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Stavební práce ve městě končí i pokračují...
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STAROSTI A RADOSTI				
Milí čtenáři, je tu další, již listopadové číslo
velvarského zpravodaje, které se věnuje
především tomu, co se v našem městě událo
v měsíci říjnu a připomíná to, co nás čeká
v době nejbližší.
Velmi mne těší, že se toho u nás děje tolik.
Říjen začal největší sportovní celoměstskou
akcí, již desátým ročníkem velvarského
maratonu, který je stále známější i mezi
přespolními návštěvníky. Velkou slávu měli
také chovatelé, kteří pořádali výroční výstavu.
Sportem žili i další spolky, do podzimní sezony
vstoupili fotbalisté, šachisté pořádali veliký
turnaj Comax Chess 2015 Memoriál Dr. Karla
Treybala, naplno se rozjel provoz nově otevřené sokolovny. Město žilo nejen sportem, ale
i kulturou, městské muzeum pořádalo několik
koncertů, v knihovně proběhlo další oblíbené
setkání se zajímavým hostem, dobré ohlasy
přinesly akce pořádané při příležitosti týdne

knihoven. Mnoho bezvadných kurzů a akcí
připravila stále živější Velvarská Kostka. Dělo
se toho hodně i v našich školách, učitelé ze
základky se vydali na zkušenou do světa, děti
z lidušky měly několik krásných vystoupení,
ve školce proběhla bramboriáda a drakiáda.
Skvěle se vydařil i první ročník ozvěn festivalu
Oty Hofmana, který po letech oživil naše kino.
Ve městě se stavělo a budovalo. Dokončili
jsme dláždění prostoru před sokolovnou
a první část úprav dvorečku za družinou.
Skončila též další fáze oprav kostela sv. Jiří,
pokračovat budeme na jaře, pracuje se na
opravě hřbitovní zdi, navázali jsme spolupráci
s rytířským řádem Křížovníků Stříbrného Lva
v péči o opuštěné hroby. Prodloužili jsme
dráhu víceúčelového hřiště, čile se pracuje na
stavbě nového hřiště v Malovarech, stavební
ruch začíná též kolem zdravotního střediska,
kde se budují nové bezbariérové vstupní ram-

velvarského starosty
py a toalety. Hasiči i fotbalisté mají na zimu
opravenou střechu. Vybíráme dodavatelskou
firmu na rekonstrukci prádelny ve školce. Kuchyně školky i školní jídelny mají nové myčky.
V některých městských domech došlo k výměně kotlů, dům č. 218 na náměstí má novou
střechu. Hasiči díky dotaci z kraje dovybavili
nové auto. Městská četa se věnovala údržbě
městského mobiliáře, hodně pozornosti věnujeme v tomto období péči o zeleň a podzimní
výsadbě, mnohdy nesnadné ošetření starších
stromů prování odborná a zkušená firma.
Skončila první část úprav náhonu Malovarského rybníka.
Na úřadě se krom každodenní péče o chod
města věnujeme sestavování rozpočtu a přípravě projektů a žádostí do dotačních titulů
pro příští rok. Vítali jsme nové občánky, je
skvělé, že jich přibývá, mladí sportovci byli
oceněni odznaky za přínos k šíření dobrého
jména Velvar. Připravujeme nové propagační
materiály města. Nové panoramatické letecké
snímky města pořízené malým vrtulníkem

dronem (Velvary, Velká Bučina, Ješín) najdete
na webových stránkách města.
V listopadovém čísle dále přinášíme zprávu
o návštěvě starosty z francouzského města
Montbert, budoucího partnerského města
Velvar, který se svými kolegy u nás strávil
několik dní, a Velvary je okouzlily. Na stránkách tohoto zpravodaje najdete též pozvánku
na slavnostní otevření Muzea technických
hraček, které by mělo nejen být předvánočním
dárkem velvarským dětem, ale také jedním
z dalších kroků vedoucích k oživení města
a přilákání návštěvníků.
Zpravodaj přináší také pozvánku na rozsvícení vánočního stromu. Pro letošek jsme se
rozhodli trochu ubrat na velikosti představení
a spíše se zaměřit na společné setkání u čaje
spojené s vánočními zpěvy. Všechny vás co
nejsrdečněji zveme a těšíme se!
Se srdečným pozdravem a přáním krásného
listopadu, Radim Wolák, starosta

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VELVARY
Poskytujeme terénní pečovatelskou službu na území města Velvary v domácnostech uživatelů.
Cílová skupina:
senioři se sníženou ztrátou soběstačnosti a osoby se zdravotním postižením
Jaké služby poskytujeme:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
fakultativní služby
Jak se stát naším klientem:
Pokud patříte do cílové skupiny, můžete o poskytnutí pečovatelské služby požádat osobně
v přízemí městského úřadu nebo si na telefonním čísle 315617007 domluvit schůzku
s příslušným pracovníkem. Na tomto telefonním čísle Vám rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.
Poslání:
Naším posláním je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně co nejdéle
ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život
s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní
osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Poskytování pečovatelské
služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.
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Telegraficky z městské rady
aneb stručný výpis důležitých událostí

