Jubilea
Dne 22. srpna 2008 oslavila 80. narozeniny
naše milá maminka, babička a prababička
paní MILENA LUNDÁKOVÁ
z Nabdína.
Vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti
k tomuto životnímu jubileu přejí
syn František, dcery Naďa a Milena s rodinami.
Děkujeme za péči.

BLAHOPŘEJEME
********************************************************************************

Pozvánky na akce ve Velvarech a okolí - září 2008
Kultura
Městské muzeum Velvary: Stálá historická expozice
do 21.9.08 výstava Dokument o legendě aneb Po stopách Čecha, Lecha a Mecha
13. 9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – více str. 20
14. 9. KOMORNÍ KONCERT v rámci hudebního festivalu „Dvořákovy Velvary“ - str. 28
24. 9. Beseda se spisovatelkou Táňou Kubátovou – více str. 14
Sport
6. 9. turnaj PUKAVEC CAP – areál Malovarského rybníka
Oddíl kopané Slovan Velvary - viz rozpis jednotlivých utkání str. 25-26
Ostatní akce
6.-7. 9. Výstava drobného zvířectva v Olovnici
28. 9. Rodičovský klub Vajíčko - zářijový piknik u Malovarského rybníka – více str. 24
TOM Javory Černuc – popis jednotlivých kroužků str. 17

TRADIČNÍ VELVARSKÉ TRHY SE USKUTEČNÍ v sobotu 20. září
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Vybráno z jednání rady města
4. 6. 2008
•Rada

na základě návrhu výběrové komise schválila dodavatele na opravu kapličky na Velké
Bučině, a to společnost DOS – Kralupy s.r.o., náklady na opravu kapličky jsou 262 tis. Kč.
Předpokladem pro realizaci opravy však je schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem.
•Rada

doporučila zastupitelstvu města schválit
s příslušenstvím a pozemky v k.ú. Velvary.

záměr prodeje nemovitosti čp. 435

•Rada

schválila žádost majitelů nemovitosti čp. 11 o povolení vést kanalizační přípojku přes
pozemky města parc. č. 56/1 a 56/2 v k.ú. Velvary. Rada stanovila podmínku zřídit kanalizační
přípojku ve vzdálenosti max. 2 m od hranice se sousední nemovitostí.
•V

rámci akce „Rekonstrukce malých architektonických objektů“ některých obcí dobrovolného
svazku obcí Mikroregion povodí Bakovského potoka jsme žádali o dotaci na rok 2008 ve výši
76 tis. Kč na opravu Památníku padlým v 1. světové válce, byla však přiznána dotace pouze ve
výši 44 tis. Kč. Rada souhlasila s navýšením podílu města na financování této akce.
•Starostka

informovala radu o otravě ryb v Bakovském potoce, otrava byla způsobena dne
3. 6. 2008 tím, že v Pálečku byly vyplachovány sudy s melasou a odpadní voda se dostala do
Bakovského potoka.
18. 6. 2008
•Starostka

informovala radu o rozboru vody z Bakovského potoka po vzniklé havárii. Bylo
zjištěno, že se jednalo o organické znečištění a voda může být používána k zalévání.
•Rada

projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2008, o stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitostí, doporučila starostce předložit zastupitelstvu města uvedený
návrh k rozhodnutí.
•Na

základě zveřejnění záměru prodeje části nemovitosti čp. 65 s příslušenstvím a pozemky ve
Velvarech se písemně přihlásil pouze jediný zájemce. Rada doporučila zastupitelstvu prodej této
nemovitosti přihlášenému zájemci za kupní cenu Kč 595 000,--.
•Na

webových stránkách Operačního programu Životní prostředí byla zveřejněna informace o
úspěšných žadatelích o dotaci z tohoto programu. Město Velvary má příslib dotace z tohoto
programu ve výši Kč 4 010 539,-- a podporu Státního fondu životního prostředí ve výši
Kč 235 914,-- na zateplení budovy mateřské školy. Rada doporučila zastupitelstvu města
schválit přijetí této dotace.
•Při

realizaci zateplení mateřské školy se předpokládá výměna oken a dveří, zateplení
obvodového zdiva a střechy. Pro zateplení střechy byly navrženy 2 varianty: zateplení stávající
ploché střechy nebo realizace sedlové střechy s možností budoucího využití podkroví. Rada
posoudila obě varianty a doporučila zastupitelstvu schválit realizaci sedlové střechy.
•Rada

schválila návštěvní řád a výstavní řád Městského muzea Velvary.

3

•Do

současné doby nebyla systematicky řešena mobilní komunikace pracovníků Městského
úřadu ve Velvarech. Rada se touto problematikou zabývala a schválila rámcovou smlouvu se
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
•Hasičský

záchranný sbor Středočeského kraje nabídl Městu Velvary bezúplatným převodem
ubytovací vůz PV3S a automobilový přívěs k tomuto vozidlu pro zabezpečení činnosti
jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Celková hodnota daru činí cca 233 tis. Kč. Rada
doporučila zastupitelstvu města přijmout tento dar za předpokladu, že jeho přijetí finančně
nezatíží město.
•Rada

na svém jednání dne 23. 4. 2008 schválila podání žádosti o dotaci z programu
Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“. V této souvislosti rada schválila návrh smlouvy o dílo na
restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého.
•Starostka

informovala radu o tom, že výběrová komise na veřejnou zakázku investiční akce
Výstavba vodovodu v místních částech Ješín a Velká Bučina vybrala jako nejvýhodnější
nabídku společnosti Petr Kožený, s.r.o. Rada schválila přidělení této veřejné zakázky
vybranému uchazeči.
•Starostka

informovala radu, že ve Velvarech žije cca 150 občanů, kteří nejsou ve městě trvale
hlášeni. Vzhledem k tomu, že město dostává podíl na sdílených daních podle počtu trvale
hlášených osob, přichází tak město ročně o cca 1 mil. Kč.
•Starostka

informovala radu o návštěvě kandidáta do senátu p. Jiřího Dienstbiera na akci
Muzejní noc. V rámci návštěvy města se setkal se starostkou města a mimo jiné navštívil
expozici v Městském muzeu ve Velvarech a Galerii Jiřího Corvina.
2. 7. 2008
•Na

základě rozhodnutí rady ze dne 7. 5. 2008 byl vyhlášen konkurs na obsazení funkce ředitele
ZŠ Velvary. V termínu se přihlásilo 7 uchazečů, všichni splnili formální náležitosti konkursního
řízení. Konkursní komise navrhla do funkce ředitele Základní školy Velvary, okr. Kladno, Mgr.
Petra Doška. Rada souhlasila se závěrem konkursní komise, schválila Mgr. Petra Doška do
funkce ředitele základní školy a pověřila starostku jeho jmenováním.
•Radě

byla předložena žádost o. s. Natvrdlí o zapůjčení areálu Malovarského rybníka na
6. ročník fotbalového turnaje amatérských týmů zakončený večerní zábavou s živou i
reprodukovanou hudbou. Rada žádost schválila. Pořadatel byl upozorněn, že je třeba dodržovat
přípustnou hladinu hluku tak, aby obyvatelé okolních domů nebyli rušeni.
•Radě

byla předložena žádost Mgr. Kateřiny Linhartové o zapůjčení areálu volného času (dvůr
DPS) k provedení hudební produkce u příležitosti vernisáže dne 2. srpna 2008 v době od 19:00
do 22:00 hodin. Rada vyslovila souhlas.
•Starostka

