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Vybráno z jednání rady
Září 2014
Rada projednala návrh na přijetí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS
II Střední Čechy na akci „Stavební úpravy
objektu Sokolovny Velvary“, přestože
výše dotace není garantována – jedná se
o režim tzv. „závěrečných výzev“. Rada
doporučila zastupitelstvu schválit uzavření
smlouvy s Výborem regionální rady na financování této akce.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit
přijetí dotace z Operačního programu
životní prostředí na Snížení energetické
náročnosti budovy čp. 268 ve Velvarech.
Rada schválila zapůjčení víceúčelového
hřiště a lavic z Areálu volného času na
9. ročník Velvarského maratonu a povolila
konzumaci a prodej občerstvení na víceúčelovém hřišti při této akci.
Starostka informovala radu o tom,
že Středočeský kraj obnovil projektovou
přípravu akce „II/240 Velvary, obchvat“.
Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Stavební
úpravy objektu sokolovny Velvary čp. 370“
a na dodavatele veřejné zakázky „Snížení
energetické náročnosti budovy čp. 268
ve Velvarech, včetně stavebních úprav“.
Společnost Finders CZ se na radu obrátila
se žádostí o povolení k natáčení filmu Krycí
jméno Holec. Natáčení má proběhnout dne
23. 10. 2014 v prostorách náměstí a Pražské ulice. Rada vyslovila souhlas.
Starostka informovala radu, že město obdrželo dodatečnou dotaci z Ministerstva

kultury na restaurování kamenných prvků
v dolní části Pražské brány. Rada schválila
přijetí této dotace a vybrala dodavatele
restaurování kamenných prvků Pražské
brány, a to pana Pavla Kytku.
Starostka informovala radu o jednáních,
která probíhají v souvislosti s uzavřením
mostu přes Bakovský potok a s přípravou
provizorního přemostění: probíhá stavební
řízení na provizorní přemostění, nosnost by měla být 25 tun. Provizorní most
by měl být ve Velvarech asi 2,5 roku.
Rada se shodla, že město bude při stavbě
nového mostu trvat na tom, aby nový most
obsahoval historizující prvky s ohledem
na jeho umístění na hranici městské
památkové zóny.
Starostka informovala radu, že připravila
žádost o dotaci z Ministerstva kultury
z Programu záchrany architektonického
dědictví na 2. etapu oprav kostela sv. Jiří
pro rok 2015. Rada schválila podání žádosti o dotaci.
Rada schvalálila doplnění kamerového
systému tak, aby byl zajištěn i kamerový
dohled v další části náměstí.
Starostka a místostarosta informovali radu
o probíhajících investičních akcích ve městě:
zateplení Sokolovny
rekonstrukci chodníků v ul. Školní,
v ul. Petra Bezruče a Na Průhoně
dokončení dlažeb ve školním dvoře
stavbě dešťové kanalizace a chodníku na
Nových Uhách
opravách kostela sv. Jiří
opravě kamenných prvků Pražské brány
Ve Velvarech dne 21. 10. 2014
Jitka Linhartová
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Říjen 2014
Rada jmenovala komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na akce „Stavební úpravy objektu Sokolovny Velvary“
a „Snížení energetické náročnosti budovy
čp. 268, včetně stavebních úprav“, otevírání obálek proběhne 3. 11. 2014.
Rada projednala žádost Hospice knížete
Václava o příspěvek. Starostka požádala
žadatele o informaci, zda hospicovou péči
využívají i občané Velvar, dosud odpověď
neobdržela, proto zatím nebylo o poskytnutí příspěvku rozhodnuto.
Rada schválila udělení výjimky z obecně
závazné vyhlášky č. 2/2011 panu Milanu
Demovičovi na pořádání akce Disco Gyros
párty dne 25. 10. 2014 s ukončením dne
26. 10. 2014 v 02:00 hodin.
Rada schválila pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku v ul. Čechova
čp. 252 paní Blance Kratochvílové od 10.
října 2014 na dobu neurčitou na provozovnu masérských služeb.
Rada schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 611 v k.ú. Velká
Bučina o rozloze 50 m2 na dobu neurčitou
za cenu 7,-- Kč/m2.
Rada schválila příkazní smlouvu s Azylem
Naděje Pchery (psí útulek) pro rok 2015.
Rada vzala na vědomí Výroční zprávu
ZUŠ Velvary o činnosti školy za školní rok
2013/2014.
Místostarosta a starostka informovali radu
o probíhajících investičních akcích ve městě:
zateplení Sokolovny – probíhá zateplení
obvodového pláště sokolovny, okna již byla
vyměněna, bylo zahájeno zateplení střechy
rekonstrukci chodníků – chodníky v ul.
Školní, v ul. Petra Bezruče a v ul. Na Průhoně včetně dodláždění školního dvora již
byly dokončeny a dodavatelem předány
stavbě dešťové kanalizace a chodníku
na Nových Uhách – v současné době

