojisi,humoristicko
a čas by jí k návštěvě knihovny vyhovoval a diktuje mi asi 6 názvů knih, o které by měla
7.58 – zvoní telefon, čtenářka se ujišťuje, že je knihovna skutečně v provozu, ptá se,
zájem a jména čtyř spisovatelů, od kterých by si ráda něco přečetla a nechává na mě,
ěhuji
před vchod do dětské půjčovny stoleček, na něj umísťuji plexisklovou
8.44 – předávám vesel
jestli máme druhý díl skvělého románu Šikmý kostel, máme, ale je vypůjčený, čtenářce ho
co vyberu, vše zapisuji a mávám na čtenářku, která u výdejního okénka čeká na tu svoji
volá paní a prosí mě o
u, paní
uklízečka
vše
desinfikuje,
výdejní
je tím připraveno
v počítači
zarezervuji
a jdu
vyhledat knihu provizorní
Údolí od Bernarda
Miniera,okénko
pro níž si čtenářka
humoristickou knížku
čtivé a neměly moc stra
přijde v 11.00
8.44 – předávám veselou knihu a běžím zpět ke svému stolu, protože zvoní telefon,
a stůl
uvnitř knihovny, který jsem umístila poblíž vchodu, štosuji hromádky
8.00 – zvoní telefon, volá čtenář z vedlejší obce, říká, že jede k lékaři, tak se cestou
volá paní a prosí mě o připravení nějakých příběhů pro děti, podmínkou
aby byly
čtivé
8.47 – je,před
výdejním
o
omady
objednaných
knih
a lepím
na
ně lístečky
seasijmény
čtenářů, kteří
si moc stran, domlouváme se na několika konkrétních titulech
zastaví
v knihovně odevzdat
knížky,
byl by rád,
kdybych
mu připravila
tři české deteka neměly
detektivky,
prosím
ho,
a
tivky, avšechny
já si zapisuji jejich
zastaví
se prýnanosila
asi v 8.45, rychle
se dívám, jestli
ten samý ke svému
přijdou,
tytonázvy,
knihy
jsem
z vedlejší
půjčovny
co jstetřitady
čas už nemá někdo zamluvený a čtenáři hlásím, že může přijet
8.47 – před výdejním okénkem přešlapuje pán, je to ten, coa siříká:
v 8.00„Azamlouval
a načetla
jejich čárové kódy do čtenářských kont jednotlivých čtenářů,
detektivky, prosím ho, aby měl strpení, že knihy běžím vyhledat,
čtenářhodinou?“
se zachmuří
třičtvrtě
kolegyně
dospělé
půjčovny
je doma
ošetřovném
na„A co jste tady proboha celou tu dobu dělala? Vždyť jsem vám volal před třičtvrtě
8.05 – u zvýdejního
okénka
už čeká čtenářka,
která s
si dětmi
tento časna
zamluvila
v pátek, ode-a dohlíží
a říká:
vzdává 12 vypůjčených knih, vezmu je, svižně s nimi kráčím ke svému výpůjčnímu pultíku
hodinou?“
olní výuku
Na sklonku dne dopíjí
a snímám jejich čárové kódy do počítače, je to v pořádku, paní vrátila vše, odbíhám zpět
pošty
potkávám
k okýnku a předávám jí knihy, které jsem pro ni již připravila dle jejího pátečního požadavNa sklonku dne dopíjím studenou kávu, zamykám a odcházím U
domů.
U pošty
potkávámznám
voní ku,
telefon,
čtenářka
ujišťuje,
žeOrwella,
je knihovna
skutečně
provozu, ptá
se,
ale paní mě
žádá ještě se
o nějakou
knihu od
vnuk prý bude
maturovat, v
odbíhám
známého, volá na mě: „V knihovně teď máte klid, viď, dneska lidi
nečtou, buď
do bu
dneska
lidi koukají
nečtou,
dospělé díl
půjčovny
a vracím se
s Orwellovou
knihou kostel,
„1984“, čtenářka
vrtí hlavou,
počítače nebo na televizi, že jo?“ Škoda je, že nevidí, jak se pod respirátorem spokojeně
me dodruhý
skvělého
románu
Šikmý
máme,
ale prý
je vypůjčený,
Škoda je, že nevidí, jak
si uvědomila, že vnuk nechce libovolnou Orwellovku, ale Farmu zvířat, říkám, že je to
usmívám
ho vvpořádku,
počítači
zarezervuji
a
jdu
vyhledat
knihu
Údolí
od
Bernarda
Miniera,
popadnu 1984, vracím ji do regálu, vyhledám Farmu zvířat, běžím s ní k počítači, sejmu čárový
rychle zpět ke čtenářce a knihu jí předávám
čtenářka
přijdekód,
v 11.00

