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ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

BLAHOPŘÁNÍ
27. října oslavila krásné

90

90. NAROZENINY
paní

HELENKA
JANKOVÁ
rodačka ze Šumavy, která od mládí
žije ve Velvarech. Díky svému působení
v ochotnickém spolku Tyl a zaměstnání
v mateřské a základní škole je známa
široké velvarské veřejnosti.
Hodně zdraví a radosti z vnoučat
a pravnoučat
přejí dcery Helena a Eva s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 23. listopadu 2012 oslaví pan

ADAM VOBOŘIL
60. NAROZENINY.
Vše nejlepší přeje manželka Lenka,
děti Jana s Danielem, Lenka s Jaromírem,
vnoučata Vládík, Lucka a Vilík,
bratr Milan a rodina Berkova
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VELVARŠTÍ MLADÍ HAŠIČI

MLADÍ HASIČI
SOUTĚŽILI
V BRANDÝSKU
V sobotu 13.10.2012 se družstvo našich mladých hasičů zúčastnilo podzimního kola hry
Plamen, které se konalo v Brandýsku. Jednalo se o závod požárnické všestrannosti, ve
kterém naši hasiči obsadili 3. místo a mají tak
pěkný základ do jarního kola hry Plamen, které se bude konat začátkem června v Braškově.
Zúčastnilo se 10 dětí ve dvou hlídkách v kategorii starších.
Složení družstva: Petr Bada, Matěj Beneš, Josef Hruška, Daniel Hruška, Stanislav Verner,
Matěj Svoboda, Matěj Šindelář, Sabina Badová, Rudolf Košťál a Tomáš Grund.
Děkujeme panu Vlastimíru Vinšovi za opětovné zajištění dopravy našeho soutěžního družstva.
Michal Pašek, Jaroslav Svoboda.
Foto: Aneta Masopustová.

Základní škola Velvary
pořádá pro žáky i veřejnost
pořad:

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
VÍ
host: JAN

KRYL

projekce filmu: ČESKÉ DĚTI
(Karel Strachota)
22. LISTOPADU 2012
ČAS: 11.00 HODIN
MÍSTO: UČEBNA FYZIKY (ZŠ VELVARY)
Doprovodná výstava: Cesta ke svobodě
(od 1. 11. - 1. 12. 2012 v prostorách školy)
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ZPRÁVA STAROSTKY

NA VEŘEJNÉM

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VELVARY
DNE 26. 9. 2012

Vážené kolegyně a kolegové,
vážení občané,
v úvodu dnešního veřejného zasedání
zastupitelstva města Vám opět podám
informace o dění ve městě v uplynulém
čtvrtletí.
• Největší letošní investiční akcí je bezesporu cyklostezka z Velvar do Ješína. Při
přípravě strategického plánu rozvoje
města Velvary v roce 2007 vznesli někteří občané Ješína požadavek na propojení Ješína s městem Velvary cyklostezkou,
protože po velmi frekventované silnici I.
třídy I/16 je jízda na kole riskantní a autobusové spojení je nedostatečné. Připravili jsme projekt a čekali na vhodný dotační titul, po přidělení dotace jsme ve výběrovém řízení vybrali dodavatele stavby
– firmu EUROVIA a. s. V pondělí 17. září
bylo předáno staveniště a zahájena stavba. Cyklostezka je primárně určena pro
denní dojíždění např. do zaměstnání, do
školy, k lékaři. Předpokládáme však, že
bude využívána i rekreačně nejen cyklisty, ale i bruslaři.
• V tomto měsíci byla dokončena stavba
kanalizace v Pivovarské ulici, kterou realizovala firma Aquarius, s. r. o. Ihned po
kolaudaci se občané mohou připojovat.
Povrch této ulice byl provizorně posy-
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pán štěrkem, z technologických důvodů
bude ulice zadlážděna až v příštím roce.
• V těchto dnech spěje ke konci 2. etapa opravy ulic Sokolská – Čechova, kterou provádí Stavební firma Neumann, s.
r.o. Projekt připravený na 3. etapu bude
upraven, resp. rozšířen o parkovací stání pro potřeby obyvatel ulice i návštěvníků víceúčelového hřiště, z technických
i estetických důvodů bude zrušen chodník v této části. Předáním staveniště byla
zahájena stavba bezbariérového chodníku v Sokolské ulici od zdravotního střediska směrem k Velké Bučině, i tuto zakázku bude realizovat Stavební firma Neumann, s. r. o. Probíhá 2. etapa výstavby
stanovišť na tříděný odpad, revitalizována budou stanoviště na Velké Bučině, u
cukrovaru, v Nádražní ulici a dvě stanoviště Za Roudnickou branou a v Ješíně.
Stejně jako v první etapě bude povrch
stanovišť zadlážděn zámkovou dlažbou a
okolí osázeno okrasnými dřevinami. Tuto
zakázku získala firma Rybář stavební, s. r.
o., stejně jako stavbu záhonu na náměstí,
která bude zahájena v nejbližších dnech.
Trvalkový záhon na náměstí bude plnit
nejen funkci estetickou, ale i funkci bezpečnostní.
• Velkou pozornost tradičně věnujeme
péči o památky. Probíhá oprava střední části střechy a krovu kostela sv. Jiří. Jak
jsem Vás již dříve informovala, na tuto
stavbu jsme v letošním roce neobdrželi dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, protože kostel
je situován mimo památkovou zónu. Po-

dali jsme proto na Ministerstvo kultury žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2013. Je
připraveno restaurování sochy Panny Marie Bolestné, která je umístěna Na Nábřeží.
Na restaurování této sochy jsme obdrželi dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Přemyslovských středních
Čech, restaurování provede akademický
sochař a restaurátor MgA Václav Štochl.
• Dům čp. 107 (hostinec Na Sladovně) prošel celkovou rekonstrukcí: byla vyměněna
okna, opraveny a natřeny omítky, restaurována socha sv. Václava, obnoveny parapety a sokl atd. Na opravu čeká další dům
v pořadí, a to. čp. 218, v letošním roce
bylo provedeno odvlhčení zdiva v přízemí
pomocí injektáže.
• I v uplynulém období pokračovaly práce na osázení některých ploch okrasnými
dřevinami a květinami. Občané tuto naši
snahu hodnotí velmi pozitivně, proto mě
velmi mrzí, že se mezi námi najdou i tací,
kteří zasazené rostliny odcizují nebo ničí.

né ruce našich babiček, která se setkala s velkým ohlasem návštěvníků, stejně
jako akce v rámci Dnů kulturního dědictví.
Knihovna pořádala mimo jiné prázdninovou soutěž pro děti a připravuje další zajímavé besedy v rámci cyklu Aby řeč nestála... Natvrdlí připravují na tento pátek
festiválek Natvrdel a na 28. října Velvarské
hry a slavnosti stromu, na tyto akce obdrželi od města grant. S využitím grantu od
města připravují Školní klub a Centrum
sportu při ZŠ Velvary další ročník Velvarského maratornu, který se uskuteční netradičně v sobotu 6. října. Na všechny tyto
akce Vás jménem pořadatelů srdečně zvu.
• V loňském roce se v našem městě konaly
volby do Senátu Parlamentu ČR, v té době
jsme patřili pod volební obvod Kladno. V
letošním roce bylo naše město přesunuto do volebního obvodu Litoměřice, proto
volíme do Senátu znovu. Volby do Senátu
a krajské volby se budou konat ve dnech
12. - 13. října, v případě druhého kola senátních voleb ještě 19. - 20. října.
Děkuji Vám za pozornost.