pokračují práce na stavbě dešťové kanalizace, proběhlo řešení křížení kanalizace
s plynovodem a začaly práce na stavbě
chodníků
úpravě prostor po bývalé družině na byt
správce Sokolovny a hřiště – práce provádí
technická četa města
opravě chodníku v Ješíně – firma Milan
Štádlík zahájila rekonstrukci části chodníku
v Ješíně
restaurování kamenných prvků na Pražské
bráně – probíhá bez dopravních omezení
vybudování nové kanalizační přípojky
od domu čp. 244
opravě kostela sv. Jiří – pokračují práce
na opravě omítek kostela sv. Jiří, nátěr
omítky na severní straně nebude v letošním
roce proveden z důvodu velké vlhkosti zdiva
Starostka informovala radu, že stále
probíhá stavební řízení na provizorní přemostění Bakovského potoka, stavba dle
sdělení investora (Středočeský kraj – Krajská správa a údržba silnic) bude zahájena
neprodleně po vydání stavebního povolení.
Vážení občané,
ustavujícím zasedáním nově zvoleného zastupitelstva města Velvary končí mé funkční
období. V čele města jsem byla po dvě volební
období – celkem 8 let. Věřte, že práci pro
naše město, pro Vás, jsem měla moc ráda, ale
nastal čas předat štafetu dál.
Děkuji Vám, kteří jste mi ve volbách dali svůj
hlas, i Vám, kteří jste mi průběžně vyjdařovali
podporu. Každá Vaše pochvala či poděkování
mne vždy velmi potěšily.
Dovolte mi, abych i touto cestou poděkovala
mým kolegům – radním a zastupitelům - za
výbornou spolupráci. Rovněž děkuji za spolupráci pracovníkům Městského úřadu v čele
s tajemníkem Ing. Moulisem, pracovníkům
organizačních složek města (muzea, knihovny, DPS a technické čety) a v neposlední řadě
také ředitelům a pracovníkům našich příspěvkových organizací.
Nově zvolenému zastupitelstvu přeji lepší
rozpočtové časy, klid a rozvahu při rozhodování
a Vám všem hlavně zdraví, hodně pohody,
pracovních i osobních úspěchů.
Ve Velvarech dne 22. října 2014
Jitka Linhartová
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Most přes
Bakovský potok
Krajská správa a údržba silnic původně
slíbila zahájení montáže provizorního
přemostění do konce září 2014. Termín
nebyl dodržen z důvodu dosud neukončeného stavebního řízení. Jakmile bude
stavební řízení ukončeno, montáž mostu
bude podle sdělení pracovníků Krajské
správy a údržby silnic neprodleně
zahájena.