Zdeňka Ortová
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Krajem pluje Velvaryba
Vážení a milí spoluobčané, velcí i malí,

vycházková hra pro děti

KRAJEM PLUJE

ba

hra pro menší děti s doprovodem dospělých nebo
pro samostatné větší děti
každou středu v 15:00 nová hádanka - nová trasa
na cestu se můžete vydat kdykoli

s sebou potřebujete jen nějakou drobnost na výměnu
za jinou drobnost v krabici s pokladem
novou hádanku najdete vždy na:

-

https://velvareum.wixsite.com/velvary/co-jeste-nabizime
městské vývěsce naproti hračkářství
v průjezdu muzea (můžete si vzít vytištěnou)
facebooku @velvareumvelvary
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přestože jsme v minulém čísle zpravodaje slíbili, že budeme představovat postupně edukační
programy Velvarea, dovolíme si předestřený plán pro tento měsíc pozměnit a věnovat se
aktuálnímu tématu, které vyplynulo z okolností.
Když byly na počátku března zpřísněny podmínky lockdownu, rozhodli jsme se na tuto situaci
zareagovat a zahájili jsme novou vycházkovou hru pro děti. Cílem této hry je jednak poskytnout dětem a jejich rodičům či prarodičům motivaci k vycházkám do míst, kam se možná
obvykle nevydávají a také nabídnout jim příležitost k tomu, aby lépe poznali své město.
Hra je vymyšlena tak, že každou středu zveřejníme novou hádanku Velvaryby (podrobnosti
a odkazy na webu v přiloženém letáku) a děti mají s pomocí dospělých vyluštit, co se skrývá
ve veršované zprávě psané poněkud starobylým jazykem. Při vymýšlení hry nám šlo o to, aby
věkové rozpětí dětí, které se mohou hry zúčastnit, bylo co největší a zároveň aby se nejednalo
o jednoduchou šipkovanou, ale spíše o výzvu dozvědět a naučit se něco nového. Velvarybí
hádanku proto nepíšeme ve stylu dětských říkanek, ale píšeme ji tak, že menší děti potřebují
maminku nebo jiného dospělého, aby textu porozuměly, čímž má hra nenásilně podněcovat
dialog mezi dětmi a dospělými. Zároveň doufáme, že tato hádanka může být výzvou i pro
starší děti a vlastně i pro dospělé, které k této hře děti přizvou jako pomocníky.
V průběhu cesty děti plní několik úkolů a když se jim podaří dojít do cíle, nachází zde poklad
Velvaryby, kde si mohou vyměnit jednu přinesenou drobnost za drobnost, kterou v pokladu
najdou.
Velmi nás těší, že se od počátku hra setkala s poměrně velkým
zájmem. Již první týden velvarybí poklad našlo téměř padesát dětí,
což jsme poznali podle posledního úkolu, jímž bylo nakreslit, jak si
děti představují Velvarybu.
Hra bude v současné podobě probíhat nejspíš do Velikonoc. V době,
kdy vyjde tento zpravodaj, bude již tedy pravděpodobně ukončena.
Ti, kteří ji nestihli, však nemusí zoufat. Rozhodli jsme se, že tuto
myšlenku rozpracujeme, hádanky trochu poupravíme a uděláme
z putování za Velvarybou městskou vycházkovou hru, která bude
trvale k dispozici jak obyvatelům města, tak i případným výletníkům.
Ve třetí hádance od Velvaryby byla jednou ze zastávek také budova
bývalé synagogy, ve které sídlí Velvarská Kostka. Děti se zde dozvěděly, že dříve kulatá okna, tak charakteristická pro tuto stavbu,
zdobily vitráže s tak zvanou Davidovou hvězdou.
Zkusily si tuto hvězdu nejdříve sestavit ze dvou trojúhelníků a potom
nakreslit na chodník. Snad tento počin někdo nebude vnímat jako
znevažování symbolu. Šlo nám o pravý opak. Doufáme a věříme,
že v dětech touto cestou pomaloučku zapouští zprvu snad nepatrné
kořínky vztah ke kultuře, historii a místu, kde žijí.