informovala radu o tom, že Město Velvary nemá dosud svou vlajku, proto je třeba
uvažovat o jejím zhotovení. Rada s uvedeným záměrem vyslovila souhlas.
•Starostka

informovala radu o tom, že projekt na výstavbu Kulturního a sportovního centra
(rekonstrukce a dostavba bývalého kina, sokolovny a školního hřiště), který byl předložen se
žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, splnil kritérium
přijatelnosti a postoupil do dalšího kola hodnocení.
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•Radě

byla předložena nabídka společnosti zabývající se fotografováním z letadla na zhotovení
a prodej malých leteckých snímků města a velkého leteckého snímku města. Rada souhlasila s
tím, že bude objednán 1 velký letecký snímek města a menší snímky budou nabídnuty občanům
(prodejní cena snímku 40 x 30 cm je Kč 298,--). Snímky budou vystaveny v podatelně MěÚ,
kde se také budou přijímat závazné objednávky. Uzávěrka příjmu objednávek je 30. září 2008.
16. 7. 2008
•Rada

vyhodnotila nabídky na zhotovení vlajky města a vybrala zpracovatele návrhu.

•Starostka

informovala radu o tom, že na Ministerstvo zemědělství byly včas předloženy
požadované doklady k žádosti o dotaci na akci Výstavba vodovodu v místní části Ješín, Velká
Bučina. O přidělení dotace a její výši rozhodne komise ministerstva na svém jednání koncem
července.
•Starostka

informovala radu o vyhlášeném výběrovém řízení na dodavatele akce „Zateplení a
výměna oken na budově mateřské školy“. Dne 22. 7. 2008 proběhne otevírání obálek a
bezprostředně poté vlastní výběr dodavatele.
•Starostka

informovala radu o dokončení stavby lanové pyramidy v parku za školou. Celkové
náklady na výstavbu byly 215 tis. Kč. Středočesky kraj přispěl částkou 116 tis. Kč z Fondu
sportu a volného času, 62 tis. Kč získalo město od sponzorů, zbytek je financován z rozpočtu
města.
Ve Velvarech dne 23. 7. 2008
Ing. Jitka Linhartová
starostka města
*********************************************************************

Vážení občané,
všichni víme, že v našem městě je málo možností pro využití volného času dětí a mládeže.
V loňském roce jsme pořídili několik herních prvků pro nejmenší děti do parku za školou, do
prostoru za Panskou hospodou a do Ješína. V letošním roce jsme v parku za školou vybudovali
„Lanový ráj“ - lanovou pyramidu, která je určena pro děti od 6 let. Náklady na pořízení pyramidy
činily 215 tis. Kč, z fondu sportu a volného času Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci ve výši
116 tis. Kč.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala sponzorům, kteří se na financování akce podíleli:
společnost Metal Trade Comax přispěla částkou 50 tis. Kč a společnost .A.S.A. částkou 12 tis. Kč.
Věřím, že naše děti budou hojně využívat tento atraktivní herní prvek, který jim umožní zlepšovat
fyzickou zdatnost a motorické schopnosti.
Ve Velvarech dne 25. 8. 2008
Ing. Jitka Linhartová
starostka města
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Vážení občané Velké Bučiny a Ješína,
mám pro Vás dobrou zprávu: z Ministerstva zemědělství jsme obdrželi dotaci ve výši 7 762 tis. Kč
na dlouho slibovanou výstavbu vodovodu. Stavba bude zahájena 3. září 2008, dokončení se
předpokládá v červnu 2009. V nejbližší době dostanete pozvánku na schůzku, na které se dozvíte
podrobnosti o harmonogramu výstavby a postupu při realizaci Vaší vodovodní přípojky.
Ve Velvarech dne 25. 8. 2008
Ing. Jitka Linhartová
starostka města
*********************************************

Vážení občané,
rada města Velvary na svém jednání dne 2. července 2008 jmenovala nového ředitele Základní
školy Velvary. Nově jmenovaný ředitel Mgr. Petr Došek se ujal své funkce 1. srpna 2008. Dovolte
mi, abych mu touto cestou popřála v jeho nové funkci hodně úspěchů.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města
Ve Velvarech dne 25. 8. 2008
***************************************************************************

Informace MěÚ Velvary :

Město Velvary
zastoupené odborem správy majetku MěÚ ve Velvarech
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích )
vyhlašuje záměr
pronájmu nebytových prostor v ul. Slánská čp.198
(bývalé prostory Úřadu práce – státní sociální podpory)
3 kanceláře a archiv – 42,75 m2
soc. zařízení, kuchyňka, úklid, chodba – 39,79 m2
celkem 82,54 m2
Pronájem pouze vcelku – možno od 01.10. 2008.

**************************************************
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Oprava kaple na Velké Bučině byla konečně zahájena
Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Velké Bučině patří k tisícům obdobných drobných náboženských
staveb v naší zemi, zasvěceným naším věrozvěstům. Současně je památníkem obětí světové válce.
Podle farní kroniky byla postavena v roce 1862 neznámým stavitelem. V roce 1928 byly odhaleny
dvě památní desky po stranách vchodu, a to padlým občanům v 1.světové válce. Jiné historické
informace o kapli nejsou známé.
Město Velvary jako vlastník stavby se v minulých letech o stavbu kaple nestaral s péčí řádného
hospodáře, což se stalo terčem dlouhodobější kritiky místních občanů. Tito v loňském roce
navštívili starostku města a předali ji petici občanů, požadující opravu kaple. O něco později mezi
sebou vybrali i částku Kč 10 400,-- na její opravu. V letošním roce přidal další občan Velké Bučiny
částku Kč 30 000,-- na stejný účel.
Původní odhady jednoduché opravy se nepotvrdily, neboť přední část kaple od zvonu vykazovala
znaky statického narušení zdiva a chyběl i betonový věnec, což mělo vliv na stav střešní
konstrukce. Město zadalo jednoduchý projekt na opravu včetně statického posudku a požádalo
několik firem o podání cenové nabídky na opravu. I při možnosti zachování části střešní krytiny a
krovů se náklady u vybrané firmy vyšplhaly na 262 tis. Kč, což znamenalo požádat městské
zastupitelstvo o souhlas s rozpočtovým opatřením a peníze přesunout z jiné rozpočtové kapitoly.
První týden v srpnu začaly vlastní stavební práce na kapli, které provede firma DOS-Kralupy n/Vlt.
s.r.o. pod vedením pana J. Strejčka. Věříme, že kaple, která stojí v centru naší místní části města,
dostane konečně nový kabát a stane se její pevnou součástí. Věříme také, že občané Velké Bučiny ji
vezmou za svou a budou se o ní starat.
Libor Šulc

***************************************************************************************************************************

Upozornění
Upozorňujeme, že poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst na hřbitově ve
Velvarech za rok 2008 činí Kč 150,--, na jedno hrobové místo. Poplatek se týká všech hrobů a
lze jej zaplatit v hotovosti na odboru správy majetku, případně poštovní poukázkou či
bankovním převodem.
Současně připomínáme, že podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozd.
předpisů, je nutné, aby smlouva o pronájmu hrobových míst měla písemnou formu. Pokud
nájemcům dosud písemné vyhotovení smlouvy nebylo předáno k podpisu, je nutné
kontaktovat odbor správy majetku a sdělit zde údaje nezbytné k jejímu sepsání.
E. Vidimová – odbor správy maj.
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PAPÍR
Do modrých nádob můžete
Prosím, nevhazujte:
odhodit:
× mokrý, mastný nebo jinak
 noviny, časopisy, reklamní
znečištěný papír,
letáky,
× uhlový a voskovaný papír,
 kancelářský papír,
× použité plenky a hygienické
 knihy, sešity,
potřeby.
 krabice, lepenka, kartón,
 papírové obaly (např. sáčky).

