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TELEGRAFICKY
OD LISTOPADU DO PROSINCE            
Rada přijala nabídku společnosti TextilEco
na umístění nových kontejnerů na textil, obuv
a hračky. Dvě nádoby budou umístěny v Ješíně
a na Velké Bučině, krom toho, že máme kam
odkládat věci, které ještě mohou někomu
posloužit, získá město od provozovatele
za každou příspěvek 1.500,- ročně.
Rada se usnesla, že v příštím roce prověří
a reviduje všechny smlouvy na pronajímané
pozemky města a sjednotí podmínky pronájmu.
Radní několikrát jednali o skladbě rozpočtu
města na rok 2016, ten byl koncipován jako
přebytkový, investiční akce budou průběžně schvalovány. Rozpočet schválilo zastupitelstvo.
Rada řešila reklamaci povrchu víceúčelového
hřiště, který začíná být na mnoha místech
prošoupaný, což se nám zdá předčasné. Došlo
až na komunikaci přes právníka, firma, která
povrch před lety pokládala, má problémy, bude
velmi těžké a možná i nemožné domoci se
nápravy. Povrch zřejmě budeme muset obnovit
ze svého, poté se budeme pokoušet vymoci
alespoň část prostředků.
Rada průběžně sledovala stavební investiční
akce. Výběrové řízení na opravu prádelny
v mateřské škole vyhrála firma Ravion, která nám
přestavovala družinu. Akci ve výši 246 tisíc korun
se podařilo rychle začít a zdárně dokončit, táž
společnost pokračuje ve výstavbě bezbariérových
vstupů a WC zdravotního střediska. Malovarské
hřiště je před dokončením, pořídili jsme a nechali
instalovat pěkné prolézačky, řešíme s firmou
kvalitu nového povrchu, který se jim žel nepovedl.
U hřiště vznikne nové kontejnerové stání
na tříděný odpad. Opravy hřbitovní zdi byly
zakončeny úpravou přední části u vchodu.
Fasáda domu č. p. 218 na náměstí se vyvedla.
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Zahrada školní družiny byla osázena, úpravy
budou pokračovat v příštím roce. Realizační firma
provedla dodatečné úpravy stavby chodníků
na Nových Uhách, takže už tam nejsou louže.
Rada souhlasila s tím, aby se starosta připojil
podpisem k dopisu hejtmanovi, který vyzývá
ke zkvalitnění vlakové dopravy i na trase Velvary
– Kralupy – Praha. Rada dále souhlasila
s příspěvkem cca 17 tisíc korun, který bude platit
každá obec pro zachování autobusové linky Vraný
– Praha, což je jediný autobus, který spojuje
metropoli s naším městem.
Rada neschválila žádost obce Sazená o měření
rychlosti našimi četníky, s tím, že je jejich práce
potřeba ve městě.
Rada schválila příspěvek 5.500,- Kč na dovybudování areálu hřiště na Velké Bučině.
Rada vyhlásila výběrové řízení na vytvoření
Průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví města. Tyto průkazy jsou povinné
ze zákona. Ačkoli předpokládaná hodnota
zakázky byla odhadována na 300.000 Kč,
byly předloženy výhodnější nabídky a v soutěži
vyhrála Ing. Řezáčová, která průkazy zpracuje
za 72.000 Kč. Brzy se dozvíme, že naše vysokoenergetické staré domy jsou opravdu tak
náročné, jak jsme si mysleli.
Naši radnici opustil bez rozloučení plynový
kotel, radní souhlasili s rychlou opravou, aby
úředníkům nemrzly prsty a počítače, výhledově
počítáme s přechodem na kotle kondenzační,
požádali jsme o předložení nabídek.
Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit Projekt obnovy CAS pro jednotku
SDH Velvary s výhledem dofinancování obnovy
vozidla vlastními prostředky v roce 2017.
Zastupitelstvo souhlasilo. Znamená to, že hasiči
budou žádat o dotaci na novou stříkačku, když