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

19

Městské muzeum Velvary
Kronika Velká Bučina
Válka světová

Již od války Balkánské v r. 1911, kdy slovanští
národové Srbsko a Bulharsko po vítězné válce
nad Tureckem upevnily svoje území a politické
pozice, bylo jasno, že počíná nad Evropou se
hrozivě chmuřiti. Rakouská a Německá diplomacie snažila se všemožně, aby zkalila dobrý
poměr mezi vítězným Srbskem a Bulharskem
což se jí také úplně podařilo, takže došlo k válce mezi původními spojenci. Srbsko tuto válku
v r. 1912 vyhrálo, ale Rakousko – Německá diplomacie dosáhla svého cíle, poněvadž se jim
podařilo nejen Srbsko oslabiti, ale i z původního spojence stal se největší nepřítel. Německo
sledovalo hlavně své dávné touhy sice otevřít
si volný průchod na Bagdád, a tak ohroziti respektive se zmocniti Indie, která jest zlatou
studnicí Britské říše. Rakousko bylo v úplném
vleku Německa a to byla jedna hlavní příčina, proč v pozdějších létech došlo k úplnému
zhroucení této monarchie.
Špatně orientovaná politika zahraniční a nemožná politika vnitřní způsobily naprostou nenávist Slovanů vůči své říši a panujícímu rodu.
Císař Frant. Josef I., přímo nenáviděl národ náš
tak, jako téměř všichni Habsburkové. Slovanští
národové v Rakousku nebyly rovněž jednotní
a zejména Poláci za zdánlivý prospěch Rakousku proti ostatním Slovanům různé služby
konali. Z tohoto ovzduší samých intrik vznikla
jedna z největší válek – válka světová.
Rakousko – uherský generální štáb uspořádal
v měsíci červnu těsně na hranicích srbských
vojenské polní cvičení, na které byl delegován
následník trůnu Ferdinand d‘Este, známý nepřítel Slovanů. To byl signál, který pobouřil celý
srbský národ, neboť tendence těchto cvičení
byla příliš průhledná, a tak když slavnostně vyjížděl se svoji chotí Žofií roz. hraběnkou ChotZ p r a v o d a j Ve l v a r y |

20

kovou do Sarajeva, došlo k výstřelům studenta
Prinčipa. Kule zasáhla smrtelně oba manželé,
kteří krátce po zranění jsouce převezeni do
nemocnice skonali. Příčina k válce byla tímto
činem dána.
Rakousko podalo Srbsku ultimatum, které
ovšem nemohlo toto splniti, poněvadž podmínky obsažené v ultimatu znamenaly úplnou
porobu celého národa a tak na den sv. Anny
26. července r. 1914 došlo k oficielnímu zahájení války.
Úředníci okres. hejtmanství v Kralupech n./Vlt.
již časně z rána rozváželi mobilizační vyhlášky,
které vyvěšeny na rohu domů čp. 3 p. Matěje Böhma a v hostinci p. Jos. Košťála. Podle
těchto vyhlášek volán byl celý pražský armádní sbor do 24 hodin, takže všichni záložníci do
39 let stáří okamžitě opouštěli své rodiny
odcházejíc ku svým plukům. Nelze popsati
veškeré srdcelomné scény, které se odehrály
v pár hodinách v jindy tak veselé a spokojené
vesničce. Vše rázem změněno v tichý hluboký
smutek, neboť každý tušil, že nastávají velké
historické události, jež nelze dosud ani zdaleka
odhadnouti.
Zatím co docházely zprávy z měst a obcí
německých zejména z Vídně, bylo jasno,
že tato válka jest expansivní válkou Němců,
ve které mělo býti udušeno vše, co nebylo
německého. V těchto německých městech
a obcích docházelo k obrovským, fanatickým
projevům pro válku, zatímco v českých měs-