• Velmi nás těší aktivity místních sdružení
a spolků. Občanské sdružení Natvrdlí připravilo projekt na vybudování netradičního hřiště pro děti, tzv. Vrboviště v místě bývalého hřiště mateřské školy. Tento
prostor mateřská škola již řadu let nevyužívala. Na tento projekt se jim podařilo
získat grant a v říjnu zahájí jeho budování. Věřím, že kromě členů tohoto sdružení se do budování hřiště zapojí i další občané města.
• V muzeu byla instalována výstava Šikov-

Ve Velvarech dne 26. 9. 2012
Jitka Linhartová

Firma MT Comax zřídila „horkou linku“,
na kterou mohou občané po celých
24 hodin hlásit případné úniky do ovzduší:
tel. 315 730 146.
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ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Město obdrželo kolaudační souhlas k akci Kanalizace – Pivovarská ulice. Upozorňujeme občany,
že je možné provádět připojování nových kanalizačních přípojek. Termín ve smlouvě o připojení
je do 6 měsíců od kolaudace stok. Občané, kteří
se připojují poprvé ke kanalizaci, musí po provedeném připojení uzavřít s městem Smlouvu
o odvádění odpadních vod (stočné). Tuto smlouvu obdrží na odboru správy majetku MěÚ.

S blížícím se závěrem roku připomínáme úhradu poplatku za služby související s pronájmem
hrobového místa na letošní rok. Tento poplatek
ve výši 150,-- Kč je třeba zaplatit nejpozději do
31.12. 2012.
Platbu lze uskutečnit v hotovosti (přízemí městského úřadu) nebo bezhotovostním převodem
na č. účtu 0388156369, kód banky 0800. V tomto
případě je třeba uvést variabilní symbol 3632
a specifický symbol, kterým je číslo smlouvy.
Bližší informace o nájmu, smlouvě a platbách
obdržíte na MěÚ u paní Vidimové,
tel. č. 315 617 093.

VELVARSKÝ TRH
Další Velvarské trhy se uskuteční na náměstí Krále Vladislava
ve středu 21.11.2012 v době od 8 - 17 hod.
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V
Vývoz
popelnic na bioodpad
končí posledním vývozem
v pondělí 26. listopadu 2012.
V průběhu měsíce listopadu bude vývoz probíhat každ
dé pondělí.
d

VÝVOZ POPELNIC
Ve výstavbě jsou záhony
na nám. Krále Vladislava
a bezbariérový chodník v ulici
Sokolská směrem k V. Bučině.

UKONČENÉ STAVBY

Výstavba chodníku v Sokolské ulici

Město ukončilo dvě stavby, a to II. etapu opravy ulice Sokolská, Čechova
podél tratě, náklady činily 418 tis. Kč,
na akci obdrželo město dotaci.
Druhou akcí byla oprava střechy kabin
TJ Sn Velvary, na Nábřeží. Práce prováděl L. Nápravník z Velvar, náklady činily 440 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu
města. Střecha byla v havarijním stavu
a opravu nutně potřebovala.

VELVARŠTÍ HAŠIČI

Členové městského zastupitelstva ve Velvarech navštívili 26. září areál hasičské zbrojnice,
kde jim členové SDH Velvary předvedli rekonstruované zásahové vozidlo CAS 32 T815, vyrobené již v roce 1987. Na opravu vozidla město několikráte žádalo o příspěvek Středočeský kraj, ale nikdy neuspělo. Situaci bylo nutné řešit a tak oprava vozidla proběhla ve dvou
etapách, a to v roce 2011 a v letošním roce. Opravu provedl podnik KOMET Pečky a celkové náklady činily 1.096 tis. Kč. Město je uhradilo ze svého rozpočtu.
Rekonstruované vozidlo nyní splňuje všechny podmínky k výkonu hasebních zásahů, jsou
zde umístěny potřebné agregáty a dýchací technika. Vozidlo má i moderní výstražné zvukové a světelné znamení včetně bezpečnostního osvětlení pro práci v noci.
Členové SDH Velvary děkují městu Velvary a jeho zastupitelstvu za vstřícný postoj při řešení problému modernizace zásahového vozidla.
Libor Šulc

koupím

Koupím menší rodinný domek se zahrádkou
ve Velvarech vhodný ihned
k nastěhování.
Kontakt: 723 969 280

pronájem

Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 s velkou garáží,
byt je po částečné rekonstrukci, velký balkon, klidná lokalita blízko středu města.

Telefon: 773 784 493
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POZVÁNKA
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POZVÁNKA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
VÁS ZVE NA DALŠÍ ČÁST CYKLU BESED
„ABY ŘEČ NESTÁLA“

NAŠÍM HOSTEM BUDE POPULÁRNÍ
A MIMOŘÁDNĚ VTIPNÝ GLOSÁTOR

PhDr. IVO ŠMOLDAS
19. listopadu 2012
v 17.00 hod.

REZERVUJTE SI VČAS MÍSTA
OSOBNĚ V KNIHOVNĚ
NEBO NA TELEFONU
315761312.
MAJITELÉ ČTENÁŘSKÉHO
PRŮKAZU KNIHOVNY
VSTUP ZDARMA,
OSTATNÍ VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Foto: Marie Votavová z www.krasnapani.cz

Ivo Šmoldas vystupuje zejména v televizních pořadech
Haliny Pawlowské. Na rozhlasové stanici Praha 2 má svůj
program „Lenoška Iva
Šmoldase“.
A na Rádiu Impuls
každý všední den
v pořadu „Co vy na
to, pane Šmoldasi?“
komentuje aktuální
události.
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ČLÁNEK