Opravy fasád
Obnova fasády
domu č. 54
Vlastník nemovitosti čp. 54 v Chržínské
ulici, velvarský podnikatel Václav Holý,
obdržel poděkování od zástupce
památkové péče na Slánsku za obnovu
fasády svého domu, kterou nedávno
realizoval prostřednictvím stavební firmy
pana Josefa Rotta z Velvar.

Nedávno jsme chválili opravu fasády
domů čp. 54 v Chržínské ulici. Také
město Velvary v roce 2014 opravilo
střechy a fasády některých svých domů.
Oprava střechy byla provedena na
nebytové části domu v čp. 198 (dvůr
děkanství ve Slánské ulici), dále oprava
části střechy a celá fasáda domu čp.210
v Pivovarské ulici a rovněž byla
provedena oprava střechy a fasády domu
čp. 105 v Pražské ulici. Připravuje
se oprava fasády domu čp. 218 na
náměstí (rohový dům vedle pošty), tato
byla přesunuta na další období. Opravena byla i část fasády a podloubí radnice.

Týden knihoven
V rámci celostátní akce Týden knihoven
proběhlo i v naší knihovně mnoho
zajímavých akcí: pro seniory – Nad
starými pohledy města Velvary, pro žáky
ZŠ - Knihovna známá i neznámá, kde
žáci v průběhu dvou vyučovacích hodin
aktivně spolupracovali a tvořili myšlenkové mapy o velvarské knihovně. Jejich
zajímavé práce jsou k vidění v dospělé
půjčovně. Byl zahájen pokračovací kurz
trénování paměti. Amnestii na poplatky
z prodlení využilo celkem 6 čtenářů
a přihlásilo se celkem 5 nových čtenářů.
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Cukrárna Štěstí
Majitelka cukrárny p. Hrmová měla výborný nápad,
když svoji prodejnu povýšila na malou galerii a dává
výtvarníkům možnost zde vystavovat. U kávy se
tak návštěvníkům naskýtá příjemný pohled na
vystavovaná díla. Momentálně je k vidění expozice
obrazů místní výtvarnice Karolíny Borecké. Tato
výstava je prodejní.

Charitativní projekt Světluška
1.970,- Kč se ve velvarské městské knihovně vybralo v rámci
celostátní akce „8. - 12. září Světlušky září“ na pomoc nevidomým
a zrakově postiženým. Finanční výtěžek byl předán nadaci Světluška

Jak se vám zamlouvají výsledky letošních
komunálních voleb?
odpovídali obyvatelé Velvar a okolí v době od 17. do 20. 10. 2014
Milena V. (41)
Myslím, že proběhly podle mých
představ.
Jiří K. (48)
Byl jsem volit a s výsledky celkem
spokojený jsem.
Miloslava B. (76)
S výsledky spokojena jsem. Jsem
ráda, že zvítězili velvarští rodáci. Hlavně jsem ráda, že vyhrála paní Ortová.
Helena M. (38)
Mně se líbí, že se do zastupitelstva
dostalo 8 mužů a 7 žen, že je to
vyrovnané.
Marek V. (26)
Abych pravdu řek, já se o volby nikdy
nezajímám.
Zdeňka H. (72)
Spokojená moc, a funkce by měly být
rozděleny tak, jak občané rozhodli.
Karel M. (66)
Není to špatný, ale vadí mi, že tam
nejsou žádní starší lidé, nikdo se zkušenostmi. Aby to nevyznělo nějak
proti mladým, tak to vůbec nemyslím,
ale bral bych prostě víc věkově
smíšené zastupitelstvo.