tech a obcích byl tichý smutek a až přímo zarážející klid.
Nástup záložníků
Dne 27. července loučili se povolaní záložníci se svými drahými na nádraží ve Velvarech
a bylo bohužel velmi mnoho těch, kteří se loučili naposled, padnuvše v pozdějších dobách
na některém bojišti světovém.
Ten, kdo byl účastníkem tohoto loučení nikdy
toho nezapomene. Když trubka, dávající signál
k odjezdu vlaku, zazněla a vlak se hnul odjížděje z nádraží, tu jakoby se zlomila všechna
srdce umučených matek, manželek a dětí, neboť smutné to srdce dobře tušilo, že vidí to své
dítě, manžela, otce atd. možná naposledy.
Po nástupu
Po nástupu záložníků dostala vesnice zcela
novou tvářnost. Smutek, obavy a vše četl každý na tvářích a v očích jeden druhému. Všude
něco chybělo, něco stálo, vázlo, vesnice zesmutněla. Byly právě žně. Za odešlé muže nastoupili vyměnkáři, ženy a děti a v těžké práci
každý hledal zapomnění.
První narukovaní
Hned první den mobilizační narukovali následující občané Josef Čermák, pokrývač, Josef
Janda, malorolník, Ant. Čermák, pokrývač,
Václav Moravec, zedník, Václav Böhm, kovář,
Josef Košťál, rolník, Jan Janda, rolník, Karel
Böhm, rolník, Ant. Böhm, kolář, Frant. Voves,
zámečník, Čeněk Hrdlička, malorolník, Antonín
Stěhula, dělník, Josef Drobný, zedník, Antonín
Drobný, zedník, Karel Vaněk, zedník, Frant.
Linké, rolník, Ladislav Kotas, rolník, Josef Kolařík, truhlář, Pavel Kotas, rolník, Štětina, malorolník. Většina uvedených patřila svým kmenovým přidělením k pěšímu pluku 28, který
dlel později po zahájení války až do skončení
se této v Mostě n/Murou v zemích Tyrolských
u zeměbraneckého pluku č. 8 v Solnohradě.
Setniny těchto pluků byly poslány na různé
části front, a tak po delší době jsme se dozvěděli o různých místech, kde dleli naši vojáci
občané. Spád různých událostí pak spěl rychlým tempem. Nastalo vzájemné vypovídání válek mezi Rakouskem, Německem a Ruskem,