Rada města jmenovala ing. Jitku Kůrkovou vedoucí Městského muzea.
Na základě výběrového řízení přidělila
rada zakázku „Předprostor sokolovny
a kina ve Velvarech“ společnosti Josef Rott
za nabídkovou cenu 408 085,- Kč bez DPH
a zakázku „Zahrada školní družiny ve
Velvarech – 1. etapa“ společnosti Josef Rott
za nabídkovou cenu 447 268,- bez DPH.
Rada neschválila navrženou spolupráci
s firmou Altnet spočívající ve spoluúčasti
města při stavbě vysílače na Radoviči tak,
aby byl tento využitelný jako rozhledna.
Firma, která chce na kopci vybudovat
vysílač pro internetové připojení, vyčíslila
případné spolunáklady města na 1,4 milionu. Radní se rozhodli, že za těchto podmínek se není třeba na firmu vázat a můžeme
záměr vybudování rozhledny rozvíjet
vlastními silami, na lepším místě a levněji.
Rada několikrát jednala ve věci reklamace
povrchu víceúčelového hřiště, který je ještě
v záruce, ale již značně poničený, zhotovitel
nereaguje, věc byla předána právnímu
zástupci města.
Rada odsouhlasila žádost ředitelky MŠ
o schválení výjimky v počtu zapsaných dětí
ve školním roce 2015/2016 na 112 dětí.
Na základě zkušeností s krizovými
situacemi, v nichž je třeba někoho dočasně
ubytovat, uložila rada odboru správy
majetku vytipovat vhodné prostory
pro vybudování nouzového bytu.
Rada se rozhodla využít nabídku společnosti Panoramas na vytvoření leteckých
snímků města pomocí malých vrtulníků,
snímány budou Velvary, Velká Bučina
a Ješín, snímky budou přístupné na webu
města.
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Rada schválila vyhlášení soutěže
na vytvoření loga města a jednotného
výtvarného stylu prezentačních materiálů
města a rozhodla o odměně pro vítěze
ve výši 10.000,- Kč. Došlé návrhy dala rada
posoudit nezávislé komisi složené z marketingových odborníků.
Rada města schválila úpravu ceníku
pro terénní pečovatelskou službu. Došlo
ke zvýšení stravného z 54,- na 60,- Kč
za oběd.
Rada stanovila provozní a návštěvní řád
Sokolovny a určila výši nájemného na
200 Kč za hodinu. Sokolovnu v dopoledních
hodinách využívá škola, odpoledne
veřejnost. Rozvrh se brzy zaplnil.
Rada přidělila veřejnou zakázku „Město
Velvary – zdravotní středisko (rampy,
vstupy, WC)“ firmě RAVION, s. r. o, která
ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku 1 490 431,03 Kč včetně DPH.
Rada souhlasila se záborem pozemků,
které by byly dotčeny při stavbě tzv. severního obchvatu, přeložky silnice II/240. Projektové práce na obchvatu byly obnoveny,
v současné době pořizovatel dokumentace
– kraj – jedná s vlastníky pozemků.
Rada schválila poskytnutí účelově vázaného příspěvku MŠ Velvary na zakoupení nové
myčky nádobí ve výši 60.000,- Kč, stará
přestala fungovat.
Rada podpořila konání ozvěn Festivalu
Oty Hofmana ve velvarském kině.
Rada souhlasila s vyhlášením výběrového
řízení na rekonstrukci prádelny v Mateřské
škole Velvary.
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu opravy náhonu Malovarského rybníka
a schválila investici do první fáze oprav
ve výši 120.000,- Kč.

Rada města schválila přijetí dotace
od Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS ve výši 159.780,- Kč
na projekt Dovybavení dopravního vozidla JSDH Velvary pro umístění obsahové
výzbroje a výstroje. Jednalo se o jedinou
úspěšnou žádost, ostatní předložené
projekty nebyly v grantovém řízení
kraje podpořeny.
Rada města schválila poskytnutí příspěvku
MŠ Velvary na škrabku na brambory a zeleninu ve výši 36.480,- Kč. Stará škrabka
by se mohla stát muzejním exponátem,
věk by na to měla.
Rada schválila dodatek č. 5 ke smlouvě
o dílo na opravu kostela sv. Jiří v rámci
akce „Kostel sv. Jiří ve Velvarech – rekonstrukce fasády a oprava střechy nad vstupem na kůr“ se společností Fajstavr. Jedná
se o nacenění prací na příští rok, kdy dojde
k dokončení opravy pláště budovy, výměny
a vytvoření replik dveří. Starosta připravil
a odevzdal žádost do Programu záchrany
architektonického dědictvím Ministerstva
kultury, v níž požádal o příspěvek ve výši
900.000 Kč na záchranu této památky pro
příští rok. Odhadované práce, včetně první
opravy vitráží a některých oken, dosahují
výše 1.500.000 Kč.
Rada se několikrát zabývala přípravou
zřízení Muzea technických hraček, které by
mělo být otevřeno v prosinci letošního roku.
Rada se setkala s návštěvou z francouzského města Montbert a diskutovala o možnostech budoucí partnerské spolupráce.
Rada města schválila smlouvu se společností ARCH consulting, s.r.o na zabezpečení
elektronické aukce energií pro město a příspěvkové organizace.
Rada města souhlasila s rozšířením kamerového systému tak, aby byl monitorován
prostor kolem kostela sv. Kateřiny, což
by přispělo k budoucímu otevření kostelní
zahrady veřejnosti. Kamerový systém bude
dále rozšiřován a městská policie jej bude
aktivně využívat při péči o pořádek
ve městě.

Rada města schválila nákup nového
serveru pro městský úřad za cenu
145.018,- Kč včetně instalace. Starý server
přestává vyhovovat a hrozí jeho zhroucení.
Čím kopáči je lopata, tím dnes úředníkovi
server.
Rada schválila poskytnutí účelově vázaného příspěvku Školní jídelně Velvary na
novou myčku nádobí ve výši 120.000 Kč
poté, co ji stará myčka nečekaně opustila
a kuchařky musely mýt nádobí ručně.
Rada se zabývala dopisem ze Státního
fondu životního prostředí, který městu
ukládá navýšit cenu stočného. Město
vybudovalo před lety kanalizaci v Malovarské ulici, na což získalo dotaci. V rámci
žádosti byl uveden odhad vývoje stočného.
Cena pak nešla tolik nahoru, odvíjela se dle
reálných nákladů. Fond po městu požaduje
navýšení ceny (cca o 8 Kč na kubík), jinak
hrozí sankcí. Ve věci dále jedná starosta
města.
Rada města neschválila vytvoření dobrovolného svazku obcí s obcí Beřovice, která
se na Velvary obrátila s tímto návrhem za
účelem společného zajištění požární ochrany. Síly našich hasičů nejsou neomezené.
Rada schválila spolupráci s rytířským
řádem Křížovníků Stříbrného Lva, který
se nabídl k dobrovolné péči o velvarský
hřbitov.
Rada města vzala na vědomí informaci
starosty, že na louce za fotbalovým hřištěm
buduje rodina Farzandova (majitelé mlýna)
kriketové hřiště, které bude volně přístupné
veřejnosti.
Rada se začala zabývat přípravou
rozpočtu města pro rok 2016.
Rada jednala o mnoha a mnoha dalších
věcech, budeme Vás o nich průběžně dále
zpravovat, děkujeme za váš zájem!
(Z jednání městské rady vybral a sepsal
Radim Wolák)
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Návštěvu z Francie okouzlily Velvary
Počátkem října naše město hostilo vzácnou