PO FESTIVALU ZŮSTANE NA NÁMĚSTÍ LÍPA

Festiválek Natvrdel 2012, který se konal na
velvarském náměstí, připadl tentokrát na
den svatého Václava, tedy na 28. září. Český patron zařídil slunečné počasí, a tak bylo
velmi příjemné procházet se mezi stánky
festivalového jarmarku, sledovat venkovní
divadelní představení a poslouchat kapely z pódia umístěného v podloubí radnice.
Když se slunce schýlilo za kostelní věž, přišel
k dobru stánek s občerstvením, horká medovina a také exotická nabídka čajovny.
„Ještěže jsme si vzali s sebou i bundy,“ pochvalovala si jedna mladá maminka, která
přišla se svým mužem a dvěma dětmi pěšky přes Radovič z Kralup. Původně se chtěli zdržet jen na pohádku a dětské dílny, ale
když na náměstí zakňoural klarinet kletze10

merové kapely Trombenik a když se děti
před pódiem roztancovaly, rozhodla se kralupská rodina ještě zůstat.
Trombenik začal hrát akorát včas, aby se na
jeho koncert stihli vrátit návštěvníci vernisáže. V Pražské bráně totiž zrovna začala výstava prací pražského fotografa Danyho. Po
setmění vystoupil ještě kytarista Johnny
z Kladna s doprovodem a program zakončila šantánová kapela Švajneraj.
Součástí jarmarku byl také charitativní stánek, ve kterém pořadatelé ze sdružení Natvrdlí prodávali stromové šperky a štěstíčka.
Za takto získané peníze pak koupili lípu, kterou v rámci programu Adopce stromů vysadí město Velvary. Lípa bude stát na náměstí vedle morového sloupu a její výsadba je

plánovaná přibližně na 10. listopadu.
Děkujeme návštěvníkům, kteří na nákup stromu přispěli, děkujeme městu za spolupořádání festivalu a také děkujeme všem milým sponzorům - velvarským obchodníkům, lékárně
a místím firmám - kteří umožnili pestrý program Natvrdelu. Fotogalerie z festivalu si lze prohlédnout na webové adrese http://majdalla.rajce.idnes.cz
o.s. Natvrdlí

P.S.: Rádi bychom pozvali ochotné lidi z Velvar, kteří se chtějí podílet na pořádání našich akcí,
nebo by rádi realizovali nové projekty k prospěchu velvarského společenského života, aby
se k nám přidali. Prosím kontaktujte nás přes webové stránky (www.natvrdli.velvary.com),
nebo při jakékoli „natvrdlé“ akci. Těšíme se na Vás.

VRBOVIŠTĚ U ŠKOLKY
O víkendu 13. - 14. 10. vzniklo u velvarské
školky nové vrboviště. Vybudovali ho tam
občané města Velvar pod vedením odborníka na živé vrbové stavby Jiřího Recha. Akci
organizovalo občanské sdružení Natvrdlí a
podpořil ji Fond T- mobile, město Velvary a
někteří drobní velvarští obchodníci a firmy.
Vrbové stavby se na jaře zazelenají. Pokud se
k nim budeme hezky chovat a třikrát týdně
je zalévat, během dvou až tří let pořádně zakoření a budou potom park u školky krášlit
třeba i několik desítek let. Do jara budou vrbičky zakryty geotextílií, aby pruty na slunci nevyschly.
Vrbovým stavbám určitě neuškodí, když si v

nich budou děti i dospělí hrát. Uškodilo by
jim však, kdyby se po nich lezlo, nebo kdyby za větve někdo chytal a cloumal s nimi.
Kořínky by se pak nemohly uchytit a vrbové
pruty by uschly.
Pokud chcete vědět, jak asi budou vrbové
stavby vypadat, až se zazelenají, můžete se
podívat na: vrbicky.net
Pokud chcete vidět fotografie ze samotné
akce stavby vrboviště, podívejte se na stránky o.s. Natvrdlí: www.natvrdli.velvary.com/
Děkujeme všem, kdo se akce Vrboviště
účastnili. Byl to krásný víkend.
o.s. Natvrdlí
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ROZHOVOR

ROZHOVOR S PANÍ STAROSTKOU

ING. JITKOU LINHARTOVOU
V těchto dnech se nacházíme v poločase volebního období. Mohla byste z pozice velvarské starostky nějak charakterizovat uplynulé
dva roky v našem městě?
Po volbách na podzim 2010 jsme plynule
navázali na předchozí volební období. Zastupitelstvo se výrazně obměnilo, musím
však konstatovat, že v minulém i současném zastupitelstvu panuje dobrá atmosféra, každý zastupitel jedná a hlasuje sám za
sebe, vyhýbají se nám zbytečné stranické
půtky a šarvátky známé z vrcholové (i krajské) politiky.
Které z akcí, jež se povedlo realizovat, považujete za nejúspěšnější?
Největší radost mám z vybudování Víceúčelového sportovního a dětského hřiště. Podobné zařízení v našem městě citelně chybělo. Jsem velmi ráda, že se podařilo vybudovat i dětské hřiště na Velké Bučině, postupně obměňujeme a doplňujeme
prvky i na hřištích, která jsme postavili v minulém volebním období, tj. v parku za školou, za Panskou hospodou a v Ješíně. Velkou radost mám z toho, když se nějakého
projektu zúčastní veřejnost – takovým příkladem je projekt Adopce stromů, který se
již dostal do třetího ročníku. Přestože zájem
o adopci již není tak velký, jako byl v prvním roce, považuji zapojení občanů do tohoto projektu za velmi důležité, zvlášť pokud se adoptivními rodiči stanou rodiny
s dětmi či dětské kolektivy.
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A co bylo nejkladněji hodnoceno zdejšími
občany?
Nemalé prostředky jsme v minulém
i tomto volebním období věnovali infrastruktuře, např. v minulém roce jsme vybudovali kanalizaci v Malovarské ulici a na Nových Uhách, letos v Pivovarské ulici. To však
občané vnímají jako „nutné zlo“ - při stavbě
je nepořádek, bláto, prach, poté ještě musí
přispět na svou kanalizační přípojku, zainvestovat kanalizační přípojku na svém pozemku atd. Kladně občané vnímají jakékoliv zlepšení v okolí jejich bydliště, ať už je
to nový či opravený chodník, opravená ulice apod., každý z nás má jiný úhel pohledu. Pochvalná slova slyším v poslední době
zejména na péči o zeleň. Ruka naší zahradnice již je ve městě znát – nejvíce občanů
chválí trvalkový záhon u prodejny Jednoty,
ale i výsadbu keřů a stromů po celém městě, revitalizaci kontejnerových stanovišť
apod. Ale pokud mám vybrat z pochvalných ohlasů ty nejčastější, musím opět zmínit Víceúčelové hřiště.
Existuje naopak něco, po čem občané nejvíce volají, ale zatím to nelze uskutečnit?
Občané mají různé představy a očekávání, ne všechna se ke mně donesou. Po mém
nástupu do funkce jsme začali zpracovávat Strategický plán rozvoje města a vyzvali občany ke spolupráci. Zapojilo se jich minimum. Na veřejná zasedání zastupitelstva,