SKLO
Do zelených nádob můžete
odhodit:
 láhve od nápojů,
 skleněné nádoby,
 skleněné střepy – tabulové
sklo.

Prosím, nevhazujte:
× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob můžete
odhodit:
 PET láhve od nápojů –
prosím, nezapomeňte je
sešlápnout!
 kelímky, sáčky, fólie,
 výrobky a obaly z plastů,
 polystyrén.

Prosím, nevhazujte:
× novodurové trubky,
× obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.).

Poplatek za komunální odpad za rok 2008
Tento poplatek by měl být uhrazen do konce měsíce srpna 2008.
Připomínáme, že pokud nebyl ve stanoveném termínu uhrazen, po vystavení platebního
výměru se dlužná částka trojnásobí.
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Nabídka zaměstnání

A L L E G R O, s.r.o.
vnitřní stavby, Bratkovice 25
273 23 Černuc
Přijme do HPP programátora děrovacího lisu.
Nástup ihned.
Provozovna Bratkovice – Velvary.
Kontakt: 602 417 921 p. Ptáček
Email: ptacekm@allegro-praha.cz
tel.: 315 762 664
fax: 315 762 658

Společnost MB – SVING s.r.o., divize Gastro, lídr na trhu vybavení restaurací, hotelů a
gastronomických provozů, hledá pro logistické středisko v Úžicích (v blízkosti teplické dálnice)
nové spolupracovníky na pozici:

skladník
požadujeme:

. bezúhonnost a smysl pro pořádek
•aktivní

osobu s pocitem zodpovědnosti za odvedenou práci
samostatné práce
•platné osvědčení pro ovládání skladové techniky pouze výhodou
nabízíme:
•odpovídající platové ohodnocení
•možnost odborného růstu a dalšího rozvoje v rámci společnosti
•příspěvek na penzijní připojištění
•stravenky a další výhody
pracovní náplň:
- manipulace se zbožím ve skladu
- vychystávání zakázek
- vzájemně se překrývající dvousměnný provoz
•schopnost

Nástup je možný ihned.
V případě Vašeho zájmu prosím zavolejte na telefonní číslo 608 073 948, nebo pište na mail
uzice@sving.cz
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Přijmeme na plný úvazek pomocnou pracovní sílu do kuchyně.
ŘP skup. „B“ výhodou.
Tel. 728 221 343 Jan Lamač, areál METAL TRADE COMAX.

Drobná inzerce
DARUJI PSY:
1. fenka – kříženec něm. ovčáka a pasteveckého – mírná, hodná – barva černobéž.
2. fenka krysaříka – stáří asi 18 měsíců - černá, hodná.
mobil 737 514 661, pevná linka 315 717 618

DARUJI plynová kamna waw (4 ks) a elektrická akumulační kamna za odvoz.
PRODÁM zánovní dvoukřídlá plechová vrata o rozměrech 200 x 265 cm.
Cena dohodou.

Kontakt: 605 527 758
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
informuje o nové službě pro čtenáře a návštěvníky knihovny

Oznamujeme všem zájemcům, že velvarská knihovna rozšířila své služby pro
veřejnost. Věříme, že spokojeni budou zejména ti, kdo do naší knihovny občas
zavítají s dotazem, zda je u nás možno kopírovat? Nyní již naše odpověď bude znít
ANO.
Za finanční podpory Středočeského kraje (grant na podporu knihoven) a díky
pomoci i pochopení Města Velvary nabízíme nyní možnost kopírování i skenování.

Kopírovat lze černobíle do formátu A4
Cena za jednu kopii je 3,- Kč
Dokument vám oskenujeme na vlastní paměťové médium
nebo odešleme do e-mailové schránky ZDARMA!
Z. Ortová a L. Štýbrová – knihovnice

****************************************

Žádám občany města Velvary, aby zapátrali, jestli ve svých starých
fotografiích nenajdou fotografii domu č. p. 214 v Pivovarské ulici. (dům
v průhledu mezi ZUŠ a kostelem sv. Kateřiny) Děkuji. K. Linhartová
Kontakt : 605 527 758
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ROZHOVOR S MAJITELKOU NOVÉHO OBCHŮDKU EVOU ČREPOVOU

Otevřít si dnes ve Velvarech zbrusu novou prodejnu, to si žádá notnou dávku
zdravé kuráže a kvalitní podnikatelský záměr. Ani jedna ze zmíněných vlastností
jistě nechybí majitelce nového obchůdku Čaje – Drobné dárky.
Prodejna byla otevřena v průběhu letošních prázdnin v Pražské ulici.
Jaký sortiment u vás zákazníci najdou?
Najdou u nás především čaje, bylinky, zdravou výživu, přírodní kosmetiku, pohankové
polštáře, ale také keramiku, polodrahokamy a máme například i kvalitní medovinu.
Proč jste si vybrala právě Velvary?
To je jednoduché. Bydlím tady, bylinky mám ráda a hodně lidí mi říkalo, že za tímto
druhem zboží musí jezdit třeba až do Prahy, že tu něco podobného chybí.
Co vašemu půvabného obchůdku říkají lidé, kteří sem přijdou poprvé?
První reakcí je, že to tu krásně voní. Hodně zákazníků říká, že se jim u nás líbí a že Velvary
už takový druh prodejny potřebovaly.
Máte pocit, že velvarští u vás zatím spíše zvědavě okukují, nebo se pustí i do nákupů?
Hodně lidí už nakupuje. Ale samozřejmě přijdou i ti, kdo se teprve chtějí podívat,
okouknout sortiment, zkrátka obhlídnout to u nás.
Jaké zboží se zatím líbí nejvíc?
Úplně nejvíc se líbí polodrahokamy a šperky z nich vyrobené. Zájem je i o nejrůznější čaje a
již zmíněné polštáře.

Co byste potencionálním zákazníkům vzkázala?
Aby si k nám přišli podpořit zdraví. Taky mohou potěšit někoho zajímavým dárečkem.
Hlavně bych si přála, aby se jim tu líbilo, rádi se k nám vraceli a cítili se u nás příjemně.

S Evou Črepovou hovořila Zdeňka Ortová
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A N K E T A
Protože mě zajímaly i názory a reakce případných zákazníků,
položila jsem několika náhodným kolemjdoucím tři otázky:
1. Už jste navštívili novou prodejnu v Pražské ulici?
2. Jak se vám zboží zamlouvá?
3. Má prodejna s tímto sortimentem ve Velvarech šanci na přežití?