návštěvu radnice a setkání se zastupiteli, v je-

návštěvu, pana starostu a jeho kolegy z fran-

jichž rámci došlo k výměně zkušeností se státní

couzského městečka Montbert. Městečko neda-

správou a samosprávou. Francouzská návštěva

leko oceánu jižně od Nantes je sice 1500 km

byla nadšena zejména z příjemného prostředí,

vzdálené, ale v mnohém je nám velmi blízké.

obdivovali organizaci velvarského maratonu,

Má podobný počet obyvatel, podobné školy,

silně na ně zapůsobila profesionalita našich

spolky, sportoviště, radosti i problémy. Montbert

dobrovolných hasičů, záviděli nám základní

znají dobře mladí velvarští fotbalisté, kteří tu

uměleckou školu, typ školy, které ve Francii ne-

mají letité vztahy díky mezinárodnímu turnaji,

mají. Na setkání se hodně pracovalo na možné

který léta navštěvují. Letos na jaře vznikla

podobě další spolupráce. Ta se již začala rozví-

myšlenka posílit již vybudované přátelství

jet: učitelé naší ZŠ vyrážejí do Montbert již nyní

a spolupráci mezi městy a začít ho proměňovat

v listopadu v rámci projektu na výměnu pedago-

v trvalé partnerství na více úrovních. Návštěva

gických zkušeností, na jaro či léto se plánuje

z Montbert byla jedním z prvních kroků. Naši

vzájemná výměna fotbalistů. Hledáme vhodné

hosté byli stylově ubytováni v pensionu Paris

dotační zdroje, které by nám pomohly rozvíjet

(kde jinde také ubytovat Francouze, že) a byl

spolupráci a vzájemné poznávání na úrovni dal-

pro ně připraven bohatý program. V sobotu se

ších spolků, profesí a skupin obyvatel, věříme,

zúčastnili maratonu a prošli všechny městské

že vzájemné obohacení by mohlo partnerství

památky a pamětihodnosti a navštívili hasičskou

přinést seniorům, hasičům, pěveckému spolku,

zbrojnici. V neděli se nechali okouzlit Prahou.

šachistům, sportovcům a mnohým dalším.

A v pondělí si prohlédli školy, školku a městské

Vztahy naší země

organizace a zařízení, hřiště, sportoviště i areál

s Francií mají dobrou

Malovarského rybníka. Došlo samozřejmě i na

tradici a je dobře je dále
rozvíjet. Jistě to bude
obohacující pro obě
strany.

Dík patří všem, kdo se o návštěvu z Francie
postarali, zejména základní škole a panu řediteli, velvarským hasičům, kteří se předvedli v plné
parádě, a zejména pak paní Ing. Heleně Černíkové za brilantní překlad! Velvarští, učte
se francouzsky, bude se to hodit!
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Rytíři pečují o velvarský hřbitov
Město Velvary navázalo spolupráci s rytířským
řádem Křížovníků Stříbrného Lva při péči
o velvarský hřbitov.

my se však rozhodli pečovat i o hroby
bez vlastníka, protože jsou významným
kulturním dědictvím.

Velvarský hřbitov je nejen místem piety a tichého
usebrání, ale též významnou městskou památkou
a kronikou města a jeho obyvatel. Proto je třeba
mu věnovat dostatečnou péči. Město se rozhodlo
převzít od církve do péče, zachránit a opravit
hřbitovní kostel, letos se pustilo též do opravy
hřbitovních
zdí. Péči je
třeba věnovat
též úpravě
zeleně
a jejímu
postupnému
obměňování.

Protože péče o náhrobky je nákladná a není
snadná, uvítalo město nabídku Rytířského řádu
Křížovníků Stříbrného Lva, že s péčí o hřbitov
pomůže. Na starostu se obrátil pan Kreuzritter
Jiří Havel Eq., velvarský rodák, dnes Kancléř
tohoto rytířského řádu s návrhem,
že jeho členové
budou zdarma
pečovat o údržbu zanedbaných
hrobů na hřbitově sv. Jiří
ve Velvarech.
Po domluvě
zahájili svou
činnost a upravili několik
hrobů, spolupráce bude
dlouhodobě
pokračovat.

Velvarský
hřbitov je
velmi starý
a mnohé
pomníky jsou
dávno neudržované, přesto
však krásné.
Podle zákona
by město mělo
hrob, který nikdo neudržuje
a nehlásí se
k němu, odstranit, a místo nabídnout
k pronájmu,

Takový projev
péče o veřejné
kulturní dědictví
nás velmi těší
a děkujeme
za něj.
		
Radim Wolák

Rytířský řád Křížovníků Stříbrného Lva se přestavuje:
Jsme civilní rytířský řád dle legislativy ČR vedený
pod Ministerstvem Vnitra jako spolek.
Odkazujeme se na Vladislava II. jehož jednoocasý stříbrný
lev je ústředním znakem našeho řádu. Jsme řádem lidí,
kteří se snaží o zachování kulturních památek a jejich odkazu
pro budoucí generace. Formou osobní ochrany, oprav a údržby
takových památek. Našimi duchovními bratry jsou Rytířský
řád Křižovníků s Červenou Hvězdou, který je jediným skutečně
Českým rytířským řádem založeným Anežkou Přemyslovnou.
Spolupracujeme s Královským Rytířským řádem Svaté Točenice, který se stal našim bratrským řádem stejně jako s Polským
Královským Rytířským řádem svatého Stanislava ve Varšavě.
Věříme, že naše společné dílo naučí lid této země se dobře
starat o své kulturní dědictví.