na kterých občané mohou se svými požadavky a problémy oslovit zastupitele, chodí stabilně 2 – 4 lidé. Někteří „statečně anonymně“ vyjadřují své požadavky na webovém diskuzním fóru. Některé náměty stojí za zamyšlení, některé jsou z oblasti sci-fi.
Uvedu jeden příklad: vybudování lesoparku na místě bývalých dřevařských závodů.
Tato myšlenka by se mi velmi líbila, ale je
naprosto nereálná. Zejména starší občané nostalgicky vzpomínají na společenský
sál v hotelu Záložna a vyčítají městu, že hotel prodalo. Znovu připomínám to, co můj
předchůdce Mgr. Kurz již vysvětloval: město hotel nikdy nevlastnilo, tudíž ho ani nemohlo prodat. To, že nám společenský sál
ve městě chybí, nemusím zdůrazňovat.
Hodně se teď hovoří o novele zákona o rozpočtovém určení daní. Dotkne se přerozdělení objemu sdílených daní nějak i našeho města?
K podpoře nového zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) jsme přispěli i tím,
že jsme se stali zakládajícími členy Sdružení
místních samospráv ČR (SMS) a aktivně se
podílíme na činnosti tohoto sdružení. SMS
bylo hlavním iniciátorem změny zákona
o RUD. Podle tohoto zákona se obcím přiděluje jejich hlavní zdroj příjmů, tzv. sdílené daně. Velvary jsou dosud v kategorii obcí s nejnižším daňovým výnosem na
1 občana (cca 6 800,--), podle nového zákona o RUD bychom měli dostávat cca
9 000,-- Kč/občana/rok, samozřejmě při příznivém vývoji ekonomiky státu. Bude tedy
více prostředků na investice, na rozvoj města. Máme připravenu řadu projektů, na které dosud peníze nebyly, postupně je budeme realizovat.

Můžete ze své pozici starostky něco zásadního prosadit pro oživení dění v našem
městě, nebo je i na občanech, aby přicházeli s nápady a podněty?
Velmi mě těší zájem některých skupin občanů o dění ve městě, nejsou pouze pasívními příjemci něčeho, co někdo jiný pro ně
přichystá, ale aktivně se zapojují do dění,
navzájem spolupracují. V posledních týdnech mi velkou radost udělala akce o. s. Natvrdlí. Více než 20 tatínků, členů i nečlenů
Natvrdlých, postavilo (nejen) pro své děti
vrboviště (hřiště z vrbových prutů) na místě bývalého hřiště u mateřské školy. Navrdlí, Človíček, hasiči, to jsou lidé, kteří nečekají se založenýma rukama, vymýšlejí a uskutečňují akce, které oživují kulturní a společenský život ve městě. Zmíněné aktivity podporujeme již od roku 2007 formou
grantů, systém grantů bychom rádi zachovali i v dalších letech.
Nejvíce stesků slýchám na skutečnost, že
Velvary již několik let nedisponují společenským sálem, kde by se daly pořádat koncerty, taneční zábavy a další akce. Je vůbec ve finančních silách našeho rozpočtu s tím něco
udělat?
Absence společenského sálu je velkou
bolestí našeho města. Již od roku 2007
máme připraven projekt na přestavbu
a dostavbu bývalého kina a sokolovny, pokus o získání dotace nevyšel, ani po změně zákona o rozpočtovém určení daní není
výhled, že bychom tento nákladný projekt
v dohledné době uskutečnili. Menší akce
se dají uspořádat v sále Městského muzea nebo Základní umělecké školy, venkovní taneční zábavy pořádají fotbalisté na
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fotbalovém hřišti, některé akce se konaly
v areálu Malovarského rybníka, na ples hasičů však musíme do sousední obce Uhy.
Je dobře, že město v minulosti objekt kina
neprodalo, věřím, že se mým nástupcům
v budoucnu podaří záměr vybudování kulturně-sportovního centra uskutečnit.
Hodně výhrad je i kvůli skomírání a zániku
většiny zdejších obchůdků (boty, oděvy, domácí potřeby, švadlenka…). Má město nějakou možnost, jak zdejší prodejce podpořit,
nebo je vše spíše o tom, že místní své peníze
utrácejí jinde a domácí podnikatelé se kvůli
nízkým tržbám neuživí?
Město Velvary bohužel nedisponuje prostory vhodnými ke zřízení obchodu, všechny takové prostory jsou v soukromých objektech a je pouze na vlastnících, jak s těmito prostory naloží, komu je pronajmou.
Odchod obchodníků z center měst a městeček je bohužel všeobecný trend, s tím nic
nenaděláme, super a hypermarkety svý-

mi cenami a akcemi drobným obchodníkům silně konkurují. Lidé dojíždějící do zaměstnání mimo město si nakoupí cestou
z práce, někteří jednou za čas vyjedou za
velkým nákupem do obchodních center,
ostatní se musí spokojit se současnou obchodní sítí. Já osobně také postrádám tradiční prodejny s obuví, konfekcí apod.
Co vás jako starostku do konce letošního
roku ještě nejvíce zaměstná?
V současné době probíhají kromě menších staveb dvě velké investiční akce, výstavba cyklostezky z Velvar do Ješína
a stavba bezbariérového chodníku v Sokolské ulici. Připravujeme další projekty, žádosti o dotace, rozpočet na příští rok
atd. Již nyní se těším na tradiční Adventní neděli, na jejíž přípravě se pod vedením
kulturní komise podílejí zejména základní
a základní umělecká škola.

Se starostkou Města Velvary Ing. Jitkou Linhartovou hovořila Zdeňka Ortová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELVARY
pořádá ve dnech:

20. 11. 2012 od 7.00 do 7.45 od 14.00 do 15.00
21. 11. 2012 od 7.00 do 7.45
před budovou školy

SBĚR PAPÍRU
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE VELVARSKÉ KNIHOVNĚ
Je sobota dopoledne 6. října, den otevřených dveří naší městské knihovny. Víkend ukončuje ´týden knihoven´. Nedalo mi to, abych také do knihovny nezavítala, a rozhodně jsem udělala dobře. Záhy
se začínají scházet první čtenáři a já si všímám, že jsou mile překvapeni, tak jako
já. Letošní týden se pyšnil tématem „Čti,
žij zdravě“. Výstavka s knížkami různých
zdravotních témat toho byla důkazem.
Paní knihovnice Anna Kratochvílová se
vedení dne otevřených dveří zhostila bravurně. V oddělení pro dospělé připravila
literární vědomostní soutěže. Vítěze čekala knižní odměna.
Pro děti byla přichystaná hned celá série různých hádanek, doplňovaček, skládání veršů ze zadaných slov, vědomostní
kvíz, ale také například tipování rozmanitých vonných esencí. Myslím, že tato disciplína patřila mezi nejoblíbenější. Pobavil mě chyták, nad kterým si lámaly hlavy
nejen děti, ale občas i jejich rodiče. V jed-

né ze zkumavek byla totiž obyčejná voda.
Fajn byla i forma akční zábavy a to když si
děti vylosovaly název povolání a musely
ho předvádět, ostatní pak hádaly, o jaké
zaměstnání se jedná. Po dokončení každé kategorie si mohli návštěvníci za odměnu vzít z různorodých pamlsků v podobě čerstvých vitamínů. Pro doplnění
občerstvení nechyběly ani zdravé tekutiny (rajčatová šťáva) a pomazánka z celeru a mrkve.
Nejlepší z dětí dostaly drobnou odměnu.
Radost a pobavení stálo za to vidět. Pokud jste letos den otevřených dveří promeškali, věřím, že jste našli inspiraci pro
příští rok.
Blanka Tauerová