Karolína B. (37)
Volit jsem byla. Volila jsem lidi, které
znám a věřím jim – Radima Woláka
a paní Ortovou. Teď mám jen obavu,
aby se tam neposadil nakonec někdo,
koho lidi tolik nevolili, kdo měl míň
hlasů.
Věra J. (41)
Já jsem nevolila stranicky, ale křížkovala jsem lidi, které znám a věřím, že
budou městu něco platný, ať kandidovali za kohokoli. Na malém městě to
snad ani není o stranách, ale o lidech.
Stanislav H. (54)
Jestli nevadí, že nejsem místní, tak
ke komunálním volbám můžu říct jen
to, že vždycky obdivuju lidi, kteří kandidují, protože je to stojí hodně volného času, nervů, starostí a peníze jsou
za to mizerný. Byl jsem kdysi v zastupitelstvu a bral jsem asi 250,- Kč. Velvary jsou velikostí srovnatelný, tak to
bude stejný. Když jsem viděl, jak je to
nevděčný, že to lidi stejně ani neocení,
už jsem příště do toho nešel. Teď mám
slušnej vedlejšák a svatej klid.
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Celkové pořadí komunálních

voleb ve Velvarech
Pořadí

Jméno Příjmení (strana)

počet hlasů

1.

Zdeňka ORTOVÁ (SNK Velvary)

648

2.

Mgr. Pavel HOLÝ (SNK Velvary)

578

3.

Mgr. Radim WOLÁK (Oživme Velvary)

539

4.

Ing. Jitka VALCHÁŘOVÁ (SNK Velvary)

534

5.

Mgr. Miloslava ČERVENKOVÁ (SNK Velvary)

518

6.

Ing. František SAIFRT (Oživme Velvary)

514

7.

Ing. Jana TLUSTÁ (SNK Velvary)

496

8.

Vlastimil JANDOUŠ (Oživme Velvary)

449

9.

Ing. Zdeněk VOJTĚCHOVSKÝ (ODS)

439

10.

Ing. Eva Machačová (SNK Velvary)

406

11.

David VEDRAL (Oživme Velvary)

398

12.

Jitka Schubertová (SNK Velvary)

385

13.

Radek ŠMÍD (Oživme Velvary)

376

14.

Bc. DiS. Irena Podivínská (Oživme Velvary)

364

15.

Michal LEDVINKA (SNK Velvary)

355

16.

Mgr. Ph.D. Kateřina Špičková (Oživme Velvary)

354

17.

Bc. Tomáš Ježek DiS.

353

18.

Mgr. Michaela Kuptíková

342

19.

Radka VOSMÍKOVÁ (ODS)

337

20.

Mgr. Jitka KOLÍNKOVÁ (ODS)

323

21.

Šárka ŠTEFANIKOVÁ (KSČM)

314

22.

Jan Kaltounek (Oživme Velvary)

312

23/24

Lukáš Slovák (Oživme Velvary)

278

Bc. Michal Vojtuš (SNK Velvary)

278

25.

Mgr. Kateřina Mazochová (ODS)

275

26.

Ing. Jaroslav Loula (Oživme Velvary)

270

27.

Jaromíra Tutrová (SNK Velvary)

264

28.

Ing. Petra Slováková (Oživme Velvary)

255

8 Zpravodaj Velvary

29.

Ing. Helena Černíková (SNK Velvary)

252

30.

Jiří Dryák (ODS)

233

31.

Václav Fajgl (KSČM)

232

32.

Jakub Rychtařík (SNK Velvary)

230

33.

Irena Justová (SNK Velvary)

229

34.

František Hajný (Oživme Velvary)

225

35.

Bořivoj Tajč (Oživme Velvary)

220

36.

Michal Pašek (KSČM)

217

37.

Mgr. Iva Maňáková (ODS)

205

38.

Jiří Král (ODS)

202

39.

Ing. Josef Čermák (KSČM)

194

40.

Vratislav Řezáč (ODS)

192

41.

Eva Linksfeilerová (SNK Velvary)

180

42.

Stanislav Veverka (KSČM)

177

43.

Petr Neuman (Oživme Velvary)

171

44.

Jan Mazoch (KSČM)

147

45.

Věra Štefaniková

142

46.

Jiřina Mudrová (KSČM)

139

47.

Josef Frýdek (ODS)

133

48.

Miroslava Rudolfová (ODS)

122

49.