10 Zpravodaj Velvary

www.velvary.cz

11

Projekty ELEKTROWINu
pomáhají vysbírat více spotřebičů
Největší český kolektivní systém pro sběr
a recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN,
funguje už desátým rokem. Za tu dobu
předal k recyklaci přes 13 milionů spotřebičů
o celkové hmotnosti přes 230 000 tun,
což představuje váhu 176 245 automobilů
Škoda Octavia, jejichž výroba by trvala
zhruba 4,5 roku. Nepodařilo by se to bez
aktivní spolupráce všech občanů ani bez
nejrůznějších projektů, které informují
o možnostech zpětného odběru, upozorňují
na význam recyklace a podporují domácnosti,
které se chtějí chovat ekologicky.
Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže.
Do nového ročníku vstoupil v září 2014
projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět, který organizuje společně
s kolektivními systémy Asekol, Ekolamp
a Ecobat. Dnešní děti začnou jednou rozhodovat, jak se bude v českých domácnostech
i ve firmách zacházet s odpadem a kolik se
ho vyprodukuje. Tento projekt si klade za cíl
umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodovaly
správně. Přímo na sběrných dvorech měst
a obcí se děti učí třídit odpad v rámci projektu
Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu. Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé
spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam je správně
odložit.
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Zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá vše pro to, abychom měli
odevzdání spotřebičů k recyklaci pokud možno
pohodlné. Proto vytvořil hustou sběrnou síť
z více než 13 000 míst zpětného odběru,
kterou neustále zkvalitňuje. Kromě sběrných
dvorů měst a obcí nebo kontejnerů v ulicích,
u prodejců a na dalších místech, ji doplňují
také možnosti odevzdávat spotřebiče při
vytipovaných akcích. Obvykle to bývá navíc
spojeno také s odměnou. Tradičně úspěšné
jsou například akce pořádané společně
s největšími zoologickými zahradami pod
společným názvem S vysloužilci do ZOO.
Návštěvníci zoologických zahrad v určeném
termínu mohou za přinesený spotřebič získat

slevu na vstupném. Premiéru měl v roce 2013
projekt s názvem Vlak do stanice Recyklace, realizovaný ve spolupráci se Zlínským
krajem. Recyklační vlak jezdil na trase Otrokovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech pravidelných
spojích denně. Cestující, kteří tohoto vlaku
využili, v něm mohli do sběrných košů odložit
nepotřebný spotřebič, příležitost k tomu měli
také přímo ve vybraných stanicích. Za odevzdané elektro navíc každý získal slosovatelný
kupon s možností vyhrát nový spotřebič.
V roce 2014 projekt pokračoval v Kraji Vysočina a Libereckém, Středočeském i Karlovarském kraji. Jedinečnou možnost nabídnout
své letité domácí pomocníky jako exponát do
sbírek Národního technického muzea v Praze
nebo Východočeského muzea v Hradci Králové
dostali loni účastníci zářijových Železných týdnů. Z přinesených spotřebičů, které fungovaly
také jako poukázka na slevu ze vstupného,
si odborníci těchto muzeí vybrali ty nejzajímavější, které budou postupně vystaveny.
Celkem se do akce zapojlo 12 regionálních
muzeí různého zaměření. V liberecké IQLandii
například přinesené spotřebiče využili jako názorné pomůcky při recyklačních workshopech.
Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů
ELEKTROWINu nese název Recyklujte
s hasiči. Zapojilo se do něj už přes 1000
sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. Jubilejní
tisící byl loni na podzim sbor z Nové Vsi
na Liberecku. Hasiči pomáhají svým sousedům
dopravit staré spotřebiče k recyklaci i tam,
kde je na nejbližší sběrné místo stále ještě
daleko. A to včetně velkých a těžkých kusů,
které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely
někde v garáži nebo kůlně, ve sklepě
či na půdě. Princip projektu je jednoduchý,
zúčastněná SDH ve svých obcích organizují
sběrové dny, během nichž občany buď sami
navštíví, nebo určí místo, kam lidé mohou svůj
elektroodpad přinést. Hasiči za svou záslužnou
práci v tomto projektu sbírají finanční odměny,
které jim pomáhají například získat chybějící
části vybavení.

www.velvary.cz
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Velvarské kino: po letech zas narváno!
Od pátku 16. do neděle 18. října se ve Velvarech
konaly ozvěny ostrovského festivalu Oty Hofmana zaměřeného na filmovou a televizní tvorbu
pro děti.

Inzerce
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Začalo to v pátek ve sklepení Panské hospody,
které svou atmosférou bylo jako stvořené pro
projekci dvou tajemných pohádek. Podával
se svařák a sychravému počasí navzdory bylo
podzemí vcelku útulné. V sobotu ráno pak ožilo
velvarské kino, do něhož až do neděle proudili
diváci s dekami a polštářky, v teplých bundách
a čepicích. Nálada ale rozhodně nebyla mrazivá,
protože se pouštěly pohádky. Na tu nejnovější:
Sedmero krkavců od režisérky Alice Nellis,
bylo dokonce skoro plno. Šatnu kina provoněly
vafle, popkorn a sušenky, diváci se mohli zahřát
kakaem, kávou či svařeným vínem. Hlavní část
návštěvníků tvořily děti, ale přišli i ti starší.
Někteří proto, aby oživili vzpomínky na okamžiky
strávené v této krásné budově, jiní ze zvědavosti, protože tu nikdy nebyli. Dorazilo i hodně
přespolních, kteří se nechali zlákat netypickou
atmosférou starého kina, v době multikin a 3D