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den,
chtěla bych Vám poděkovat za příjemně strávené sobotní dopoledne. V knihovně bylo moc mile a přichystané úkoly opravdu potrápily :-) Hlavně zkumavky v sobě skrývaly spoustu překvapení, která člověk v běžném shonu ani nevnímá, prostě si k nim nepřičichne... Aby to soutěžícím lépe myslelo, bylo přichystané zeleninové pohoštění v duchu letošního motta celého týdne. Jen škoda, že jsme se nemohli zúčastnit vyhlašování výsledků, protože se to časově krylo s Velvarským maratonem a bylo nám to opravdu líto. Snad se
to příště podaří lépe naplánovat a posunout třeba čas startu maratonu, vzhledem k tomu, že Týden knihoven je každoroční akce.
Velké díky za Vaší práci a to nejen v případě této soboty
Jitka, Martin a Markétka Krúpovi
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S TRENÉREM
JAROSLAVEM BEČVÁŘEM

Jste hlavním trenérem mladší přípravky, o jakou věkovou kategorii se jedná? A je mezi malými dětmi o fotbal zájem?
Jedná se o ročník narození 2004 a mladší. Musím s potěšením konstatovat, že jsme mile překvapeni, jaký je zájem o fotbal u těchto ročníků.
Jsou dny, kdy se nám na tréninku sejde i 25 dětí.
Proto jsem strašně rád, že jsme na to dva.
Trénujete po celý rok, nebo jsou tréninky sezónní záležitostí?
Trénujeme téměř celý rok. Přestávky máme
zhruba jeden a půl měsíce v létě, kdy děti jsou
většinou na prázdninách a jejich účast by se rovnala téměř nule. Pak ještě máme přestávku od
poloviny listopadu do začátku nového roku. Bereme to tak, že děti si odpočinou a získají další chuť
do fotbalu. V zimním období využíváme velvarskou sokolovnu.
Mají takto malé děti možnost hrát i soutěžní zápasy či turnaje?
Ano mají, naše mladší přípravka je přihlášena
do soutěže, kde probíhají mistrovská utkání. Je
pravda, že na tyto utkání chodí hlavně děti, které
jsou fotbalově zdatnější, ale nezapomínáme ani
na ty nejmenší, pro které domlouváme zápasy s
jinými týmy stejně fotbalově vyspělými. A na ty je
radost se koukat, jaký mají zápal do hry.
Zajímalo by mě, jakou metodu používáte, aby
kluky bavilo zvyšovat si fyzickou kondici?
U fotbalistů této věkové kategorie je potřeba,
aby měli stále balon, protože teď mají věk, ve kterém se balon naučí nejvíce ovládat. Pak je potřeba neustále měnit tyto dovednostní soutěže, protože udržet jejich pozornost je někdy dost obtížné, až nadlidský úkol.
A naopak, jak ohlídáte, aby se mladý organismus nepřetěžoval? Řídíte se vlastní zkušeností,
nebo jsou na to nějaké striktní tabulky?
Žádné tabulky na to nejsou, spíše je to podle
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citu. Při pohledu na děti brzy poznáte, kdy už jsou
unavené nebo nepozorné, a to je čas, kdy je posíláme se občerstvit (pitný režim).
Když vidíte výkony vašich svěřenců, máme momentálně ve Velvarech nějaký výrazný talent?
V této věkové kategorii je ještě předčasné hovořit o velkých talentech. Ano jsou tam kluci, kteří fotbal umí a mají to, jak se říká od přírody např.
Ondra Malík, Michal Vomočil, Petr Peiger atd., ale
již z minulosti víme, že tyto hvězdičky můžou zapadnout a na fotbalové nebe vyletí jiná kometa, která se teď až tak neprojevuje, proto žádné
dítě nezatracujeme, ale ani nikoho neupřednostňujeme.
Pokud by se třeba po přečtení našeho rozhovoru rodiče rozhodli, že svého syna k vám do oddílu
kopané přihlásí, co by pro to měli udělat?
Postačí, když ho přivedou na hřiště Slovanu Velvary v době, kdy jsou tréninky nebo kontaktují kohokoliv, kdo je uvedený na webových stránkách www.slovanvelvary.cz
A co děvčata? Máme u nás vůbec dívčí či ženský tým?
Tak dívčí tým nemáme, ale není to tím, že bychom je zde nechtěli. V týmech, proti kterým hrajeme, se dost často vyskytují děvčata fotbalistky,
takže pokud se ve Velvarech a okolí nějaká najde,
která má zájem, ať se klidně přijde registrovat.
Jak finančně náročný je fotbal ve vašem oddílu?
U nás je to 1000,- Kč za rok + investice do kopaček, které se pohybují v průměru za 800,- Kč. A jak
jsem se doslechl, v jiných oddílech jsou tyto příspěvky mnohonásobně vyšší. Je tedy vidět, že ve
Velvarech podpora mládeže funguje.
Děkuji za rozhovor.
Zdeňka Ortová
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POZVÁNKA
Natvrdlí se zapojují do akce VĚTRNÍKOVÝ DEN PRO SLANÉ DĚTI
Přidejte se k nám 21. 11. v 16:00
Přesné místo konání akce ve Velvarech a další instrukce najdete na stránkách o.s.
Natvrdlí: http://www.natvrdli.velvary.com/
Na akci se přihlašujte na adrese klinhartova@seznam.cz, telefonicky na č. 725 831 642
nebo na facebookových stránkách o.s. Natvrdlí.

18

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
PSÍHO PARKU
VELVARY
Přijďte si jako první vyzkoušet všechny
překážky a nezapomeňte vzít s sebou
svého čtyřnohého miláčka :o)
Psí park bude otevírat naše paní starostka
Jitka Linhartová.

ZVEME VÁS NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
PSÍHO PARKU, KTERÉ SE KONÁ

31.10.2012 od 16.00 hod.

PSÍ PARK SE NACHÁZÍ
Á Í U VÝSTAVIŠTĚ
Ý
Š Ě
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA VELVARY.