Eva Řezáčová (ODS)

116

50.

Zdeněk Husák (ODS)

109

51.

Pavel Klier (ODS)

107

52.

Libor Maňák (ODS)

102

53.

David Trýb (ODS)

100
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Volby do zastupitelstev obcí
10. 10. - 11. 10. 2014
Výsledky voleb: VELVARY
Volebníí účastt: 47
7,3
37 %
Voliči v seznamu: 2 474

Vydané obálky 1 172

Odevzdané obálky 1 170

Výsled
dky
y dle
e vo
ole
ebních uskupení:
1.
2.
3.
4.

Sdružení nezávislých kandidátů Velvary
Oživme Velvary!
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy

37,22
33,05
19,53
19,10

%
%
%
%

Zvolení členové zastupitelstva
1.

Zdeňka ORTOVÁ (SNK Velvary)

648

2.

Mgr. Pavel HOLÝ (SNK Velvary)

578

3.

Mgr. Radim WOLÁK (Oživme Velvary)

539

4.

Ing. Jitka VALCHÁŘOVÁ (SNK Velvary)

534

5.

Mgr. Miloslava ČERVENKOVÁ (SNK Velvary)

518

6.

Ing. František SAIFRT (Oživme Velvary)

514

7.

Ing. Jana TLUSTÁ (SNK Velvary)

496

8.

Vlastimil JANDOUŠ (Oživme Velvary)

449

9.

Ing. Zdeněk VOJTĚCHOVSKÝ (ODS)

439

10.

David VEDRAL (Oživme Velvary)

398

11.

Radek ŠMÍD (Oživme Velvary)

376

12.

Michal LEDVINKA (SNK Velvary)

355

13.

Radka VOSMÍKOVÁ (ODS)

337

14.

Mgr. Jitka KOLÍNKOVÁ (ODS)

323

15.

Šárka ŠTEFANIKOVÁ (KSČM)

314
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hlasů

Sdružení nezávislých
kandidátů Velvary
Dovolte mi, vážení občané, abych Vám
touto cestou poděkovala za účast v komunálních volbách a za podporu našeho sdružení, které díky Vám zvítězilo.
Přesto nezíská ani post starosty, zřejmě ani
místostarosty, ale snad alespoň dosáhne
na místa (nebo místo?) členů rady. I když
podle slov některých lídrů stran a uskupení
prý „hledáme společně cestu napříč spektrem a koncenzuální cestu, jak vedení města
namíchat, vůle občanů ani jejich hlasy
nejsou zřejmě úplně důležité“ (Kladenský
deník, 20. 10. 2014).
Vždycky nám říkali, že čas letí. Je to pravda
a to, že něco dokončíme, čas nezastaví.
Přeji nám všem, aby budoucí čas přinesl

Velvarům jen samá pozitiva a jistoty.
Splnila jsem, co jsem si předsevzala a o co
jsem byla některými z Vás osobně požádána - sestavila jsem úplnou kandidátní
listinu a prošla jsem se „svým“ sdružením
úspěšně komunálními volbami. Děkuji upřímně všem, kteří se uvolili nést kůži
na trh a souhlasili se svou kandidaturou.
Neskrývám určité rozpaky a rozčarování
z povolebních jednání a podle nich budu
směrovat své další působení v zastupitelstvu.
Osobně si dovoluji velmi poděkovat za
pomoc p. Zdeňce Ortové a Ing. Jitce
Valchářové s manželem.
Mgr. M.Červenková

Inzerce
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Základní škola Velvary