projekcí již velmi vzácnou. V přestávkách mezi
filmy se tedy hodně povídalo. Nejen o minulosti,
ale hlavně o tom, jak by kino mohlo znovu ožít,
k čemu by mělo sloužit a jak toho dosáhnout.
Kino se tak aspoň na chvíli měnilo v sál pro promítání, divadla, přednášky, plesy, taneční a hudební vystoupení…, v místo s moderním zázemím
ale tradiční atmosférou, které by svým zajímavým pojetím lákalo k návštěvě lidi zdaleka.
Ozvěny festivalu Oty Hofmana se vydařily. Díky
všem, kdo pomohli, ať již pomocnou rukou
při úklidu, přípravě, propagaci či občerstvení,
díky těm, kdo festival podpořili svou návštěvou
a riskovali rýmu. Hlavní díky pak patří všem,
kdo se zajímají a budou zajímat o budoucnost
velvarského kina.
Město začne pracovat na přípravě studie možné
opravy budovy, aby se pohádkové představy promítnuté na festivalu, který nese jméno otce pana
Tau, začaly pomalu zhmotňovat. Třeba najdeme
i tu správnou buřinku, která by nám pomohla
tento sen vykouzlit!			
Radim Wolák

www.velvary.cz
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Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy.
Městské muzeum Velvary vás zve na komentovanou prohlídku velvarského hřbitova u kostela sv. Jiří.

5. listopadu 2015 v 17:00
sraz účastníků u hlavního vchodu na hřbitov

Jen málokteré místo vypovídá o vztahu současníků ke svým předkům jako hřbitovy.
Místa, kde současníci navštěvují hroby svých předků, přátel a idolů.
V rámci komentované prohlídky Vám budou představeny hroby a životy nejvýznamnějších
velvarských měšťanů a osobností se vztahem k našemu regionu. Rádi bychom Vám hřbitov přestavili
i ze stránky kunsthistorické, jako místo, kde se prolíná několik historických slohů a přístupů ke smrti
a jejímu uměleckému ztvárnění.

Inzerce
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Základní škola Velvary

My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce

rádi Vám přinášíme události uplynulého
měsíce a přidáme i to, co nás teprve čeká.
Hned v úvodu mi dovolte, abych opravila
chybu tiskařského šotka z minulého vydání:
v prvních třídách jsme přivítali 1. září 50
prvňáčků, nikoliv uvedených 25.

Hlavní událostí minulého měsíce se stalo
uspořádání jubilejního 10. ročníku Velvarského maratonu. Konal se v sobotu 3. října.
V devíti kategoriích vyběhlo na trať více
než 250 běžců. Kromě místních borců jsme
přivítali závodníky například z Kroměříže.
Běhu se zúčastnili i profesionální sportovci
jako triatlonista Tomáš Řenč ze Slaného,
který se stal juniorským sportovcem roku,
Michal Vítů či Jana Zímová. Velkou popularitu
získal rodinný běh. V této kategorii vyběhlo
na trať 24 rodin. Hlavního závodu na 10 km
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se zúčastnilo 72 běžců. Zájem a nadšení nás
velmi potěšilo i povzbudilo a chtěli bychom
v tomto duchu pokračovat i v dalších letech.
Máme zájem na tom, aby hlavní závod byl
otevřený všem a v přidružených disciplínách
si užila své celá rodina. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webových

šanci na atraktivní výhru měl
každý zaregistrovaný účastník, jenž
proběhl cílem.
Běhání pro potěšení zůstalo a nadále
zůstává hlavní filosofií této sportovní
akce.
Mezi další vydařené projekty patřil
bezesporu projektový Den zvířat.
Proběhl 16. října mezi dětmi na prvním
stupni. Děti vystavily svého oblíbeného
zvířecího mazlíčka na chodbě školy.
Každý „chovatel“ představil zvířátko
na plakátku, který předem vypracoval.
Na výstavě jsme se mohli potěšit
pohledem na 24 živočichů např.:
papoušky, králíky, morčata, křečky,
želvy, osmáky, gekončíky, andulky,
šváby aj. Děkujeme za přispění
i Chovatelskému centru z Pražské
ulice. V hlasování o nejsympatičtějšího
mazlíčka získal 1. místo papoušek
Hugy- chovatelka T. Honická z 5.B,
2. místo obsadil kalifornský králík
Bibi- chovatelka Nikol Homoláčová
ze 4.B a na třetím místě se raduje želva
zelenavá- chovatelka M. Kalinová také
z 5.B. Žáci pátých tříd připravili pro
své mladší spolužáky zábavnou soutěž
ze života zvířat.
Všichni zapáleně řešili úkoly a otázky
a dozvěděli se o životě a zvycích zvířat
určitě spoustu nových poznatků.
Děkujeme rodičům malých chovatelů
za podporu.

Zprávičky:
Proběhl první sběr papíru. Celkem jsme
odevzdali 10 510 kg.
Chlapci z druhého stupně se zúčastnili
florbalových zápasů v Kralupech
a ve Slaném (3. místo).
Ve 4. ročnících byly zahájeny kurzy dopravní výchovy ve spolupráci s Ostrovem
Slaný.
Naše škola se i letos zapojila do Coca Cola
Cupu, probíhají první zápasy.
Ve druhých třídách se rozeběhly kurzy
plavání.
Děti ve školní družině mají od letošního
září hodinu pohybu navíc pod vedením
p. uč. Hubáčkové.
19. 11. proběhne pedagogická rada a třídní
schůzky- sledujte informace na stránkách
školy.
20. října jsme přivítali předškoláky a jejich
rodiče v Klubu předškolák. Hostem byla
PaedDr. Jana Hevessyová, která besedovala s rodiči, zatímco děti plnily výtvarné
úkoly pod vedením paní učitelek.
Sbíráme kaštany a žaludy pro zvířátka
na zimu.
M. Červenková, učitelka ZŠ Velvary

stránkách ZŠ a na facebooku.
Průběh maratonu sledovala Česká televize.
Odkazy na záznamy je možno vyhledat
na úvodní stránce školy www.zsvelvary.cz
nebo na stránkách města. Touto cestou
velmi děkujeme všem účastníkům, pořadatelům a sponzorům. Je nám potěšením, že
pro mnoho sponzorů se stává ctí, podpořit
tuto sportovní akci, která za deset let
dosáhla nadregionálního významu. Hlavní
ceny od majoritních sponzorů jsme přesunuli
do slosování všech startovních čísel, takže

www.velvary.cz
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Základní škola Černuc

Mateřská škola Velvary

ZŠ Černuc v novém kabátě

Dobrý den, hezký den!