Marie Hasalová (Hospozín)
1. Zatím jsem vůbec tuto prodejnu nezaregistrovala.
2. Když se dívám do výlohy, připadá mi lákavá a i uvnitř se to zdá velice pěkné.
3. Těžko říct.
Věra Martonová (Velvary)
1. Prodejny jsem si všimla, ale zatím jsem uvnitř nebyla.
2. Sortiment mají zajímavý. Dostala jsem jako dárek polštářek, který byl koupený zde.
3. Myslím, že ano.
Květa Stovičková (Velvary)
1. Nebyla jsem uvnitř, ale mám v plánu se tam podívat.
2. Líbí se mi to.
3. Proč by neměla. Nač dojíždět jinam. Já si ve Velvarech nakupuji vše.
Jana Zimmermannová (Velvary)
1. Teď jsem právě jdeme poprvé.
2. Chceme si koupit křupky. Zaujaly mě i čaje.
3. Nejsem si jistá, ale přála bych si, aby ano.
Alena Průšová (Velká Bučina)
1. Byla jsem tam.
2. Líbí se mi, je to příjemné místo. Koupila jsem si pražená semínka slunečnice.
3. Obávám se, že ve Velvarech asi ne. I když bych jim úspěch přála. Zdravé výživě ještě
spousta lidí nedůvěřuje a zdaleka není prioritou místních.
Jitka Svobodová (Velvary)
1. Byla a zaujala mě.
2. Koupila jsem si čaje. Pěkná je i přírodní kosmetika a kameny.
3. Snad ano.
Kolemjdoucích se ptala a za ochotu odpovědět děkuje – Zdeňka Ortová
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Městská knihovna

Velvary

zve srdečně všechny příznivce mluveného slova a dobré nálady
na besedu z cyklu
A B Y

Ř E Č

N E S T Á L A

naším hostem bude tentokrát

ve středu 24. září od 18.00 hod. v sále Městského muzea
spisovatelka

T Á Ň A

K U B Á T O V Á

Táňa Kubátová je oblíbená spisovatelka románů pro ženy.
Na svém autorském kontě má dosud čtrnáct vydaných knih.
Její knížky jsou čtivé, inteligentní a vtipné.
Táňa Kubátová o sobě s nadsázkou říká, že je permanentně náchylná
k únikům z reality. Jejím nejoblíbenějším citátem je výrok
Rudyarda Kiplinga: "Chceš realizovat své sny? Probuď se!"
Ona si ho ovšem obrací naruby, a tak v jejím podání zní:
"Chceš zůstat ve svých snech? Nenech se budit!"
PŘIJĎTE SI POPOVÍDAT SE SYMPATICKOU SPISOVATELKOU,
NA JEJÍŽ ROMÁNY SE V KNIHOVNÁCH TVOŘÍ POŘADNÍKY.
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Poděkování
Příběh z velvarské školy
Bylo 27. června a já jsem rozdala vysvědčení. Když odešel poslední žák, zůstala jsem ve
třídě sama. Pohled na třídu nebyl nejlepší. Nevymalované stěny a poškrábané lavice. Snažila
jsem se vžít do role budoucího prvňáčka. V tu chvíli mě napadlo, že se pustím do malování
sama. Díky sponzorskému daru velvarského občana pana Václava Veselého jsem mohla svůj
nápad realizovat. Potěšilo mě, že i několik mých kolegů mě následovalo. První den nového
školního roku bude pro mnohé žáčky naší základní školy překvapením. Vstoupí do
vymalované třídy a usednou do barevných lavic. Ale nic z toho by žádný žák nezažil, nebýt
onoho velkorysého daru. Vedení školy a učitelé panu Veselému moc děkují.
Mgr. Renata Čížková
********

Setkání spolužáků
Tímto bych chtěl za všechny přítomné poděkovat zprostředkovatelům a iniciátorům setkání
spolužáků po 40-ti letech od ukončení ZDŠ ve Velvarech.
Jedná se zejména o paní Ing. Jitku Linhartovou, starostku města Velvar a paní Milušku
Rudleovou, které měly určitě dost starostí, jak s účastí co největšího počtu spolužáků a
s dalšími povinnostmi s tímto souvisejícími.
Poděkování patří také vedoucí školní jídelny paní Radce Vosmíkové, šéfkuchařce paní
Zdeňce Hájkové a dále pak paní Aleně Honické.
Všichni jsme byli mile překvapeni a spokojeni, jak s pohostinností, kvalitou a množstvím
jídla, tak i s hudbou pana Výstupa. Nakonec, svědčí o tom i skutečnost, že v krásném
prostředí se tzv. slezina protáhla až do brzkých ranních hodin.
Těšíme se na další setkání.
Vladimír C h v a p i l
************************************************************

