Miroslav Rovenský a jeho přátelé
si vás dovolují pozvat
na
BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011
27. února 2011 - 17.00
28. února 2011 - 18.30
4. březen 2011 - 17.00
5. března 2011 - 17.00
12. března 2011 - 17.00

KLADNO, Kostel Nanebevzetí Panny Marie
LIBČICE n. Vlt., Sál ZUŠ
VELVARY, Kostel Sv. Kateřiny
STOCHOV, Kulturní dům-foyer
STOCHOV, Kulturní dům

Vzhledem k tomu, že nejsem příznivcem nesmyslného rozhazování peněz
v rámci různých volebních akcí, rozhodl jsem se, že energii, čas a finanční
prostředky, které jsem na mimořádné volby dostal a sehnal, věnuji raději
na zorganizování benefičních koncertů s mými přáteli. A aby někdo neřekl,
že si tím kupujeme hlasy, bude výtěžek z těchto koncertů věnován dětem z
dětských domovů. Doufám, že toto mé rozhodnutí přijmete s pochopením a
podpoříte jej svou účastí na těchto kulturních setkáních.
Miroslav Rovenský
************************

Poděkování SDH Velvary
Sbor dobrovolných hasičů Velvary o.s. děkuje tímto následujícím firmám a podnikatelům za
příspěvek do tomboly na tradiční hasičský ples, který se konal 12. února t.r. na Uhách. Pokud
jsme na někoho zapomněli, děkujeme dvojnásobně.
Vinš Vlastimír - Autobusová doprava, Autobaterie - Z. Tutr, VELVANA a.s Velvary, J.I.H.Praha 10, ČDZ Plast Velvary, Řeznictví a uzenářství - V. Holý, Kuchyňka a dárkové zboží - J.
Svobodová, Železářství a kovovýroba - A. Cífka, Elektro – L. Cífka, C-CONNECT Velvary,
Drogerie - manželé Schubertovi, Mazochová Elena - Foliová reklama, Levné zboží - J.
Pospíšilová, Pekařství - J. Zounek, Farma Budihostice - ing. J. Bílek, V.O.S. TEAM
ČERNUC, Cukrářství – D. Černá, Květiny - A. Říhová, Květiny - J. Marečková, Kadeřnictví A. Loskotová, Car servis - J. Stýblo a J. Bílek, Autoservis T&F Velvary, Synthos a.s. Kralupy
nad Vlt., Cukrovary TTD a.s., Lékárna Velvary, MERO a.s. Kralupy nad Vlt., Restaurace "U
krále Václava" - V. Kučírková, Restaurace "VIKABAR" - M. Demovič, Silnice s.r.o. Slaný,
IBG-International Battery Group – Kralupy nad/Vlt., Ekofrukt spol. s r.o. Slaný, Biomac Ing.
Černý s.r.o, Al-Namura spol. s r.o. – Big Shock, MARIBO s.r.o Karlovy Vary a Dřevo Černý
Vůl s.r.o.
Dále děkuje občanům Velvar a jeho částí za finanční podporu formou zakoupení vstupenek na
ples.

Upozornění
Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst
Poplatek pro letošní rok činí 150,-- Kč na jedno hrobové místo. Úhradu v hotovosti lze
provést v kanceláři nového kontaktního místa v přízemí městského úřadu.

Pracovníci finančního úřadu
Ve dnech 9. a 16. března v době od 13 do 17 hodin budou pracovníci Finančního úřadu Slaný
na městském úřadě přijímat vyplněná daňová přiznání.

Svoz bioodpadu v letošním roce
Pravidelný svoz bioodpadu bude probíhat od dubna do listopadu každý sudý týden 1x za 14
dní vždy v pondělí. První svoz se uskuteční 4. dubna 2011.
Aby byly nádoby vyvezeny, musí být přistaveny v den vývozu nejpozději v 6:00 hodin ráno.