V několika předchozích Zpravodajích jsme vás
informovali o stavebních úpravách na Základní
škole v Černuci, které vyvrcholily novou fasádou celé školní budovy a pracemi v mateřské
škole a na školním dvoře. Fasáda se povedla,
barevně je krásná a žádná škola v okolí nemá
podobnou, hned při příjezdu od Velvar vás
upoutá. Podívejte se na fotografii.
Ale opravou fasády, která se přeci jen po
mnoha nešťastných úpravách v minulém století
přiblížila k původní podobě školy, všechny
práce nekončí. V programu obecního úřadu je
ještě rekonstrukce školního dvora, kanalizace
a úprava okolí školy. Všechny tyto práce se již
rozeběhly a těšíme se na jaro příštího roku, kdy
by mělo být již všechno hotovo.
A jak probíhá vyučování, aktivita žáků školy
a jejich zapojení do mj. celostátních programů
vzdělávání, si můžete najít na webových stránkách školy, které jsou denně aktualizovány. Zde
jen připomeneme několik z těchto programů.
Především to jsou pro žáky prestižní soutěže ve
výtvarných pracích, zapojení do boje proti rakovině, sběru druhotných surovin, pro myslivce
kaštanů, sušené pomerančové kůry apod. Opětovně byl udělen naší škole, jako jedné z mála

Opět se hlásíme z naší mateřské školy.
Po krásném létě jsme se všichni sešli opět
u nás ve školce, odpočatí a v dobré náladě.

Inzerce
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škol v republice certifikát RODIČE VÍTÁNI, kde
jsme museli splňovat mnoho tvrdých kriterií,
která jsou prezentována na vývěsce školy.
Dodnes proběhlo již několik kulturních vystoupení, kterých jsme se zúčastnili, brzy se
chystáme na koncert Jaroslava Uhlíře v Kralupech, učíme se básničky, písničky a divadelní
scénky na vystoupení v domově důchodců ve
Velvarech. V rámci pracovní činnosti a výtvarné výchovy připravujeme různé upomínkové
předměty pro dědečky a babičky, a samozřejmě
i pro návštěvníky naší školy ke DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který chystáme na 10. prosince
od 15.30 hodin a všechny srdečně zveme.

První dny byly pro nové děti náročnější,
ale nyní již můžeme bez obav říci, že
už žádný velký pláč u nás není slyšet.
„Zvykací“ září uběhlo velmi rychle a na jeho
konci nás čekala již tradiční akce – Posvícení
v mateřské škole. Děti pomohly napéci pravé
posvícenské koláčky a v pátek 25. 9. byl den
plný her, soutěží nejen v pojídání koláčků
a také si děti zvesela zazpívaly při harmonice.
Ještě mělo přijet i divadélko s pohádkou
„Kašpárek na posvícení“, ale pro nemoc herců
se nekonalo a děti shlédly tuto pohádku o týden
později.

A již je tu říjen. To se všichni těšíme na „bramborový týden“ a odpolední akci pro děti a rodiče
– opět již tradiční – Bramboriádu. Tento den
přišel v úterý 6.10. Dopoledne se na nás obloha
sice trochu mračila, ale nakonec si počasí řeklo,
že nám odpoledne nepokazí a bylo pěkně.
Však také účast byla silná. Děti s rodiči nebo
i s prarodiči na zahradě mateřské školy tvořili
bramborová strašidýlka, tiskali bramborovými
tiskátky a všichni si pochutnávali na pravých
bramboráčcích. Nutno říci, že brambory na ně
nastrouhali šikovní předškoláci. A děkujeme
panu Jandoušovi, který na tuto akci dodal do
školy plný pytel brambor /ostatně jako každý
rok/.
A tak už jen – nashledanou příště a sláva
pěkným tradicím!
J. Junková

Za ZŠ Ing.Pavel Kolář
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Základní umělecká škola Velvary

Po delším snažení se nám podařilo docílit
navýšení počtu žáků, které můžeme vyučovat
v ZUŠ Velvary. To je pozitivní skutečnost, která
završila dlouhé období, kdy byl ředitel školy
postaven před neřešitelný problém. Na straně
jedné máme totiž dbát předpisů omezujících
počet žáků a na straně druhé je naším zájmem
dopřát vzdělání všem, kteří splňují předpoklady.
To jest, mají potřebné nadání. Velvarské děti
dosáhly na nejlepší možné podmínky pro umělecké vzdělávání v širém okolí. Pokud vezmeme
v úvahu počet obyvatel města, jsme na tom
mnohem lépe, než jiné lokality. Je zde ovšem
i druhá strana mince a to, jak s touto nespornou výhodou bude naloženo. Máme celou řadu
pilných a svědomitých žáků i pečlivých rodičů,
kteří berou studium na ZUŠ vážně a odpovědně. Výsledky jejich práce může veřejnost vidět
a slyšet při našich vystoupeních, koncertech
a výstavách. Někteří rodiče i žáci si však dostatečně neuvědomují, jakou dostávají šanci. Není
v silách pedagogů předávat vědomosti a dovednosti tomu, kdo nemá dostatečný zájem o věc.