Ohlas na článek p. Ing. Votruby „Cífka a Fencl na Kozelcích“ (Zpravodaj č. 7)
Mohu klidně prohlásit, že článek pana Ing. Votruby mě dojal. Myslím, že právě v Sazené jsou lidé,
kteří se mohou prohlásit za vlastence, neboť mají v sobě lásku k vlasti. Tu měli samozřejmě oba
padlí. Padli za vlast a svobodu.
Kdyby tak, jako v Sazené postupovali v každé obci, bylo by to velmi hezké a vlastenecké.
Rád čtu zajímavé články pana Ing. Votruby a myslím si, že patří ve Zpravodaji k těm
nejzajímavějším.
Jiří Krejčí
Domov Velvary
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Partička a prdelačka
Slovo partička může v různých lidech vyvolat velice rozdílnou odezvu. Zatímco jinde se tím
většinou rozumí menší společnost lidí, gurmánům z Velvarska se po vyslovení slova „partička“
rozzáří oči a začnou sbíhat sliny. Zabíjačková pochoutka s tímto názvem je opravdovou specialitou
Velvarska a jinde se prakticky nevyskytuje. A pokud se s tím gastronomickým názvem setkáte i
jinde, půjde nejspíš o někoho, kdo tam tento název i recepturu z tohoto kraje přenesl. Partička je
místní název pro to, co se jinde také nazývá zabíjačkový guláš. Ale v té opravdu „partičkové“
podobě se připravuje jenom na Velvarsku, má své originální složení, specifický způsob přípravy a
nezaměnitelnou chuť.
Vedle toho název prdelačka, to byl ještě před takovými padesáti lety v těchto končinách
pojem naprosto neznámý. Odkud přišel a jak vlastně vznikl zvukomalebný název pro černou
(jelitovou) zabíjačkovou polévku, o to se přou i slovutní etymologové. Spolu s prdelačkou patří
k zabíjačce i polévka bílá (ovarová), většinou s vařenými kroupami. Ale na rozdíl od prdelačky,
která se dnes běžně prodává v bufetech i restauracích, ovarová polévka není ve veřejném stravování
příliš častá.
Ono se toho za poslední roky okolo venkovských zabíjaček vůbec změnilo mnoho. Zatím co
dříve se tento obřad z logických důvodů odehrával prakticky jenom v zimě, nyní se může domácí
zabíjačka konat prakticky kdykoliv. Základní a jednoduchou příčinou této změny je nejspíš masové
rozšíření mrazáků, které umožňují uchovat maso bez ohledu na teplotu vzduchu. Naši předkové si
zimní období pro zabíjačku ale vybírali i z jiných praktických důvodů. Venkov, který vytvářel pro
své obyvatele pracovní příležitosti převážně v zemědělství, poskytoval v zimě nejen nižší teploty,
ale také bylo méně práce a tedy více času pro takový obřad, jakým zabíjačka byla. Všechno maso
bylo potřeba postupně zpracovat, část vyudit, vyškvařit sádlo a k tomu všemu zima nabízela vhodné
podmínky.
V Sazené býval vyhlášeným mistrem zabíjaček Mirek Kratochvíl. Jeho hlavní obživu
představovala sice živnost hostinská, ale v zimě přenechal tuto práci své ženě a podle dlouhodobě
zadaných termínů chodil dům od domu, zabíjel, porcoval maso a připravoval všechny ty vynikající
pochoutky – jako byla zmíněná partička, jelita, jitrnice, tlačenky a mnoho dalšího. Měl sice své
tradiční postupy a receptury, ale dovedl vyhovět i chuti a představě toho, u koho právě zabíjel.
Dodnes mám před očima taky to, jak perfektně dovedl oddělovat z prasečích zad krupon.
Teď už název krupon málem zmizel ze slovníků, ale byla doba, kdy se z každé zabíjačky musela
povinně odevzdávat očištěná kůže z prasečích zad. Mirek Kratochvíl kůži po obvodu naříznul a
potom ji dlouhými tahy nože perfektně odděloval od podkožního sádla nejprve z jedné a potom
z druhé poloviny prasečích zad. Nakonec kůži, která zůstala přichycená jenom úzkým proužkem, ze
hřbetu strhl a nepatrné zbytky sádla potom dočistil na dlabaných neckách, ve kterých se po zabití
prase pařilo.
Vzpomínám v té souvislosti i na moji babičku. Moc jsem se divil, že babička, jindy tak
šetrná, najednou o zabíjačce propadla náramné rozhazovačnosti. Tašku za taškou s výslužkou jsem
roznášel po všech příbuzných a známých. V tašce byl vždy kousek ovaru, něco jelit a jitrnic, kousek
tlačenky a syrového masa. A taky dvě bandasky s oběma druhy polévky, ale bez krup, neokořeněné
a neosolené. Prý takhle polévka déle vydržela a taky si jí každý dochutil podle svého. Roznášení se
mi docela líbilo, pokaždé jsem dostal nějakou korunu od cesty, ale ta babiččina štědrost mi dlouho
nešla z hlavy. Až později, když se nám začala výslužka vracet na oplátku ze všech směrů, kam jsem
jí před tím odnášel, teprve potom jsem pochopil, jak se vlastně zabíjačka díky dobrým sousedským
vztahům nenápadně rozložila na celou zimu.
A nakonec to nejlepší – recept na partičku, jak ji připravoval Mirek Kratochvíl:
Na pekáčku na sádle zpěníme cibuli, postupně do ní přidáváme na kostky nakrájené vepřové maso
(např. bůček), lalok, srdce, jazyk, slezinu, ledviny a játra. Okořeníme mletým pepřem,
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novým kořením a dusíme v troubě ve vlastní šťávě doměkka. Potom podlijeme horkou vodou,
zahustíme rozetřeným mozečkem a ještě krátce podusíme. Osolíme, přidáme majoránku a nakonec
šťávu zaprášíme moukou. Podáváme s chlebem.
Přeji dobrou chuť.
Sazená, červenec 2008

Ing. Rudolf VOTRUBA

********************************************************

Nabídka zájmových kroužků Tom Javory Černuc
Ve středisku Černuc nabízíme:
Bobří stopa - pro děti se zájmem o přírodu, dobrodružství, o pobyt v přírodě a hry zaměřené spíše
skautsky. Cena 300-- Kč za rok.
Keramika - pro všechny věkové kategorie. Cena 800,-- Kč za rok nebo 40,-- Kč za jeden kroužek.
Babinec - pro ženy, volný klub s různorodou činností pro všechny věkové kategorie žen.
Platby podle potřeby.
Cvičení pro ženy - pro všechny věkové kategorie. Cena 10,-- Kč za hodinu.
Angličtina - pro začátečníky i pokročilé. Cena 50,-- Kč za hodinu.
Javoráček - klub pro maminky s dětmi, který nabízí hry, rukodělné činnosti, výlety, pobyt na
zahradě atd. Cena 20,-- Kč za hodinu a podle potřeby.
Ve středisku Velvary nabízíme:
Keramika - kroužek pro děti. Cena 800,-- Kč na rok nebo 40,-- Kč za hodinu.
Šidítko - kroužek pro šikovná dítka se zájmem o různé výtvarné techniky a činnosti.
Cena 400,-- Kč za rok nebo 30,-- Kč za hodinu.
Třezalka - klub pro rodiče se staršími dětmi,zaměřený na tradice a rodinný život.
Cena 300,-- Kč za rok a za rodinu/1 dospělý a 2 děti/.
*************************************************************************
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Alternativní cestou k fyzickému i psychickému zdraví
Alternativní neboli nekonvenční medicína je známá především z Asie, kde ji lidé využívají
jako součást základní zdravotnické péče, ale stále více lidí vyhledává tuto cestu při řešení
příčin svých fyzických či psychických problémů i v USA a v Evropě. Také v České republice
jsou alternativní metody péče o zdraví stále rozšířenější a populárnější, ať už jako prevence,
či léčba.
Některé z nich vám mohu nabídnout i ve Velvarech a v tomto článku bych vám je ráda
představila.
Reiki (rei- univerzální, ki- energie) je stará japonská metoda, při níž terapeut přikládá ruce
nad nebo na oblečené tělo klienta. Reiki zvyšuje energii, mírní bolesti, aktivuje samoléčebné
procesy v těle, zbavuje tělo toxických látek, urychluje hojení, umožňuje hlubokou relaxaci,
harmonizuje tělo, mysl a duši.
Breussova masáž je jemnou, ale silně energetickou masáží zad, především páteře, při které se
používá třezalkový olej. Tento olej proniká velice hluboko a pomáhá při regeneraci
meziobratlových plotének. Masáž odstraňuje tělesné i energetické blokády, je základem řešení
mnoha potíží pohybového aparátu i hlubokých psychických problémů.
EFT (Emotional Freedom Techniques – Techniky emoční svobody)
patří do oboru energetické psychologie. Ve světě se řadí mezi velmi uznávané techniky, v ČR
je novinkou. Je to emoční forma akupresury. Spočívá v jemném ťukání na různé body na těle
a tím, že zároveň myslíme na daný problém, se obnovuje energetická rovnováha. Výhodou
EFT je, že nepoužívá žádné pomůcky ani léky, má dlouho trvající výsledky, je nebolestivá,
rychlá a můžete se ji lehce naučit a používat i sami doma.
Kineziologie – metoda One brain (jednotný mozek)
název je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale
spolupracují. Tato metoda, která hledá příčiny fyzických či duševních problémů a zároveň
propojuje obě mozkové hemisféry. Vetšina našich problému vznikla v minulosti působením
emocionálního stresu, velkým zatížení organismu, nenadálým úlekem, ale často i
zapomenutou banální drobností. Toto vše je stále uloženo v našem mozku a minulá událost
stále ovlivňuje naše chování i v přítomnosti. Metoda One brain se zabývá odstraněním těchto
stresových bloků. Proces je založen na testování svalové reakce, kterou tělo reaguje na
podnět. Jemným tlakem na natažené ruce klienta dostává terapeut odpověď ANO-NE na své
otázky související s řešeným problémem. Touto cestou lze získat veškeré potřebné informace
duležité pro úspěšnou terapii. Vhodnými technikami nebo nenáročným cvičením se dá
energetický blok rychle, jemně a účinně odstranit. V okamžiku, kdy se změní vnímání
vzpomínky, změní se i její emocionální náboj. Od tohoto okamžiku si budeme danou
vzpomínku pamatovat bez toho, abychom při ní prožívali původní emoci. Bude to již jen
vzpomínka, nikoliv příčina našeho problému v současnosti.
Metody EFT i One Brain lze použít při:
bolestech hlavy, zad, chronických zdravotních problémech, stresech, nízkém sebevědomí,
strachu, negativních emocích, depresích, dětských problémech, dysfunkcích, při fobiích,
závislostech, alergiích, při řešení partnerských a ostatních mezilidských vztahů atd. Jejich
použití je prakticky neomezené.
O svém životě si rozhodujeme sami.
Každý jsme autorem, režisérem i hercem svého života.
Nelíbí-li se nám něco v našem životě – ZMĚŇME