Město Velvary
Chovatelské potřeby u Tobiho a kavalírů
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ROZHOVOR
SE SLEČNOU RADMILOU HÁJKOVOU

„PSÍ PARK“

Co vás inspirovalo k chuti vybudovat ve Velvarech psí park?
Jako každé město i Velvary nenabízí pejskařům
dostatečný prostor pro volný pohyb pejsků a hry
se svými páníčky. Proto jsem toto chtěla ve Velvarech nabídnout. Jelikož máme doma 3 pejsky, je
složitější je zabavit. Proto jsem přemýšlela o prostoru, kde by jsem si mohli hrát i poznávat ostatní
pejsky a z toho vznikl psí park. :o)
Kdo vám byl s realizací nápomocen?
Velice nápomocná mi byla v první řadě rada
města v čele s paní starostkou, bez kterých by psí
park asi nikdy nevznikl. Dále mi byli hodně nápomocní moji rodiče, kteří tam byli v každý volný moment. Strejda Petr Hájek, který se postaral
o odvození všeho nepotřebného. Dále dobrovolní hasiči Velvary a moji přátelé a milovníci pejsků.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, co nám
pomohli s realizací, prácemi i medializací.
Na co se mohou návštěvníci se svými čtyřnohými přáteli v psím parku těšit?
Návštěvníci se mohou těšit na překážky z agility, jako je například kladina, slalom, houpačka,
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skok daleký, atd. Volný pohyb pejsků, socializace, popovídání si s přáteli, různé akce a zcela jistě
i zážitky a radost ze svých pejsků.
Kdo a kdy bude moci psí park využívat?
Psí park mohou navštívit všichni obyvatelé
Velvar a okolí bez omezení věku. Samozřejmě
malé děti je lepší v doprovodu rodičů, aby se jim
nic nestalo. Provozní doba je od dubna do srpna
od 6.00 - 22.00 a od září do března 8.00 - 19.00.
Hovořily jsme spolu i o různých akcích, které
byste na tomto pozemku ráda uskutečnila.
Můžete své plány čtenářům Zpravodaje přiblížit?
Ano, chtěla bych již v příštím roce uspořádat
1. Velvarskou oříškiádu, závody v agility a poslušnosti. Ještě bych chtěla zrealizovat výcvik pejsků,
ale to je vše ještě na domluvě a plánování.
Nicméně věřím, že společných akcí se zde uskuteční více i ve spolupráci se základní školou.
Přeji, aby se všem v Psím parku líbilo a užili si
zábavu a krásně strávený čas se svými mazlíčky.
Děkuji za rozhovor.
Zdeňka Ortová

VELVARSKÁ
ANKETA

Bude nově postavený psí park
využíván? Zavítáte tam také?
(osloveni byli náhodní respondenti v úterý
23. října na velvarském náměstí)

Marta S. (42)
Myslím, že pokud to
bude pro psy zajímavé,
budou tam s nimi jejich majitelé chodit. Určitě je to dobrý nápad.

Lenka Š. (35)
35)
Opravdu nevím, nejsem
místní, ale snad ano,
když už si někdo dal tu
práci a postavil ho.

Jana M. (15 let)
Hodně lidí tu má psy, já tam
budu určitě chodit. Psí park
je dobrá věc, alespoň nebudou lidi vodit psy tam, kde si
hrají děti.

Jana H. (17)
Aha, tak o tom jsem nevěděla. Psí park by měl
být využíván, na procházku chodí se psy hodně lidí, tak pro ty to bude dobrý.
Václav Č. (62)

Milena J. (63)

Je to novinka, nikdy tu nic takového nebylo.
Mít dobře vycvičeného psa by měla být samozřejmost, tak si tam snad lidi cestu najdou a
budou to využívat.

Ale to je fajn, že měl někdo takový dobrý nápad. Měli by tam chodit
hlavně mladí, cvičit pejska je oboustranná radost.

Milan D. (48)
Petra M. (29)
Já mám pejska malého, tak jestli to
nebude jen pro větší hafany, určitě
bych to taky využila.

Jiří V. (70)
Já mám pejska už takového penzistu, tak pro něj to
není, ale vnučka má psa asi ročního a ten by potřeboval běhat jako sůl. Určitě jí o tom povím a věřím, že
tam bude chodit.

Hodně lidí tu má pejsky, pro
ně je to příznivá zpráva, nebudou muset jezdit na cvičiště jinam. Já to vítám, majitelé psů by je měli vycvičit tak, aby byli zvladatelní,
hlavně větší plemena. Až přijede na návštěvu dcera se
svým psem, určitě se tam s
ním půjde podívat.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Vážení čtenáři,
začátek školního roku přinesl několik zajímavých událostí. 27.září se uskutečnil projekt nazvaný Den
státnosti.Třídní učitelé si se svými žáky připravili program tématicky zaměřený na státní svátek.Průběh
akce byl narušen velmi nepříznivým počasím, takže se neuskutečnil plánovaný výjezd na Říp.Také cyklistické výlety do okolí Velvar proběhly ve zkrácené podobě.Učitelé tak museli připravit náhradní program.Třídy 7.B a 8.B odjely do Prahy, kde si žáci prohlédli exponáty Vojenského muzea v Praze-Kbelích..
Obě deváté třídy již tradičně navštívily Vyšehrad s přilehlým Slavínem, kde všichni plnili zadané úkoly.
Žáci si také prohlédli tamější podzemní chodby.Exkurze žáků 9.ročníků byla zahrnuta do projektu školy,
který je financován z prostředků EU. Žákům byla hrazena doprava, vstupné i občerstvení.
Bezesporu vrcholnou událostí tohoto měsíce se stal 7.ročník Velvarského maratonu, který se uskutečnil v netradičním sobotním termínu 6.října.Hlavními organizátory se staly Školní klub ZŠ Velvary a Centrum sportu.Město Velvary, KRPDŠ.a Chevrolet DIMAR byly hlavními sponzory. Krásné říjnové počasí přivítalo v areálu víceúčelového hřiště stovky diváků. Všichni zhlédli velmi zajímavý doprovodný program. Diváky zaujalo vystoupení Sportovního studia Zlosyň pod vedením Petry Kadlecové, dvojnásobné mistrně Evropy ve fitness, sportovní akrobacie gymnastek Bohemians Praha. Veliký úspěch zaznamenali vítězové soutěže Česko-Slovensko má talent duo DaeMen.
Běžecké soutěže byly rozděleny do dvou částí, a to pro mladší a starší závodníky. Nejvíce účastníků
měla kategorie těch nejmenších, kteří za velkého povzbuzování rodičů i příbuzných běželi jeden okruh
na stadionu. Ostatní běžci absolvovali větší okruh vedoucí ulicemi města. Také letos se uskutečnil rodinný běh, ve kterém opět zvítězili Kovaříkovi.
Druhou část zahájil netradiční běh. Těžce zrakově postižený Tomáš Maršálek, bývalý žák školy a účastník 1.ročníku maratonu, přijal naše pozvání a spolu se svým vodičem M. Svobodou absolvoval jeden