Z MĚSTSKÉ RADY
ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA

ji dostanou, tak město doplatí zbytek a hasiči
už nebudou muset jezdit starým autem, které brzy
začne být nebezpečné.
Rada připravila a předložila zastupitelstvu nový
Program pro poskytování dotací městem Velvary,
kterým každoročně město podporuje činnost
místních spolků. Jednou z nejvýznamnějších
změn je navýšení rozdělované částky
ze 450 na 600.000 Kč. Kultura a sport mají
ve Velvarech zelenou!
Rada města uzavřela i pro rok 2016 smlouvu
s Azylem Naděje – Hospicem pro opuštěné a problémové psy, abychom měli místo, kde se postarají o nalezené čtyřnohé tuláky.
Rada města souhlasila s tím, aby základní organizace včelařů ve Velvarech mohla jako své sídlo
uvádět adresu města (nám. Krále Vladislava 1,
Velvary). Radnice se stane hlavním úlem.
Rada finančně podpořila přípravu programu
Velvarského adventu. Akce se díky nasazení
mnoha dobrovolníků a nadšenců velmi vyvedla,
škaredému počasí navzdory.
Rada souhlasila s natáčením detektivky ČT
na velvarském hřbitově. Částka za pronájem
přispěje na opravu zdi. Mohli by u nás natáčet
častěji.
Rada souhlasila s podporou akce Na kole
dětem, v jejímž rámci dne 9. 6. projede peloton
kol v čele s cyklistou Zimovčákem na kostitřase
naším městem. Výtěžek jde na podporu nemocných dětí.
Rada se seznámila s novými leteckými snímky
města, které v létě objednala, a nechala je
zveřejnit na webu. Kdo si chce prohlédnout
Bučinu, Ješín a Velvary, z výšky, nemusí shánět
letadlo.
Starosta informoval radu o průběhu kontroly
mariánského sloupu na náměstí, který je dle

  

odborníků staticky narušen a bude potřebovat
opravu.
Rada se domluvila s majitelkou renesanční
branky v Chržínské ulici, že zpracuje záměr
na převzetí této významné památky do vlastnictví města a vyhlásila záměr směny pozemků.
Pokud se to povede, vynasnaží se o její opravu.
Když už máme jen jednu bránu, měli bychom
pečovat i o branku. Snad do té doby nespadne.
Radní se seznámili s Generelem
protipovodňových opatření města Velvary, který
vypracovala firma VHS Projekt. Hlavní závěry
byly představeny na zastupitelstvu. Na základě
doporučení poptáváme zpracovatele
povodňového plánu.
Rada schválila několik výjimek z obecně
závazné vyhlášky na pořádání večerních kulturních akcí, takže se někdy tančilo déle.
Rada vyhlásila záměr pronájmu ordinace
a zubní laboratoře ve zdravotním středisku.
Rada odsouhlasila zaplacení pokuty udělené
za nedostatky zjištěné při kontrole BOZP, která
nám byla udělena, ačkoli jsme vše včas napravili.
Rada jednala o výši poplatku za služby spojené
s pronájmem hrobových míst na hřbitově. Protože
se na hřbitově letos hodně investovalo do opravy
zdi, výpočet nákladů ukázal částku 365 Kč. Rada
se však rozhodla zachovat poplatek v současné
výši 150,- Kč za místo na rok.
Radní se radili 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
w w w. v e l v a r y. c z |