TO !
Pavlína Chadtová
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Městské muzeum Velvary
zve na výstavu fotografií

Andrew Thomas Cappas (USA)
Donald Fairchild (USA)
Jaroslav Michl
Dokument o legendách“
aneb
Po stopách Čecha, Lecha a Mecha“

Výstava potrvá do 21.09.2008
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

VE VELVARECH V SOBOTU
13. ZÁŘÍ 2008
PROGRAM

10:00-11:00

Otevřena Galerie Jiřího Corvina v areálu bývalého
děkanství – vstup zdarma

11.00-12.00

Pražská brána - k volné prohlídce otevřena výstava
obrazů a fotografií Kateřiny Linhartové a Karla
Vepřka nazvaná KLI-KVE.

13.00

Přírodovědná vycházka - po trase nově vzniklé
naučné stezky nazvané „Za vodou“ Vás provedou
členové TOM SEV Javory Černuc- sraz na
Třebízského náměstí u kostela sv. Kateřiny.

15.00

Kostel sv. Kateřiny
• hudební vystoupení žáků ZUŠ Velvary
• prohlídka kostela s výkladem
• prohlídka městské věže s hodinovým strojem

17.00

Prohlídka bývalého vězení /šatlavy/ v budově
radnice.

V čase od 9:00-12:00 hod. a 13:00-15:00 hod. bude Městské muzeum
otevřeno k volné prohlídce stálé historické expozice a výstavy Dokument o
legendě aneb Po stopách Čecha, Lecha a Mecha.
Pořadatelé, Městský úřad Velvary a Městské muzeum Velvary,
si vyhrazují právo změny programu.
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Kam na Velvarsku za přírodou.
Velvarská krajina je na přírodní divy a krásy, jak si je většinou
představujeme, poněkud skoupá. Je to dáno jejím historickým
využíváním člověkem. Vysoká bonita půdy a přívětivé počasí spolu
s rovinatým reliéfem krajiny přímo vybízely k zakládání osad a polí.
Žehráme sice na nedostatek lesů a ostatních přírodních romantických
útvarů, ale i v našem okolí najdeme spoustu zajímavých a jedinečných
míst, kam se můžeme vydat za přírodními krásami.
Oddíl Tom Javory Černuc ve spolupráci s Městským muzeem Velvary pro vás připravil
malou naučnou stezku nazvanou „Za vodou“. Projití celé trasy trvá necelé dvě hodinky a
místy budete procházet opravdovou divočinou. Nezapomeňte se dobře obléci a hlavně
příhodně obout. Stezka je značena bílo-modrou značkou pro místní okruh a oranžovými
čísly zastávek.

Malá naučná stezka „Za vodou“
Zastavení č. 1
Náměstíčko za Starou fortnou.
Je zajímavé hlavně vzrostlým platanem u budovy bývalého Předního mlýna. Uprostřed
náměstíčka stojí další urostlý krasavec-jírovec maďal /kaštan/, jehož krása se mění podle
roční doby. Všimněte si zblízka hlavně kůry obou stromů. Cesta pokračuje dále podle plotu
hřiště k Malovarskému rybníku.

Zastavení č. 2

Malovarský rybník

Malovarský rybník velvarská obec založila kolem roku 1527 a jako jediný z velvarských
rybníků se zachoval až do 20. století. V roce 1973 byl rybník zrušen a zřízeno zde
koupaliště. V roce 2005 město rybník opět obnovilo. Více informací o rybničním
hospodářství Velvar získáte v Městském muzeu.
Podle roční doby a počasí můžete na hladině rybníka pozorovat vodní ptactvo /labutě,
kachny/ a v okolí vody další živočichy. Z obojživelníků uvidíte skokany a ropuchy, dříve o
čistotě prostředí svědčil hojný výskyt čolků. Při troše štěstí můžete zahlédnout vzácného
strnada rákosního nebo sýkorku moudivláčka lužního, dále pak užovku obojkovou a
ostatní běžné živočichy žijící v naší krajině. Jejich výskyt je vázán na převažující počasí
určitého roku a na stupeň zamokření rákosiště.
Za bližší zhlédnutí stojí i rostliny v okolí rybníka, přičemž nejhezčí je jarní aspekt krajiny.

Zastavení č. 3

Kostel Všech svatých

Zde můžete odbočit uličkou mezi kostelem a domky. Na zadní straně branky u domu čp.
569 je pověšen klíč od vrat hřbitova. Po prohlídce ho opět vrátíte na místo a pokračujete
zpět na stezku. Máte-li zájem o bližší poznání historie a památek na naší trase, využijte
služeb muzea, které nabízí nejen prohlídky expozic, ale i vlastivědné procházky po
Velvarech.

Zastavení č. 4

Mokřad a rákosiště

Toto místo se mnohým bude zdát nepříjemné, ale vězte, že v naší vyprahlé krajině se
jedná o malý zázrak. Zatímco ve světě se mokřady všemožně chrání jako nositelé života a
udržovatelé zdrojů vody, mnozí občané Velvar si rákosiště spletli se skládkou. Tento cenný
biotop poskytuje útočiště mnoha živým organismům z rostlinné i živočišné říše od těch
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nejjednodušších a nejmenších až po vzrostlé vrby a obratlovce. Hlavní přínos lokality je
v udržování klimatu a hladiny spodních vod.
Važme si toho a nezapomeňme, že války pro vodu nejsou fikcí.
Nyní projdeme bažinkou a čeká nás tudíž nejobtížnější úsek cesty.

Zastavení č. 5

Mostek přes Červený potok

Stojíme na mostku přes Červený potok, který pramení za obcí Malíkovice, napájí
Malovarský rybník a vlévá se do Bakovského potoka. Ten budeme míjet na naší stezce za
silnicí. Bakovský potok pramení v Bakově a na své cestě ještě přibere v Nabdíně potok
Zlonický a v Chržíně potok Vranský. U obce Vepřek pak odevzdá vody našeho kraje řece
Vltavě. Vranský potok pramení u obce Vraný, Zlonický potok pramení kupodivu u
Panenského Týnce, nikoliv u Zlonic, jak by se z názvu dalo usuzovat.