My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
podzim nás překvapuje nezvykle
vlídným, přívětivým počasím. Vy se
v následujících řádcích dozvíte, jak
probíhá podzim na naší škole.
Nejvýznamnější událostí byl bezesporu 9. ročník Velvarského maratonu.
Opět jsme zvolili sobotní termín, tentokrát 4. října. Pro všechny účastníky
byl připraven bohatý program. Někteří
závodníci využili možnost přihlásit se
na našich webových stránkách, jiní
se hlásili až na místě. Středem dění se
stalo prostředí víceúčelového sportovního areálu.
Celý program byl rozdělen na dvě
části, vrcholem první byl běh nejmladších účastníků. Tato kategorie byla
nejpočetnější, předškolní děti běžely
za naším maskotem jeden malý okruh.
Druhá odpolední část vyvrcholila
hlavním závodem-během na 5200m.
Během dne jsme přivítali významné
hosty-ultramaratonce a maratonce
Michala Vítů, Kateřinu Čechovou
a Martina Mazače, reprezentanty České
republiky v lehké atletice. Odpolední
program moderovala Darina Vymětalíková, sportovní redaktorka České
televize. Michal Vítů s sebou přivezl
členy své tréninkové skupiny, kteří se
také přihlásili do závodu.
Výsledky tohoto ročníku rozvířily
předvolební atmosféru v našem městě.
Vítězem hlavního závodu se stal Mexičan Hernandez, člen již zmíněné trénin-
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kové skupiny. Účastníkům i návštěvníkům této akce se nelíbilo, že do závodu
byli zařazeni i poloprofesionálové. Náš
závod je ale otevřený každému, kdo
chce běhat pro své zdraví i pro radost
z pohybu. Pro nás je důležité naplnění
olympijské myšlenky, že není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se.
Mladý Mexičan, pocházející z velmi
chudé a početné rodiny, prohlásil, že
Velvary jsou nádherné malé městečko.
O naší akci řekl, že v životě nic podobného nezažil. V podobném duchu se
vyjádřil i Michal Vítů. Uvádím alespoň
jednu jeho myšlenku:
„Každá akce, která zvedne děti od počítačů, je chvályhodná“
Velmi hezké zpestření patřilo paní
starostce. Za svoji podporu všech
našich sportovních aktivit dostala zlatou medaili a absolvovala jeden okruh
i se závodníky a účastníky.
Pro jubilejní 10. ročník chystáme
několik zásadních změn.
Další tradiční akce se uskutečnila
8. října. Pro všechny žáky školy byl
připraven Dopravní den. Tentokrát jsme
se obrátili na profesionální pracovníky
v oblasti dopravy. Pražská společnost
Promotým připravila pro žáky zajímavý
program. Všichni si vyzkoušeli alkobrýle, které v dětech vyvolaly pocit
opilosti. Přesvědčily se tak, jak nebezpečnými účastníky silničního provozu
jsou opilci. Ve speciálně upraveném
autobuse si mohly děti na několika
trenažérech vyzkoušet silniční provoz.

Děti bavila i netradičně pojatá první
pomoc. Absolvovaly jízdu zručnosti a různé testy. Na závěr si všichni odnesli drobné
dárky a upomínkové předměty.

Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Zprávičky:
Naši fotbalisté skončili na 2. místě v oblastním kole CocaCola Cupu.
Do dalšího kola ale nepostoupili.
K 15. říjnu žáci nasbírali 317 kg kaštanů. Sběr bude probíhat do konce
října.
15. října navštívily obě deváté třídy Veletrh škol v Kladně. Žáci si prohlédli
prezentace středních škol našeho regionu.
23. října proběhne Den státnosti. Učitelé připravili návštěvy významných
míst Středočeského kraje. Žáci si mohli vybrat podle svého zájmu nebo
finančního zabezpečení.
Od 1. listopadu začne na škole působit rodilý mluvčí, který bude pracovat
s dětmi napříč 1. a 2. stupněm. Jde o součást projektu Janička, který je
financován z prostředků EU a je zaměřený na výuku jazyků.
Pro zájemce připravujeme SCIO testy.
20. listopadu se uskuteční třídní schůzky i pro rodiče vycházejících žáků.
Přítomni budou zástupci pozvaných středních škol a pracovník PPP Kladno.