3

STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY             

Milí velvarští!
Přeji Vám jménem zastupitelstva a radnice vše dobré
v novém roce, pevné zdraví, bystrou mysl, dobré
vztahy a radost ze života. Budeme se snažit, aby
se našemu městu dobře vedlo, děkujeme, že nám
v tom pomáháte, že máte Velvary rádi a že Vám
na nich záleží.
V minulém čísle zpravodaje byla řeč o tom, co
se událo v roce minulém, pojďme teď nahlédnout
do toho, který přichází. Bude co dělat, plánů
je mnoho, zmiňme ty nejdůležitější
PLÁN ROZVOJE MĚSTA
– počátkem roku bychom rádi zpracovali, dokončili
a schválili strategický plán města, který bude popisovat výhled vývoje Velvar na několik let dopředu.
Část, vycházející z veřejné ankety, která proběhla
loni, už máme připravenou, před začátkem jara
bychom rádi uspořádali celoměstskou debatu, kde
bychom probrali hlavní cíle a potřeby. Výsledky pak
přetavíme v přehledný a závazný soupis, který nám
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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bude pomáhat při dlouhodobém rozhodování a jenž
se pokusíme vztáhnout též k dotačním možnostem
a vyhlídkám.
PROTIPOVODŇOVÝ PLÁN
– po představení povodňového generelu města
Velvary, který si můžete pročíst na webových
stránkách města, víme, co bychom měli podniknout,
abychom se snažili ochránit město před nečekanou
vodou, ať z řeky, či z nebe. Prvním krokem bude
úprava protipovodňového plánu, zároveň budeme
všemi dostupnými prostředky vyvíjet tlak na řešení
situace s mostem, zejména ve snaze odstranit provizorní přemostění, které město ohrožuje.
GENEREL DOPRAVY A KOMUNIKACÍ
– co s vodou, to už tušíme, v dopravě však
na mnoha místech ještě plaveme. Nejde jen o stav
ulic a chodníků, ale i o možné zjednosměrnění
některých ulic a nastavení pravidel parkování
v jiných. I zde bychom rádi pracovali s odborníky,
o jejichž názory se budeme moci opřít. Chceme

ale nejen plánovat, také projektujeme, v přípravě
je ulice Růžová, škole bližší část ulice Petra
Bezruče, chodníky v ulicích Malovarská,
za Roudnickou branou a U Cukrovaru, kde budeme
žádat o příspěvek od státu.

stočného, které jsme udržovali nižší, než
je obvyklé, a nyní stojíme před rizikem finančního
postihu od státu. Získané prostředky vložíme
zpět do systému, který vyžaduje náročnou údržbu,
na mnoha místech již dosluhuje.

PLÁN ÚDRŽBY ZELENĚ
A NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM
– zeleně není nikdy dost, čili chceme i nadále
pokračovat ve výsadbě, ale budeme se muset
též nějak postavit ke stárnoucím parkům a alejím,
bohužel, mnohdy neodbornou údržbou notně
a nezvratně poškozených. I zde to bude chtít
pomoc odborníka. Také se budeme snažit využít
dotačních možností pro výsadbu stromořadí
podél cest a na zlepšení našich možností
nakládání s bioodpady tak, abychom za jejich odvoz
méně platili a více nám ve městě sloužily, například
ve formě štěpky.

ROZVOJ NÁVŠTĚVNOSTI MĚSTA
– jednou z mála věcí, kterou může vedení města
podpořit místní živnostníky, je tvorba lákadel pro
přespolní návštěvníky, kteří by měli nejen obdivovat krásu Velvar, ale taky tady pustit chlup.
Budeme pečovat o rozvoj našeho muzea,
na jaře otevřeme druhou část expozice Muzea
technických hraček, pracujeme na přípravě
nových propagačních materiálů města, začneme
chystat expozici dějin dobrovolného hasičstva.
Rádi bychom se zasadili o vznik cyklostezek
či cyklotras směrem do Nelahozevsi a Kralup.

KANALIZACE A STOČNÉ
– letos se ukáže, zda naše místní části v nejbližších
letech dosáhnou na příspěvek na vybudování
kanalizace a zda by město bylo schopno zbylou
částku dokrýt ze svého. Nepříjemným, ale
nevyhnutelným krokem bude navýšení ceny