Zastavení č. 6

Remízek

Před přechodem silnice vlevo u remízku je torzo pomníčku, o kterém se nám nepodařilo
zjistit žádné podrobnosti. Remízek je pozůstatek větrolamů, které oživily naši krajinu
v padesátých a šedesátých letech podle sovětského vzoru. Za silnicí vlevo směrem na
Nabdín býval Velký rybník založený v 15. století a zaniklý koncem 18. století. Zadíváte-li
se pozorně na profil krajiny, ještě po více jak sto letech můžete vidět jeho hráze.

Zastavení č. 7

Velvarské mlýny

Cesta nás přivedla k Podhornímu / Podhorníkovu / mlýnu, připomínanému už ve 12.
staletí. Ve Velvarech bývaly celkem tři mlýny - Přední, Podhorníkův a Nový mlýn.
Zajímají-li vás podrobnosti z mlynářské historie Velvar, obraťte se na pracovníky muzea.

Zastavení č. 8

Louka

Než opustíme naši stezku a vrátíme se do města, povšimněte si po levé ruce zarůstající
louky. Je to hezká ukázka sukcese, tj. obnovování rostlinných porostů bez zásahu člověka.
Příklad toho, že příroda lidi nepotřebuje, ale naopak lidé potřebují přírodu.
Stezku pro vás připravil oddíl TOM Javory Černuc ve spolupráci s Městským muzeem
Velvary. Práce v terénu Oskar Soukup a Artur Lizanecz.
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Velvarští hasiči na návštěvě v Opavě-Palhanci
Velvarští dobrovolní hasiči od povodní v roce 2002 udržují přátelské styky s dobrovolnými hasiči
města Opavy - část Palhanec. Seznámili se s nimi při záchranných pracích v obci Veltrusy a na
několik dní jim nabídli přístřeší ve své hasičské zbrojnici ve Velvarech. V roce 2004 navštívili
palhanečtí hasiči naše město v rámci oslav 140. výročí založení nejstaršího hasičského sboru
v Čechách. O dva roky později v roce 2006 naopak velvarští hasiči navštívili město Opavu, kde
v jejich místní soutěži starších pánů zvítězili.
Další setkání se uskutečnilo v roce 2007, kdy se oba sbory setkaly v Litoměřicích na celostátních
hasičských slavnostech.
Podle vzájemné dohody pokračovalo setkání v letošním roce, kdy ve dnech 8.-10. srpna
dvanáctičlenná delegace SDH Velvary navštívila moravskoslezský kraj a město Opavu. Přátelé pro
nás připravili zajímavý program, který začal návštěvou národní kulturní památky – Státního zámku
Hradec nad Moravicí. Tento krásný objekt s celkovou rozlohou 130 ha si udržuje pozici mimořádně
oblíbeného turistického cíle i význačného kulturně-společenského centra Opavska (např. pravidelné
hudební soutěže Beethovenův Hradec).
Součástí návštěvy byla i účast na 2. ročníku soutěže Dědkiáda, což je obdoba velvarské soutěže
starších pánů. Naše družstvo zde obsadilo 2. místo ze 6 účastníků.
Výsledky:

1. místo SDH Opava-Držkovice
2.
SDH Velvary
3.
SDH Raduň

čas

33.87 sek
35.13
35.73

Se svými přáteli z Palhance jsme si vyměnili vzájemné dary a pak již následovala kulturní zábava,
kde se všichni kamarádsky bavili.
Byli jsme překvapeni péčí o naši výpravu, zejména ubytováním a stravováním. Protože je chceme
v květnu roku 2009 pozvat na oslavy 145. výročí založení našeho sboru, máme se co činit, abychom
jim pohostinnost vrátili.
Libor Šulc
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Milí příznivci a příznivkyně klubu Vajíčko,
zdravíme vás po prázdninách a věříme, že se, tak jako my, těšíte na naše společná setkání. Během
léta se udála jistá změna, a sice jsme zrušily naši klubovnu v Chržínské ulici. Stalo se to z několika
důvodů. Prostor, který nám město poskytlo, sice až tak úplně nevyhovoval našim potřebám, ale byly
jsme rády za cokoli. Časem se ovšem přidal i docela vysoký nájem, což pro nás nebylo jednoduché
zvládnout. Navíc jsme zjistily, že mezi rodiči není velký zájem o večerní dílny, dopolední besedy
s odborníky či odpolední kroužky pro starší děti, což byly činnosti, ke kterým jsme prostory mohly
využít. K aktivitám spojeným se cvičením nebo jiným „hemžením“ malých capartů se klubovna
použít příliš nedala. Zrušily jsme ji tedy a budeme si pro jednotlivé akce prostory „půjčovat“ nebo
nám bude muset postačit plenér.
Na tomto místě bychom rády poděkovaly za trvalou podporu p. řediteli ZUŠ Tichému, který nám již
třetím rokem vychází vstříc.
Co tedy chystáme?
ZÁŘÍ
28. 9. 2008 v 15:00 hod. Zářijový piknik u Malovarského rybníka, kterým zahájíme Vajíčkovou
sezónu (s sebou vemte něco na zub, pro děti odstrkovadla či jiné stroje na kolečkách). V případě
deště se akce ruší.
ŘÍJEN
Společný výlet - plánujeme některé úterý, místo a datum se včas dozvíte
Burza zimního oblečení a sport. potřeb – opět upřesníme na začátku října, určitě to bude některé
sobotní dopoledne
Cvičeníčko – ZUŠ nám bohužel odmítla prostory pro cvičeníčko nadále poskytovat. Budeme se
snažit situaci nějak vyřešit, pokud uspějeme, dáme vám včas vědět, kdy a kde se koná. Mrzí nás to,
hlavně proto, že bylo cvičení mezi maminkami i dětmi tolik oblíbené.
Samozřejmě, že se obracíme nejen na „staré známé“, ale i na rodiče, kteří ještě neměli čas, odvahu
či se jejich ratolesti teprve vyklubaly z úplně “mimi“ období – přijďte se na nás podívat, třeba se
svými dětmi objevíte nové přátele a zážitky!
Tak krásné babí léto a na podzim nashledanou!!!!
Klub VAJÍČKO - Míša Kuptíková, Míša Pechačová a Terka Kaltounková