Inzerce

www.velvary.czz
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Základní škola Velvary

Výsledky maraton

www.velvary.cz
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Základní umělecká škola Velvary
Zářijový shon a organizační vrtochy jsme
všichni ve zdraví přežili. Říjen byl již ve
znamení klidnějšího toku událostí a každodenních povinností.
Nutno zmínit, že Dětský pěvecký sbor
(pod vedením zkušeného sbormistra
V. Řezáče) nás úspěšně reprezentoval
na přehlídkách hudebních souborů:
ZUŠfest Stochov
ZUŠfest Buštěhrad.
Jejich vystoupení posluchače zaujalo
a sklidili velký úspěch. Gratulujeme!
Koncem října vybrané děti účinkovaly
na prvním koncertě v ZUŠ Velvary. Dále
jsme mohli shlédnout divadelní představení pro děti „Kudy chodí malý lev“
a ve spolupráci s občanským sdružením
Natvrdlí se zde odehrála „Komedie“
v podání pražského souboru Zuzky
na Kafi.
V rámci výuky v ZUŠ se děti
seznamují též s významnými osobnostmi
uměleckých směrů.
Připomeňme výročí alespoň
některých osobností měsíce října:
především jako skladatel chrámové
hudby, píše však i koncerty pro varhany,

cemballo a jiné nástroje. Byl ovlivněn
italskou hudbou, ale zůstává věrný české
muzikantské tradici. Často bývá
považován za Mozartova předchůdce.
1.10.1931 se v Plzni narodil český
herec, hudebník, dramatik, textař, režisér
a výtvarník Jiří SUCHÝ. Sám hrál na kontrabas, zpíval ve skupině Acord club
(první rock’n’rollové skladby), začíná
spolupracovat s J. Šlitrem, který zhudebňuje jeho texty (Pramínek vlasů, Oči
sněhem zaváté, Motýl..)
12.10.1977 zemřel Jan ZRZAVÝ – malíř,
grafik, ilustrátor a scénický výtvarník.
Byl ovlivněn nejrůznějšími uměleckými
směry. V díle převládá jemnost, lyrismus,
poetický nadhled. Inspiraci hledá v rané
renesanci, v gotické malbě. Známý je
jeho obrazový doprovod Máchova Máje
a Erbenovy Kytice.
Roku 1961 zesnul český malíř a grafik
František TICHÝ. Námětem jeho výtvarných děl bylo cirkusové prostředí, pojaté
však fantaskně, snově. Zabývá se rovněž
ilustrační prací a portrétní tvorbou (portrétoval např. F. Hrubína, V. Nezvala…).
Mgr. Milena Vernerová

www.velvary.cz
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Plastová
Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata
PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

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

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvaliﬁkovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
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Pozvánka
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Listopadová křížovka
Narodil se 10. března 1889 ve Velvarech. Vychodil zde obecnou školu a později se
do Velvar i rád vracel. Jinak žil v Praze a v letech 1925-38 v Paříži. Byl předním
výtvarným kritikem, teoretikem a pedagogem. Věnoval se především studiu
postimpresionismu. Značně ovlivnil vývoj českého malířství, sochařství
a architektury. Jeho otec byl advokátem.
V tajence najdete jméno a příjmení velvarského rodáka.... (viz tajenka)

APORT, VÝZVA
GEOMETRICKÝ TVAR
BOCHNÍK
GLAZURA
SMYSL
OBUV U LÉKAŘE
PŘESMYČKA
OPAK NEBE
SLABOCH
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
ČÁST OBLIČEJE
MOMENT
OSTEN, VÝTKA

VYLUŠTĚNÍ
ŘÍJNOVÉHO
ČÍSLA

Kovbojské moudro:
Jestliže si o sobě myslíš, že jsi vlivný člověk,
zkus dát povel psovi NĚKOHO JINÉHO

Stránku připravila Anna Kratochvílová
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