22

malý městský okruh. Spolu s Tomášem běželo 30 dvojic, kde jeden ze závodníků běžel se zavázanýma
očima. V hlavním závodě jsme zaznamenali nové absolutní vítěze. Mezi muži stanul na nejvyšším stupni
Jan Švec, ženskou kategorii vyhrála Anne Nicolette Vacinová, která také zvítězila v kategorii mladších dívek.
Paní starostka potom předala vítězům všech kategorií hodnotné dárky, které věnovala řada sponzorů. Pořadatelé tímto děkují všem sponzorům a těm, kteří zabezpečili hladký průběh této akce. Naše poděkování patří i kuchařkám školní jídelny, které pro závodníky a organizátory uvařily maratonský guláš.
Spoustu práce při přípravě i samotném průběhu vykonaly členky KRPDŠ paní Křížová, Sedláčková, Křečková a Sirotková. Naše poděkování patří také manželům Maškovým za celoroční péči o náš atletický stadion.
Díky společné práci všech zainteresovaných se letošní ročník opravdu vydařil.
Zaznamenali jsme také několik sportovních úspěchů. Sedmáci D. Plátek, P. Chvojka, J. Štefanik, D. Novák,
F. Fundák a D. Čermák získali pohár za 2. místo v atletickém čtyřboji v Lovosicích. Školní fotbalové mužstvo zvítězilo ve svém prvním zápase v Coca-cola cupu brankami Davida Nováka a Adama Knoflíčka nad
mužstvem z Veltrus. Doufáme, že naši fotbalisté navážou na velké úspěchy, které naše škola v této soutěži v minulosti zaznamenala.
Závěrem vás chci upozornit na akci, kterou připravujeme na listopad. Škola je zapojena do projektu
Příběhy bezpráví. Můžete navštívit výstavu „Cesta ke svobodě“. Seznámíte se s různými formami vzdoru proti komunistickému režimu. Instalace výstavy proběhne v budově školy od 1. 11. do 1. 12. Také vás
zveme na projekci filmu České děti. Promítání filmu se uskuteční 22. 11. od 11.00 hod v učebně fyziky na
naší škole. Naše pozvání přijal Jan Kryl, bratr známého zpěváka Karla Kryl, který přednese svůj recitál.
Chceme rovněž poděkovat všem velvarským občanům, kteří se zapojili do sběru plastových víček a pomohli tak těžce nemocné Lucince.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary
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ZÁŘÍ NA SOŠ VELVARY s.r.o.
EXKURZE SLÁNSKÁ HORA A BOŽÍ HROB VE SLANÉM
V pátek 7. 9. 2012 jsem vyrazil se čtyřmi studenty SOŠ Velvary, kteří splnili test
znalostí vážících se k místům exkurze, na
Slánskou horu a k Božímu hrobu ve Slaném.
Ochutnali jsme vodu ze Slaného pramene. Mineralizovaná byla podle chuti dost,
ale soli v ní už mnoho nebylo. Musím být
přesný. Pouze tři z nás ochutnali vodu. A
taky dodávám, že ani jeden z nás pak nehledal nejbližší houštinu ani veřejné WC.
Na Slánské hoře jsme také ochutnávali rozličné dary přírody. Pokud vás zajímá které, zeptejte se Martina Týbla, Karolíny Prachové, Věry Kupcové nebo Lucky Hřibové.
U Božího hrobu, který se, díky udržované
pěšině, nestal i naším hrobem, jsme našli poklad. Tedy, novodobou verzi pokladu, kešku Boží hrob. Trochu nám dala zabrat, ale šťastný nálezce Martin ji nakonec objevil.
Mgr.Jiří Hampeis

inzerce
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SVĚTLUŠKA
NA SOŠ VELVARY s. r. o.
Dne 11. 9. 2012 se studentky SOŠ ve Velvarech A. Šolcová, N. Podroužková, M. Löwová a K Habalová
zúčastnily charitativní sbírky, která proběhla formou prodeje upomínkových předmětů : píšťalek, náramků a tykadélek. Výtěžek z prodeje slouží projektu Světluška pod patronací Nadačního fondu Českého rozhlasu, který touto formou pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Děkujeme studentkám střední školy za projevenou iniciativu a především jménem Světlušky děkujeme občanům Velvar za příspěvky do sbírky, jejíž výtěžek činí 3329,-Kč.
PhDr. L‘ubica Kurucová

MYKOLOGICKÁ EXKURZE DO VELVARSKÉHO
LESA ANEB „ZKRATKOU NA HOUBY“

Ve středu 3.10.2012 v 8:15 jsme vyrazili ze školy na Radovič do Velvarského lesa. Mykologický test, který byl podmínkou pro účast na exkurzi, úspěšně vyřešil jen Martin Týbl a Věra Kupcová. Účast slabá,
ale lepší pár žáků se zájmem o exkurzi než celá znuděná třída.
Do lesa jsme dorazili přibližně po 40´25“ perné chůze :-).
Hned na okraji na nás vykoukli první zástupci říše hub a tak jsme vytáhli atlasy a fotoaparáty a pustili se do práce.
Celkem jsme nafotili více než 15 druhů hub. Ke škole jsme dorazili asi v 11:31. V tu dobu naše nohy
pokořily hranici 7725,43m. Prostě slušnej oddíl :-)
Mgr. Jiří Hampeis

Foto: Martin Týbl
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POZVÁNKA

SALÓN SLEČNY BERTY
Den poezie ve Velvarech
Velvary se letos poprvé zapojily do festivalu Den poezie. Nejrozsáhlejší svátek poezie
v Čechách vznikl před lety na památku narození slavného českého básníka Karla Hynka
Máchy ( *16.11. 1810). Letošní 14. ročník festivalu české a mezinárodní poezie se koná
po celé republice a zapojují se do něho se svými programy jednotliví regionální aktéři
z řad škol, knihoven, literárních spolků, klubů, divadel i jednotlivců. Díky nim můžete
navštívit 5. -19. 11. 2012 kulturní akce v 58 městech. Koordinátorem festivalu je
Společnost poezie, jejímž posláním je podpora českých básníků a jejich tvorby.
Společnost se ale nevyhýbá ani spolupráci s národními a mezinárodními instituty a
díky této spolupráci navštěvuje naši zemi každoročně řada známých zahraničních
básníků (více na www.denpoezie.cz).