Přistupuje k uměleckému vzdělávání povrchně,
nebo si myslí, že se zde jedná jen o jakýsi
zájmový kroužek, který lze kdykoli vynechat
či docházku přerušit z pohodlnosti nebo nedostatku vůle. Zanedbává domácí přípravu nebo
dokonce docházku do jednotlivých předmětů
zvoleného oboru. K tomuto postoji pak může
vést i poměrně malá finanční spoluúčast rodičů,
kteří platí jen symbolický příspěvek, zatímco
stát štědře dotuje zbytek nákladů na vzdělávání
jejich potomků. Proto je také tak obtížné docílit
navýšení kapacity školy. V případě základního
uměleckého školství se totiž nejedná o automatický nárok na vzdělání pro každého, ale
o celosvětově ojedinělý systém podpory talentovaných dětí osvíceným státem. Státem, který
si uvědomuje význam kulturní úrovně obyvatelstva pro fungování společnosti. A nejenom že
si to uvědomuje, ale je na ten účel i schopen
vynaložit nemalé finanční prostředky. To co je
pro naší veřejnost již od konce druhé světové
války samozřejmostí, je jinde ve světě neznámé
či dokonce nemyslitelné. O tom jsem se přesvědčil při svých dřívějších pobytech v zahraničí
a nově i při nedávné návštěvě zástupců partnerského města z Francie. Při zodpovídání jejich
dotazů ohledně kvalifikace učitelů a financování
školy byli nesmírně překvapeni nízkou cenou,
kterou hradí rodiče za poskytovanou úroveň
vzdělání. Možná, že jsem se příliš rozepsal
o skutečnostech, které jsou ,,samozřejmé“.
A také si nedělám velké iluze o dopadu mého
rozjímání právě na ty, jichž se to dotýká.
Ale někdy je zkrátka třeba pojmenovat věci
pravým jménem a uvědomit si správně základní
pojmy. Pro mě je tou podstatnou radostnou
událostí, že jsme schopni dát našim dětem
šanci k cestě za uměním. To další je pak
na Vás milé děti a vážení rodičové.
Za kolektiv pedagogů ZUŠ Velvary Oldřich Adelt

Inzerce
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

Inzerce

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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Detektoráři, koníček škodící nejen nám dnes,
ale i těm kdo přijdou po nás.
Lidé od pradávna nacházeli v zemi různé předměty. Většinou jim nevěnovali, mimo
kostí velkých zvířat jako byl mamut, větší pozornost. Teprve v druhé polovině 19. století,
v době národního obrození, se začala situace trochu měnit. Byli to hlavně vzdělaní lidé,
učitelé a kněží, kteří se začali snažit o záchranu pravěkých nálezů. Tehdy se věřilo, že jde
o nálezy našich slovanských předků. Na Velvarsko zavítal v letech 1852 první terénní
archeolog páter V. Krolmus, který zde po památkách nejen pátral a schraňoval je pro tehdy
právě vznikající sbírku Národního muzea v Praze, ale již tehdy i poučoval sedláky, aby
nalezené předměty neničili. Také někteří zdejší učitelé se zasloužili o záchranu těchto
památek. V Černuci to byl učitel K. Rusý, který zachránil před zničením unikátní torzo
sošky třírohého býčka. Řídící učitel Smetana z chržínské školy shromáždil, jistě i díky tomu,
že zainteresoval své žáky, rozsáhlou sbírku pravěkých předmětů, kterou později věnoval
velvarskému muzeu. Také někteří sedláci, pokud se něco podobného našlo na jejich polích,
věnovali tyto předměty do muzea. Jako třeba statkář Janda z Budihostic. V samotných
Velvarech to byla zase skupina lidí, která se zasloužila o založení zdejšího muzea, ve kterém
byly tyto nálezy shromaždovány. Změna nastala po roce 1948. Do muzeí se dostávalo
archeologických nálezů jen velmi málo. To však ještě nebylo to nejhorší, co archeology
čekalo. To přišlo až po „sametové revoluci!“. I u nás se objevily detektory kovů. Mnozí
hledači dobrodružství a pokladů vyrazili do terénu. Běhají po polích a vykopávají vše kovové,
co jim detektor ukáže. Mimo jiné i kovové pravěké předměty. Tu náramek, tu sponu, minci
nebo bronzovou sekerku. Kopou bez potřebných znalostí a bez ohledu na zákony,
které chrání i tyto drobné pravěké památky. Bohužel jen někteří z nich si to uvědomují
a spolupracují s muzejníky a archeology. Archeologická věda za více než 150 let urazila
dlouhou cestu. Dnes nestačí vědcům pouze samotný nalezený předmět. Teprve odborné
prozkoumání místa nálezu a vyhodnocení všech okolností umožní plnohodnotné, vědecké
posouzení celého nálezu a dovede archeology k dávno zapadlému příběhu lidí, kteří tu kdysi
žili před námi. Právě to neodborné vykopání předmětu detektorářem navždy znemožní.
A jak to vidí archeologové?
Zde je názor jednoho z nich, dr. Z. Bláhové-Sklenářové: „Stojí nám to za to? Při hledání
pokladů nepodrýváme jenom zdi hradů, ale sami svou vlastní identitu. Ničení archeologických
nalezišť a nálezů poškozuje nás všechny, každého občana. Živá krajina se svou pamětí,
se svými krásnými a tajemnými místy má pro nás všechny větší cenu než krajina vybrakovaná, prázdná jako rekultivovaný uhelný důl. Jde o to, zda chceme vědět, jak to od počátků
bylo, zda chceme, aby nám hmotné pozůstatky minulosti pomohly poznat a pochopit naše
vlastní kořeny, nebo zda se chceme v soukromí své sbírky kochat esteticky působivými
předměty a chlubit se jimi přátelům nebo jiným hledačům. Je to totiž stejné, jako bychom
dávali před živou přírodou přednost vycpaným zvířatům ve vitrinách. I nejkrásnější keltská
spona, vyhrabaná neodborně, se nějak smutně podobá zabitému a vypreparovanému
drontovi mauricijskému. Je mrtvá a navždy němá“.
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Zpráva o výsledku závodu historických autíček