PÉČE O PAMÁTKY
– důležitou povinností je péče o památky,
na jaře začne další část prací na obnově kostela
sv. Jiří, Jan Nepomucký bude mít novou balustrádu,
město snad převezme do péče renesanční branku
v Chržínské ulici a bude hledat cesty, jak ji zachránit.
Čekáme výsledky restaurátorské zprávy o stavu
w w w. v e l v a r y. c z |
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mariánského sloupu. Máme v plánu opravit fasádu
dalšího z městských domů na náměstí. S oborníky
na památkovou péči zvažujeme stavebně historický
průzkum domů na náměstí, který by nám nastavil
cestu, kterou se vydat v péči o střed města, budeme
se snažit navázat zahraniční spolupráci i za účelem
získání prostředků na obnovu památkové zóny.
Velvary mají půvaby, které nesmíme přehlížením
ztratit.
BEZPEČNOST A POŘÁDEK VE MĚSTĚ
– budeme dále rozvíjet kamerovou síť, již chceme
využívat nejen jako nástroj pro předcházení
nevhodnému chování, ale též pro postihování
dopravních přestupků. Městští četníci se zaměří
na důslednější kontrolu pořádku na veřejných
prostranstvích a budou pomáhat s odstraňováním
nepořádků. Budeme se snažit udržovat síť
sociálních služeb a nabízet pomoc preventivní.

MÍSTA SETKÁVÁNÍ
– v souladu s hlavními tématy celoměstské ankety
budeme i nadále pečovat o volnočasové oblasti
Inzerce

a vytvářet nová místa pro setkávání. Pokračují snahy
o vyčištění nádrží Malovarského rybníka, od ledna
budeme mít pracovníka, který se bude plně starat
o náhon a okolí, ve spolupráci s vodohospodáři
připravujeme koncepci projektu, který by pojal celou
krajinu s ohledem na zadržování vody v krajině
a vedl k vytvoření odpočinkové zóny v krásné
přírodě. Nemáme sice lesy, ale krásné mokřady by
byly. Pozornost upínáme také ke kinu, rádi bychom
začali projektovat jeho obnovu. Hotel Záložna
je v tomto ohledu samostatnou kapitolou a v příštím
čísle mu věnuji samostatný článek. Pokud by se
objevila příležitost, jak hotel získat a přebudovat,
neměli bychom ji promarnit.
Tolik k některým cílům, i nadále v tomto roce
budeme podporovat školy, spolky, sport, kulturu,
vzdělávání a každého, kdo má dobrý záměr a záleží
mu na městě. Děkujeme, že nás v těchto snahách
podpoříte.
Věřme, že rok 2016 bude rokem, na který budeme
společně rádi vzpomínat!
Radim Wolák, starosta

Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 237 24 Velvary, IČ 00235105

Žádost o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města
Velvary
na rok ............
ŽADATEL (právnická osoba)
Název žadatele:
Právní forma žadatele (spolek, o.p.s., aj.):
Sídlo žadatele (ulice, č. p., obec, PSČ):

IČO žadatele:

Bankovní spojení žadatele:
Osoba oprávněná jednat za žadatele (jméno, funkce, e-mail, telefon):
Osoby s podílem (obchodní podíl) v právnické osobě
Osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl (obchodní podíl) a jeho výše
Výstižný profil žadatele (upravte či doplňte dle potřeby, hlavní okruhy je nutné zodpovědět)
Náplň činnosti (v čem spočívá, na koho je zaměřena, významné realizované akce, pravidelné tradice atd.)
Počet členů a jejich charakteristika (věk, bydliště, složení…)
Sídlo (provozuje organizace zařízení či budovu, pokud ano, s jakými náklady, nájemní smlouva)
Finanční situace žadatele (z jakých zdrojů provozuje svou činnost, jak na chod přispívají členové, majetkové poměry
atd.)
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PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
Oblast podpory
(vyznačte jednu ze dvou
oblastí)

Rozpočet akce – předpokládané výdaje:
(specifikujte)

Rozpočet akce – předpokládané příjmy:
(specifikujte)

Celkové náklady na projekt:

Spoluúčast žadatele:

A. Příspěvek na činnost
B. Příspěvek na pořádání projektu/akce

Účel, na nějž bude dotace použita:

Termín / Období realizace akce či činnosti:
Odůvodnění žádosti, včetně předpokládaného přínosu pro město:

...................................