Sběr objemných a nebezpečných odpadů
Sběr objemných odpadů od každého domu bude probíhat v sobotu 9. dubna.
V sobotu 16. dubna se uskuteční sběr drobných nebezpečných odpadů.
*********************

Pozvánky březen
4. března v 17 hodin kostel sv. Kateřiny
Benefiční koncert, na který srdečně zve Miroslav Rovenský a jeho přátelé
Městská knihovna
14. března Trénování paměti je hrou - zábavně vzdělávací posezení pro rodiče s dětmi
16. března Trénování paměti je hrou - zábavně vzdělávací posezení pro veřejnost
30. března Beseda „Aby řeč nestála“ hostem je paní Irena Fuchsová
Městské muzeum
25. března Cestovatelský večer na téma „EXPO 2010 SHANGHAI“
na duben městské muzeum připravuje
výstavu fotografií: Pavel Bakalář – TAJEMNÉ STŘEDOHOŘÍ
výstavu fotografií: Miroslav Krhounek, Radek Kozela a Ivan Šulek – BRÁNA SVĚTŮ 2011
Zábava
25. března Restaurace na Slovanu taneční večer pro starší a pokročilé s živou hudbou
ZUMBA - TANEČNÍ CVIČENÍ
Slovan Velvary - pondělí od 19:30 hod.
Tělocvična ZŠ Velvary - úterý od 19:00 hod.

Orientální vítání sluníčka – ples v hotelu Sport Kralupy nad Vltavou, který se koná
19.03. 2011 od 19 hodin.

Malované opony divadel českých zemí
V nakladatelství NIPOS vyšla krásná barevná publikace „Malované opony divadel českých
zemí“. Tuto sbírku dokumentace opon v letech 2005 - 2010 realizoval a k vydání připravil Jiří
Valenta. Soustředěná dokumentace je součástí Databáze českého amatérského divadla
http://www.amaterskedivadlo.cz .
Publikace by nemohla být realizována bez laskavé spolupráce širokého okruhu kulturních
institucí, představitelů místních samospráv, občanských sdružení a jednotlivých ochotných
nadšenců.
V poděkování za spolupráci je uvedeno i naše Městské muzeum ve Velvarech. Na straně 196197 je uvedena i Opona velvarských ochotníků z roku 1899, která půl století odpočívala
v depozitáři Městského muzea. Čeká na restaurování a vystavení.
Dále je zde snímek party malířů, v čele s akademickým malířem Jožou Králem (1877-1914).
Když v posledních letech devatenáctého století divadelní spolek Tyl budoval nové jeviště,
nechal si také namalovat oponu a na ní památnou horu Říp.
Publikace je k nahlédnutí v Městském muzeu ve Velvarech – p. J. Kůrková, tel.315 761 419.
Činnost spolku divadelních ochotníků popisuje dále p. Kůrková z městského muzea.
Libor Šulc

Spolek divadelních ochotníků Tyl
Devatenácté století, především jeho druhá polovina, je obdobím, v němž ve Velvarech vzniklo
a rozvíjelo se mnoho spolků. Jedním z nich byl i Spolek divadelních ochotníků Tyl založený
roku 1886.
Ojedinělá ochotnická představení se konala ve Velvarech už v letech 1832 a 1854, v letech
1861-1863 zde působila studentská divadelní skupina a jevištní hry uvedly občas i další
spolky např. hasiči. Ale teprve divadelní spolek Tyl prokázal potřebnou životnost a
obohacoval kulturní a společenský život až do 60. let 20. století.
U zrodu spolku stála skupina nadšenců v čele se soudním úředníkem Josefem Mervartem a
Hynkem Vicenou, spoluhercem a pamětníkem Josefa Kajetána Tyla. Spolek pojmenovaný po
průkopníkovi českého divadla důsledně plnil svůj program a všestranná a pokroková kulturní
a společenská činnost, vzbuzovala stále větší zájem i ocenění veřejnosti.
Představení velvarských ochotníků byla známá v celém regionu a překvapovala nejen
dramaturgickým výběrem her a počtem inscenací, ale získávala i na kvalitě a zejména po
první světové válce dosahovala skutečné umělecké úrovně. Přispívala k tomu i spolupráce
s hudebním a pěveckým spolkem Dalibor, jehož orchestr se často stával i orchestrem
divadelním.
Od svého vzniku hráli Tyláci na několika místech např. v sále hotelu U arcivévody Štěpána na
náměstí nebo v hostinci U Pilátů pod kostelem sv. Kateřiny. Tady sehráli v roce 1931 i své
200. představení: nově nastudovanou a pečlivě vypravenou hru J. K. Tyla Strakonický dudák.
O rok později se ale už stěhují do nového a na třicet let i stálého působiště v moderním sále
přestavěného hotelu Rolnická záložna. Své staré jeviště prodal divadelní spolek Sdružení
katolické mládeže ve Velvarech a oponu odevzdal velvarskému muzeu.