VELVARSKÝ POETICKÝ DEN SE KONÁ V MĚSTSKÉM
MUZEU V PÁTEK 9. 11. 2012 V 18.30.
PROGRAM K UCTĚNÍ PAMÁTKY VELVARSKÉ RODAČKY, SPISOVATELKY A FEMINISTKY
BERTY MÜHLSTEINOVÉ uvede spisovatelka a publicistka MARTINA BITTNEROVÁ,
obrazy ze života slečny Berty uvidíte v podání členů O.S. NATVRDLÍ, verše spisovatelky
a básnířky přednese ANNA KRATOCHVÍLOVÁ a hudbou bude provázet EMILIE TICHÁ,
žákyně ZUŠ Velvary.
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INZERCE
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ
A PODVOJNÉ Ú Č E T N I C T V Í
VČETNĚ DANÍ A MEZD

Kontakt: Monika Fleková
V Topolech 729, Velvary

Tel. 606 807 839

ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
Již 20 let zkušeností se zateplováním budov,
referenční stavby .
Dále provádíme veškeré stavební práce,
rekonstrukce, novostavby a ostatní stavební práce.
Úklid domácností, kanceláří a ostatních prostor
Rollostav – Jaroslav Šach,
Miletice 83. 273 24
Telefon: 773687647, 777595638, 315761858

PRODEJ
Přímý vlastník prodá
stavební pozemek 604 m2
k bydlení i podnikání,
veškeré ing. sítě na pozemku.
Vydáno stavební povolení,
možnost ihned stavět. Cena 800 000,-Kč
Tel.: 775 733 816

Realizujeme vaše sny…
Vy máte nápad, my to umíme
postavit…
- opravy a rekonstrukce bytů, RD,
střech, koupelen, bytových jader
- klempířské práce
- instalatérské a topenářské práce
- zednické práce
- zámečnické práce
- terénní úpravy a údržba pozemků
- pokládka zámkové dlažby
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ŠTÁDLÍK
řemeslné a stavební práce

Tel: 724 515 108
info@stavby-velvary.cz
www.stavby-velvary.cz

INZERCE
!!! 17 let již jezdíte s námi!!!
Pražská 67, 273 24 Velvary
Telefon: 315 762 392
ca@stella.cz, www.stella.cz
Stella SENIOR PROGRAM 55+ v prodeji podzim 2012/jaro 2013
Kypr, Malta, Sicílie, Madeira, Mallorca, Andalusie, Turecko, Portugalsko

_______________________________________________________________
Celou sezónu v roce 2013 jezdíme Chorvatsko z Velvar

Speciální termín: 28. 6. - 7. 7. 2013
CENA: dospělí 8.990,- Kč
Děti 3-6 let na 3.a 4.lůžku 4.990,- Kč
Děti 6-12 let na 3.a 4.lůžku 5.990,- Kč
Cena zahrnuje: 7x bufetovou snídani včetně nápojů, 7x servírovanou večeři
(4 chody, hlavní jídlo – výběr z menu), 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
pobytová taxa, ložní a koupelové prádlo, výměnu ručníků, závěrečný úklid, el.
energii, dopravu z Velvar, pojištění CK proti úpadku, český delegát přímo na
recepci hotelu
AKCE do 31.3.2013….děti do 10-ti let na přistýlce platí jen 2.190,- Kč

_______________________________________________________________
Do Dominikánské republiky se Stellou
Na základě velké poptávky po exotických zájezdech z Vaší strany, připravuji na podzim
2013 jeden termín s účastí zástupce CA Stella do Dominikánské republiky. Zájezd
bude pobytově-poznávací a pokusím se Vám tuto krásnou zemi, co nejvíce přiblížit.
Petra

______________________________________________________
5x Slovensko – lázně s odjezdem z Velvar
Na sezónu 2013 jsme pro Vás připravili 3 zájezdy do termálních lázní na
Slovensku s odjezdem z Velvar
9. 3. – 16. 3. 2013 – Dudince – hotel Hviezda – cena: 7.590,- Kč
25. 5. - 1. 6.2013 – Trenčianské Teplice – LD Slovakia - cena: 7.790 Kč
25. 5. - 1. 6. 2013 – Trenčianské Teplice – LD Krym a Pax - comfort - cena: 9.790,-Kč
14. 9. - 21. 9. 2013 – Trenčianské Teplice – LD Slovakia - cena: 8.790,-Kč
14. 9. - 21. 9. 2013 – Trenčianské Teplice – LD Krym a Pax- comfort -cena: 10.790,-Kč
Cena zahrnuje: 6x plnou penzi, 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, dopravu
z Velvar, 12 procedur, vstupní lékařskou prohlídku, 1x denně hodinový vstup do
venkovního termálního bazénu v hotelu Krym, delegáta, pojištění CK proti úpadku

_______________________________________________________________
Vstupenkové centrum STELLA – za sportem i do divadla
Portály: TicketArt, Ticketportal, Ticketstream, Eventim
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INZERCE
AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
Provozní doba:
Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno

Zdeněk Tutr
Za Roudnickou branou 622
273 24 Velvary
tel./fax: +420 315 761 412
mobil: +420 723 360 838
mail: autoelektrika@tutr.cz

www.tutr.cz

Nabízíme:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
- Startérů
- Alternátorů
- Hands free sad
- Autoalarmů
- Výfuků

- Nezávislých topení
- El. Příslušenství
- Tažných zařízení
- Autorádií
- Autobaterií

Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly dodáme
na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.

STAVEBNINY
IIIII VELVARY
PALUBKY, PODLAHOVKY
HRANOLY, FOŠNY, PRKNA, HOBLOVANÉ
ŘEZIVO OSB DESKY, DŘEVOTŘÍSKA /NA
OBJEDNÁVKU

STŘEŠNÍ LATĚ
IMPREGNOVANÉ, 6x4CM /SKLADEM

PLOVOUCÍ PODLAHY
SÁDROKARTON
OBKLADY A DLAŽBY

PO-PÁ 7-1
16 HOD, SO 8-12 HOD
CHRŽÍNSKÁ 752, VELVARY
TEL.: 733 120 531
stavebninyvelvary@seznam.cz
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ZÁBAVA

KŘÍŽOVKA

9. listopadu 1620, hned druhý den po bitvě na Bílé hoře, došlo
k prvnímu vojenskému přepadení Velvar. Z císařova vojska na nás
zaútočili...viz tajenka
SVATÝ OTEC
LUPIČ
POUŤOVÁ ATRAKCE
NASPOŘIT
APLAUS
ZÁVAZNÝ SLIB
PIDIMUŽÍK
ARMÁDA
ECHO
BALVAN
ZDVOŘILÝ
LECHTAT

VYLUŠTĚNÍ
Z ŘÍJNOVÉHO
ČÍSLA

Velvary byly v minulosti především zemědělským
městem. Obklopovaly je nejen pole a louky,
ale na Radoviči, u Velké Bučiny a u Podhorního mlýna
především četné... CHMELNICE
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Uzávěrka: 20. den v měsíci
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