na šlapací pohon a nehistorických koloběžek

Sobota 19. září 2015 byla velkým dnem pro nejmenší obyvatele města Velvary i blízkého
okolí. Děti se mohly zúčastnit historicky prvního závodu ve šlapacích autíčkách a na koloběžkách v rámci programu slavnosti Malvaňácký Natvrdel u Malovarského rybníka. Tímto
bychom chtěli poděkovat Městskému úřadu Velvary, který poskytl muzejnímu spolku záštitu a členům Natvrdlí o. s. za ochotu a pomoc při organizaci závodu. Akci spolufinancovala
PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY o. p. s. z grantu „Malý Přemyslovský Měšec“. Partnerem
závodu se stalo Regionální muzeum Mělník, které nám zapůjčilo několik ukázek historických šlapacích vozítek našich pradědečků. Nechyběly ani historické koloběžky a dětské
kolo ze sbírky Muzea Hobšovice.

Inzerce

Závodu se účastnilo několik desítek malých závodníků i s vlastními koloběžkami. Nejmladším závodníkům jsme zapůjčily malé plechové bugatky na šlapací pohon – repliky původních modelů dětských
samohybů. Starší děti, které se do autíček nevešly, měly možnost závodit v jízdě na koloběžkách.
Při zkušebních jízdách v bugatkách na závodní dráze se zjistilo, že každý závodník potřebuje svého
„doprovodného spolujezdce“, a tak závodili všichni, děti i jejich rodiče. Celý průběh závodu byl o to
napínavější. V dětské dílničce se usilovně kreslilo a vybarvovalo. Vzniklo plno krásných a barevných
autíček.

Výsledek závodu ve šlapacích autíčkách:
Vítězkou závodu a držitelkou vavřínového věnce se stala
řidička Anna Lansingerová
Druhé místo obsadil závodník Matouš Hrňák
Třetí místo získala řidička Helena Šmídová

Výsledek závodu na koloběžkách:
Vítězkou závodu a držitelkou vavřínového věnce se stala
koloběžkařka Saša Banótová
Druhé místo získal koloběžkař Otto Botoš
Třetí místo obsadil Milan Dunko
Výherci získali malá autíčka nebo koloběžky z medového
perníku a nakonec se rozdávaly i velvarské tolary z čokolády. Vítězům gratulujeme! Závod jsme pak uzavřeli slovy:
„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“ Těšíme se na
příští ročník závodu 2016.
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Co ve Velvarech a okolí nyní
také roste a kvete...
Ocún jesenní

(Colchicum autumnale)

Čeleď:

Colchicaceae – ocúnovité
Ocún je nádherná, křehká, vytrvalá hlíznatá
bylina. Bývá 10 až 45 cm vysoká. Její hlíza
je 3 až 7 cm dlouhá, uložená hluboko pod
zemí. Listy vyrůstají na jaře po 2 až 5
v přízemní růžici. Květy vyrůstají na podzim
po 1 až 6, jsou růžovofialové, někdy
až téměř bílé. Kvete od srpna do listopadu,
výjimečně i na jaře.
V ČR roste roztroušeně až hojně na půdách
bohatých živinami, setkáváme se s ním
na vlhkých loukách a v extenzivních sadech.
Někde je vzácný nebo chybí, mnoho lokalit
v uplynulých desetiletých zaniklo v důsledku
odvodňování luk nebo v důsledku výstavby,
někde byl ocún záměrně likvidován, aby se
předešlo otravám zvířat během pastvy.
Celá rostlina obsahuje prudce toxické alkaloidy, z nichž nejvýznamnější je kolchicin.
Kolchicin patří mezi mitotické jedy, zastavuje dělení buněčných jader. Kromě toho
porušuje malé cévy (kapiláry), a to zejména
v trávicím ústrojí (a v důsledku toho
způsobuje silné průjmy).
Po požití způsobuje kolchicin pálení v ústech
a krku a později bolesti břicha, zvracení,
průjem. Prognóza otrav kolchicinem je velmi
nejistá, k postiženému je nutné co nejrychleji přivolat lékařskou pomoc a před jejím
příjezdem podávat postiženému aktivní uhlí,

Inzerce
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případně černý čaj či kávu.
Kromě lidí byla otrava zaznamenána i u skotu,
koní a vepřů. Naopak ovce a kozy jsou vůči
kolchicinu značně odolné a mohou spást bez
poškození i značné množství ocúnových rostlin.
Jejich mléko je však po té jedovaté a může
způsobit otravu u lidí.
V lékařství je v ocúnu přítomného kolchicinu
využíváno např. při léčbě dny a revmatismu,
derivát kolchicinu demekolcin vykazuje příznivé účinky při léčbě některých typů leukémie
a kožních nádorů.
V lidovém léčitelství se v minulosti ocún užíval
k odstranění parazitů (např. vší), při léčbě dýchavičnosti, dny, revmatismu či vodnatelnosti.
Foto soukromý archiv
Připravila M.Červenková

Listopadová křížovka
30. listopadu si připomeneme 180. výročí narození amerického spisovatele
(jméno naleznete v tajence), jehož dílo mají čtenáři dodnes v oblibě.

CHOROBY
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ITALSKÉ PŘÍSTAVNÍ MĚSTO
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JARNÍ ROSTLINA

N

NEROUHAT SE

N

ZÁPISNÍKY
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ZNAČKA MRAŽENÝCH
VÝROBKŮ
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JEMNÝ ROZDÍL

N

DĚTINSKÝ

N

NALOŽIT

N

Poděkování

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DĚKUJE
Chceme upřímně poděkovat paní Jindřišce
Pospíšilové, za zbrusu nový kobereček
„Člověče, nezlob se!“, který za svoji
prodejnu nezištně věnovala do dětské
půjčovny naší knihovny.
Kobereček slouží malým čtenářům nejen
k posezení, ale mohou si na něm skutečně zahrát i oblíbenou společenskou hru,
jejíž jméno nese.
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