Divadlo se hrálo i v době okupace našich zemí německou armádou. V roce 1940 v rámci
Hudebního máje připravil spolek Tyl za vedení Josefa Hudce a ve spolupráci s velvarskými
hudebními spolky koncert s bohatým programem složeným především z české hudby a písní.
V těchto letech se také rozvíjela spolupráce se školou a bylo nastudováno mnoho představení
pro děti. V říjnu 1945 zahájil Tyl svou divadelní sezónu hudebně-literárním pásmem Za
svobodu vlasti, které jeho autoři Miloš Bílek a Josef Hudec věnovali obětem českého odboje
v letech německé okupace.
V lednu roku 1951 začala v historii spolku poslední kapitola: spolek Tyl se mění v divadelní
odbor Závodního klubu Středočeských chemických závodů ve Velvarech. V roce 1957 se stal
součástí Spojeného závodního klubu ROH a později působil pod hlavičkou Kulturního domu
ve Velvarech. V 60. letech 20. století činnost spolku víceméně skončila.
Jitka Kůrková

opona velvarských ochotníků

BŘEZEN MĚSÍC

ČTENÁŘŮ

SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) vyhlašuje březen za měsíc
čtenářů. I naše městská knihovna se zapojila do této akce. Cílem je nabídnout našim
čtenářům a dalším návštěvníkům co největší výběr knih, tím posilovat společenský
význam a prestiž četby a také nabídnout čtenářům moderní služby knihovny –
meziknihovní výpůjční službu, rezervace knih, on-line katalog, on-line prolongace,
moderní komunikace se čtenáři (e-mailem, SMS) a také různé besedy se spisovateli,
překladateli či jinými osobnostmi.
V letošním březnu a potom i v budoucnu pravidelně každý rok budeme vyhodnocovat
naše „nej… čtenáře“ a mezi nimi vybereme našeho „Čtenáře roku“, kterého
navrhneme do krajského a celostátního kola.
Rádi bychom co nejobjektivněji zjistili, jak jsou v naší knihovně spokojeni nejen
pravidelní čtenáři, ale i ti, kdo přijdou jen zřídka. A zároveň nás zajímají i důvody
těch, kteří k nám zatím cestu nenašli. Pokud máte chuť a čas, budeme rádi, když nám
naši anketu vyplníte a přinesete do knihovny. Pokud bude chtít anketní lístek vyplnit
vícero osob z rodiny, můžete na svůj papír napsat jen číslo otázky a vaši odpověď.
Anketní lístek můžete získat také přímo v knihovně. Elektronický anketní lístek
najdete na našich webových stránkách, kde jej můžete vyplnit přímo.
Všechny vyplněné anketní lístky budou slosovány a výherci odměněni.

PODPOŘTE ČETBU A ČTENÁŘE V NAŠÍ KNIHOVNĚ. DĚKUJEME.
……………………………………………………………………………………
ANKETNÍ LÍSTE K
1. Jsem čtenářem Městské knihovny ve Velvarech?
a) ano
b) ne
2. Jsem spokojený s nabídkou knihovny?
a) ano
b) ne
3. Do knihovny chodím pravidelně:
a) ano
b) ne
4. Do knihovny nechodím.
Uveďte důvod
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
5. Využívám i jiné služby knihovny

a) ano

b) ne

(besedy, přednášky, výstavy, meziknihovní výpůjční službu, výuku práce s počítačem…)

6. Sdělení knihovně ………………………………………………………………
Jméno a příjmení ………………………………………………………………....
Telefon nebo e-mail: ……………………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začátek letního času
V neděli 27. března posouváme časomíry o jednu hodinu dopředu !