Německem, Francií a Anglií, takže za krátkou
dobu bylo vypovězeno celkem 31 válek. Po té
vstoupilo do války proti Německu a Rakousku
Japonsko a Spojené státy americké. Rakousko
provádělo další odvody nejen mužů a jinochů
ale i koní a posílalo celé transporty dosud neodvedených mužů na fronty jako pracovní skupiny pro dělání zákopů. Potraviny, oděv, obuv
a jiné potřeby při zahájení války celkem mnoho
nepodražily.
Poněvadž bylo většinou všeobecné přesvědčení, že válka vzhledem k vymoženostem
v armádní zbroji bude velmi krátká a to mělo
za následek, že spekulace, která byla náhlosti světové války překvapena, byla z počátku i zdrženlivá. Sarajevský atentát byl u nás
posuzován asi tak, že většina občanstva byla
nakloněna k pachatelovu atentátu a následník
trůnu a jeho choť odsuzovány zejména z jejich styků s císařem Vilémem na Konopišském
zámku, kde v parcích nejkrásněji rozkvetlých
růží se dlouhou dobu již před válkou chystala
tato vražedná válka. Ještě více než následník
trůnu byla odsuzována jeho choť Žofie, které
osud v Sarajevě ji postihnuvší byl ji veřejným
míněním přán. Leč byli v obci také ovšem jen
jedinci, kteří byli tak vlastenečtí, že bylo neradno se před nimi se svými názory vyslovovati.
Válka spěla svým příšerným tempem dále
a z naší vesnice mizela jedna tvář za druhou.
V náhradu za odcházejícími přišli noví lidé pracovati na opuštěných polích sice zajatci. U nás
to bylo v r. 1916. Zajatci většinou Rusové později Italové byli rozděleni po chalupách. Lidé
je přijali přátelsky, ježto mnozí měli v Rusku
a jinde rovněž své syny a muže zajaté a tak
cítili s těmito nebožáky. V té době již nikdo nevěřil na brzké skončení světové války a rovněž
i zprávám uveřejňovaným v novinách rakousko – uherským generálním štábem o slavných
vítězstvích našich vojsk. V té době vznikla celá
řada pořekadel a anekdot jako například: Když
se volá do skal: „Jak je ti Rakousko?“ tu se
prý ozývá „ouzko“ nebo Přemysl padl, Libuše
je vdova, Marie Terezie prohrála Slezsko a ty
Franto prohraješ všecko. V té době vzniká celá
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ČEZ končí s papírovým oznámením o plánovaných odstávkách elektřiny
Od 1. 1. 2021 ČEZ Distribuce již
nevylepuje papírová oznámení
o plánovaných odstávkách elektřiny a přechází na elektronický způsob informování. Každý zákazník si
může sjednat zasílání upozornění
na plánované odstávky ke svému
odběrnému místu e-mailem nebo
SMS zdarma na
www.distribuce.cz/sluzba
Město Velvary bude nadále vyvěšovat plánované odstávky elektřiny
v aktualitách na webových stránkách města, též rozesílat prostřednictvím SMS z úřadu a vyvěšovat
na úřední desce města na náměstí
v papírové podobě.

VELVARSKÝ
NÁPADNÍK aneb

Okouzli město svým
nápadem!

Chtěli byste vylepšit své okolí? Máte
nápad, který už dlouho nosíte v hlavě?
Tak ven s ním! Město Velvary
v letošním roce poprvé představuje
projekt VELVARSKÝ NÁPADNÍK, který
je tu proto, aby Vám pomohl tyto nápady
přetavit ve skutečnost. Vyčlenili jsme
v rozpočtu částku 400.000,- Kč, která
bude rozdělena mezi nejlepší projekty,
které si sami vymyslíte, navrhnete,
vyberete i pomůžete zrealizovat.

Jak to bude probíhat?
•
•
•
•
•
•
•

Hledáme nápady na vylepšení veřejných prostranství a míst ve městě.
S nápadem může přijít každý, komu je více než 15 let (a za ty mladší to
můžou udělat rodiče).
Svůj nápad popíšete (oč jde, k čemu to bude, jako to bude vypadat, kde to
bude, jak se to udělá a kolik to bude stát) a přihlásíte.
Komise prověří, zda je nápad proveditelný a zda cenový odhad je přiměřený.
Všechny přijatelné projekty pak budou veřejně představeny (za Vaší účasti).
Veřejnost bude hlasovat, které z nich stojí opravdu za to (a Vy můžete rozjet
pořádnou kampaň).
A ty vybrané se poté zrealizují – pod Vaším vedením (a společně pak budeme
mít radost, že se to povedlo).

Více informací na www.velvarskynapadnik.cz
Vše vysvětlíme na podrobném letáku, který dostanete až domů v polovině dubna.

Jak je na tom Nápadník s časem?

Chtěli bychom využít toho, že letošní jaro a léto budeme asi spíše všichni trochu více
doma a možná více než kdy jindy najdeme čas na přemýšlení o našem okolí. Správný
nápadník dlouho neotálí, proto i ten náš má časový plán vcelku svižný:
•
•
•
•
•
•
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12. dubna – 16. května – předkládání projektů
do konce května – prověření proveditelnosti
počátek června – představení projektů
červen – hlasování veřejnosti
konec června – zveřejnění vybraných projektů
od července do konce roku – realizace a radost z výsledků
TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁPADY!

Vzpomínka, ale co s ní dnes?