**********************************************************************
Pozn. red.
Omlouvám se všem čtenářům, že pro nedostatek místa není v tomto vydání zařazeno pokračování
historické studie Dr. Rudolfa Čermáka – „Velvary před a v začátku třicetileté války.“
Děkuji za pochopení. E. Vidimová
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VÝJIMEČNÝ ROK VELVARSKÉ KOPANÉ
V sobotu 9. srpna 2008 byl mistrovským utkáním „A“ mužstva s FC Vlašim B zahájen výjimečný
fotbalový rok. Jeho ukončením v červnu 2009 dosáhne kopaná ve Velvarech 90 let nepřetržité
činnosti. Výjimečnost jubilea podtrhují výsledky minulého soutěžního ročníku, ve kterém Slovan
Velvary podruhé v historii (poprvé v roce 1978) postoupil do nejvyšší soutěže Středočeského krajekrajského přeboru. „B“ mužstvo nezůstalo pozadu a postoupilo do okresního přeboru. Za úspěch
můžeme považovat i obhájenou příslušnost mládežnických družstev v krajských soutěžích.
V dokladech o činnosti Slovanu Velvary není takto úspěšný rok zaznamenán. Příznivci a všichni,
kterým není život ve Velvarech lhostejný, jistě zaznamenali také trvalé zvyšování úrovně
sportovního i společenského zázemí. I tyto skutečnosti zvyšují výjimečnost posledních období a
obohacují život našeho města.
Ročník 2007-2008 skončil úspěchy, které vyplynuly z dobré a poctivé práce všech členů výboru,
vedoucích mužstev, trenérů i hráčů. Je současně dobrým začátkem příštích let. Významným
přispěním v činnosti je pochopení vedení města, řídících orgánů ČMFS a ČSTV, trvalý zájem a
spolupráce sponzorů, podniků a podnikatelů, bez jejichž pomoci si nemůžeme tak rozsáhlou
činnost, kterou zajišťujeme, představit. Za významnou podporu děkujeme panu Františku Blažkovi,
dále podniku METAL TRADE COMAX, panu Ing. Bílkovi, panu Rottovi, panu Švejdovi a
ostatním, kteří dle svých možností pomáhali a nadále pomáhají kopané ve Velvarech.
Skončil ročník 2007-2008 ! Začíná ročník 2008-2009 !
V nových, vyšších soutěžích nastoupí naše mužstva proti silným soupeřům. Uděláme vše, aby naše
výsledky dokázaly, že naše účast v nejvyšších soutěžích kraje a okresu je oprávněná.
Pro naše příznivce uvádíme rozlosování nového ročníku. Program utkání našich mužstev je
současně upřímným pozváním na uvedená utkání :
A mužstvo – krajský přebor
SO 9.8. 17.00 D FC GRAFFIN Vlašim B
SO 16.8. 17.00 V TJ Litol
SO 23.8. 17.00 D SK Řevnice
SO 30.8. 17.00 V ČESKÝ LEV-UNION Beroun
SO 6.9. 17.00 D TJ SLAVOJ Stará Boleslav
SO 13.9. 10.15 V SK SPARTAK Příbram
SO 20.9. 16.30 D SK POLABAN Nymburk
SO 27.9. 16.30 V SK Černolice
SO 4.10. 16.00 D SK Úvaly
SO 11.10. 16.00 V TJ SOKOL Libiš
SO 18.10. 15.30 D SK KARBO Benátky
SO 25.10. 14.30 D TJ SOKOL Nové Strašecí
NE 2.11. 14.00 V AFK SOKOL Semice
SO 8.11. 14.00 D TJ SOKOL Zápy
SO 15.11. 13.30 V FK Dobrovice
B mužstvo – okresní přebor
SO 23.8. 17.00 V SK Pchery
NE 31.8. 17.00 D SK Velké Přítočno
SO
6.9. 17.00 V BANÍK Libušín
NE 14.9. 17.00 D SPARTA DOLY Kladno
NE 21.9. 16.30 V SOKOL Hostouň
NE 28.9. 16.30 D SOKOL Knovíz
SO 4.10. 16.00 V KABLO Kročehlavy
NE 12.10. 16.00 D SK Otvovice
SO 18.10. 15.30 V SK Hřebeč
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NE 26.10. 14.30
NE 2.11. 14.00
SO 8.11. 14.00
NE 16.11. 13.30

V
D
V
D

TJ Tuchlovice B
NOVO Kladno
SLOVAN Kladno
SK Kamenné Žebrovice

Dorost – I.A třída
SO 23.8.
10.15
SO 30.8.
10.15
SO
6.9.
10.15
NE 14.9.
10.15
SO 20.9.
10.15
SO 27.9.
10.15
SO 4.10. 10.15
SO 11.10. 10.15
SO 18.10. 10.15
SO 25.10. 10.15
SO 1.11. 10.15
SO 8.11. 10.15
SO 15.11. 11.15

D
V
D
V
D
V
D
V
D
D
V
D
V

FK PŠOVKA Mělník
TJ SOKOL Libiš
TJ DYNAMO Nelahozeves
TJ SOKOL Nové Strašecí
KABLO Kročehlavy
FK Králův Dvůr
FK OLYMPIE Zdice
FK Komárov
FK JUNIOR Kralupy B
SPARTA DOLY Kladno
TATRAN RAKO Rakovník
FK Brandýsek
AFK Loděnice

St. a Ml. žáci – I.A třída
SO 23.8.
9.30 V
NE 31.8.
9.30 D
NE
7.9.
9.30 V
NE 14.9.
9.30 D
SO 20.9.
9.30 V
NE 28.9.
9.30 D
SO
4.10.
9.30 V
NE 12.10.
9.30 D
SO-NE 18. a 19.10.
NE 26.10.
9.30 V
NE
2.11.
9.30 D
SO
8.11.
9.30 V
NE 16.11.
9.30 D

FK Brandýsek
ČESKÝ LEV-UNION Beroun
TJ SPARTAK Rožmitál
FK SPARTA DOLY Kladno
FK JUNIOR Kralupy
FK Hořovicko B
FK Králův Dvůr
SK Slaný
volný termín
SK Rakovník B
TJ SOKOL Nové Strašecí
KABLO Kročehlavy
FK Mníšek pod Brdy

Za návštěvu na akcích oddílu kopané Slovan Velvary předem upřímně děkujeme.
Slovan Velvary
oddíl kopané

Základní organizace ČSCH Olovnice
pořádá ve dnech 6. - 7. září 2008 v Olovnici
VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Prodej zvířat, občerstvení – tombola.
EXPOZICE KAKTUSŮ.
Otevřeno: sobota od 8:00 do 17:00 hodin, neděle od 8:00 do 12:00 hodin.
Vstupné Kč 20,-- . Děti zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu !
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NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU PREVENCE
BONUS 300 Kč PRO KAŽDÉHO POJIŠTĚNCE U
PŘÍLEŽITOSTI 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZP M-A
Délka pojistného vztahu
1. 8. 1993 – 31. 12. 1994
1. 1. 1995 – 31. 12. 1997
1. 1. 1998 – 31. 12. 2000
1. 1. 2001 – 31. 12. 2005
1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
od 1. 1. 2008

Platné do
30. 4. 2008
600 Kč
550 Kč
500 Kč
450 Kč
400 Kč
300 Kč

Od 1. 5. 2008
600 Kč + 300 Kč
550Kč + 300 Kč
500 Kč + 300 Kč
450 Kč + 300 Kč
400 Kč + 300 Kč
300 Kč + 300 Kč

Akce klient přivede klienta - poukázka 900 Kč pro
nového i stávajícího klienta
(platnost do 30. 9. 2008)

NOVINKY V ROCE 2008
Příspěvek na očkování proti papilomaviru – až 4.000 Kč
Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny
Příspěvek na očkování proti příušnicím vakcínou Priorix
Příspěvek na zakoupení helmy
V platnosti i nadále příspěvky na cvičení,
masáže, ozdravné pobyty, očkování, hodiny plavání zdarma, program pro ženy a
dívky …..

K 15. výročí rozšiřujeme možnosti příspěvků z FP na:
-

rovnátka (pevná i snímatelná)
sportovní chrániče, autosedačky
očkování proti meningokoku (do 20let)
očkování PREVENAR
očkování proti klíšťovce (všechny dávky)
nákup optických pomůcek (sluneční brýle)

Rozšířené hodiny plavání ZDARMA – od září
Plavecký bazén Kralupy každou středu 18:00 – 21:00 hod. a neděli 9:00 – 10:00 hod.
NOVĚ pátek 17:00 – 19:00 hod.
www.zpma.cz

info@zpma.cz
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