MUZEUM ONLINE NAUČNOU HROU

Možná, že někteří z nás si vzpomínáme, jak jsme v mládí zpívali, a to vlastně na každém
kroku, při všech příležitostech. V kuchyni s maminkou, v dílně s otcem, s babičkou na zahradě, s dědou na procházce. Dvojhlasně se sestrou nebo i s bráchou při kytaře. Pak tu
bylo podvečerní notování u rybníka s partou.
Dnes to nejde. Vždyť už i = dva = jsou vlastně malý sice, ale sbor. Pozor! Nic ale není
ztraceno. Zpívejme si v soukromí, v duchu i nahlas, broukejme si, co nás právě napadne.
Vždyť tohle nám vzkazuje Karel Hašler:
„Ta naše písnička česká,
ta je tak hezká, tak hezká,
tak jako na louce kytička,
vyrostla ta naše písnička,
až se ta písnička ztratí,
pak už nic nebudem mít,
jestli nám zahyne,
všechno s ní pomine,
potom už nebudem žít!“
(malé hudební zamyšlení Z. Horáčkové)
Inzerce

Vážení a milí přátelé, stálé expozice
Muzea technických hraček ve Velvarech
zůstávají i nadále uzavřené. Stávající
situace nám neumožňuje pro vás připravovat nové akce. Plánované výstavy
musely být přeloženy na rok 2022 nebo
zrušeny. Ale i přesto se činnost muzea
nezastavila. Restaurujeme a konzervujeme historické exponáty, věnujeme
se sbírkotvorné činnosti, provádíme
technickou údržbu kolejiště a v Expozici A – Děkanský dvůr na vás čeká nová
výstava. Na otevření muzea si ale ještě
počkáme. Proto jsme se rozhodli, že pro
vás vybereme několik zajímavostí z našich sbírek a umožníme vám nahlédnout
do expozice i muzejního depozitáře
prostřednictvím fotografií. Každý týden
Prodej slepiček
v neděli až do konce nouzového stavu
Hrádek prodává slepičky typu:
se můžete těšit na další aČervený
další hračky,
které Tetra
jistě potěší
vás
i
vaše
děti.
Čeká
hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
totiž na vás malá online poznávací hra –
kdo jako
odpoví
na otáz-Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.
a první
Dark správně
Shell-typu
Maranska.
ku, získá volnou vstupenku do expozice
Prodej:
26.4., 24.5. a 21.6. 2020
Muzea technických hraček.
Prosíme
vás, zachovejte našemu muzeu
přízeň
Velvary
- u pošty - 14.30 hod.
i v této nelehké době a navštivte nás na Facebooku, protože KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ...
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod .
www.facebook.com/muzeumtechnickychhracek
Miroslav Smaha

tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce
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Inzerce:
Inzerce:

Inzerce

tel. č. 728 177 864 (M. Rudolfová)
tel.
č. 728
177 864 (M. Rudolfová)
email:
prorent@seznam.cz
email: prorent@seznam.cz
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Inzerce:

KŘÍŽOVKA
Hrdinka životopisného románu Trestankyně publicistky Mileny Štráfeldové,
teoretička a historička umění, profesorka na Filozofické fakultě UK, byla
pronásledována nacistickým i komunistickým režimem, nepřistoupila
na kompromis a i v nelidských podmínkách si uchovala lidskou důstojnost,
vnitřní svobodu a víru. Jméno této obdivuhodné ženy ukrývá tajenka. Knihu
Trestankyně si můžete vypůjčit ve velvarské knihovně.
Inzerce:

Inzerce
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Křížovku na DUBEN připravila L.Štýbrová

VYLUŠTĚNÍ Z BŘEZNOVÉHO ČÍSLA:
Ukázka z nové knihy Hany Hřebejkové: Ať žijí padesátnice:
Lázeňští pacienti vyprávějí o operacích celkem rádi a podrobně. Udivuje mě, jak si přesně
pamatují i jejich data, dalo by se říct, že se doslova chlubí jizvami a ukazují si je při sebemenší
příležitosti, když najdou POZORNÉHO POSLUCHAČE.
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.