Kč, slovy ........................................................................

Výše požadované dotace: ................................................. Kč

.....................................

Kč, což je ............ %z celk. nákladů

Podíl z celkových nákladů: ....................... %

*nestačí-li formulář, pokračujte na samostatném volném listě, který přiložíte
Další informace o projektu/akci (vyplňují jen uchazeči o podporu typu B)
Komu je projekt/akce určen/a: (pro vlastní členy, vybranou skupinu, širokou veřejnost, věkové skupiny…)
Předpokládaný počet účastníků (velvarských/mimovelvarských):
Zapojení žadatele do přípravy a organizace projektu:
Zapojení veřejnosti do projektu:
Tradice projektu/akce:
Návaznost na další projekty/akce města:
Spolupráce s dalšími organizacemi ve městě:
Plánovaná publicita:

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
1. Kopie dokladu o právní subjektivitě (doklad o přidělení IČO)

ANO/NE*

2. Kopie aktuálních stanov nebo jiného zakládacího dokumentu s uvedením
statutárního orgánu

ANO/NE*

3. Kopii dokladu o zřízení bankovního účtu

ANO/NE*

4. Další dobrovolné přílohy – upřesněte

ANO/NE*

* nehodící se škrtněte, pokud byly přílohy 1. a 2. dodány v předchozích letech, netřeba je znovu dokladovat,
nedošlo-li ke změnám
Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé

Další informace:

Datum podání žádosti……………..
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Za žadatele:

_______________________
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N E P Ř E H L É D N Ě T E,
NÁRUČ S DOTACEMI OTEVŘENA!!!
Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 237 24 Velvary,
IČ 00235105

-

projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, především mezi dětmi
a mládeží;
projekty péče o kulturní a historické dědictví města;
projekty směřující k šíření dobrého jména a zvýšení návštěvnosti města;
jiné veřejně prospěšné činnosti.

Podporované činnosti a projekty musí mít veřejně prospěšný charakter.

Program pro poskytování dotací městem Velvary
Zastupitelstvo města Velvary schválilo dne 16.12.2015, usnesením 8/2015, následující
program pro poskytování dotací z rozpočtu města Velvary.

I.
Důvod a účel poskytování dotací
Město Velvary si cení snahy všech, kteří ve volném čase a mnohdy nezištně dělají něco
pro druhé, věnují se potřebným, pracují s dětmi a mládeží, pomáhají k rozvoji a oživení
velvarského veřejného společenského, kulturního i sportovního dění, čímž přispívají rozkvětu
místní pospolitosti, zlepšování životní úrovně a k šíření dobrého jména města.
Aby město alespoň částečně podpořilo záměry, projekty a činnost těchto spolků
a organizací, zřizuje Program pro poskytování dotací, do něhož pravidelně vkládá určitý
finanční obnos, který pak mezi daná uskupení rozděluje.
Program má přispět k tomu, aby prostředky na podporu byly rozdělovány průhledným
a srozumitelným způsobem.

II.
Oblasti podpory a jejich vymezení
Finanční prostředky jsou přidělovány ve dvou hlavních oblastech
1. Příspěvek na činnost neziskové organizace (výdaje související s pravidelnou
činností organizace např. nájemné, výdaje na energie…)
2. Příspěvek na pořádání projektu akce kulturního, společenského, sportovního,
vzdělávacího či jiného veřejně prospěšného charakteru (např. koncerty, besedy,
soutěže, závody, divadelní představení, vzdělávací cykly….)
Prostřednictvím programu pro poskytování dotací budou městem podporovány zejména:
-

celoroční obecně prospěšnou činnost organizací a spolků působících na území
města v oblasti kultury, sportu a vzdělávání;
projekty akcí, které podporují rozvoj kulturního, sportovního a společenského dění
ve městě;
projekty akcí regionálního a celostátního charakteru pořádané v obci;
projekty v sociální a zdravotní oblasti;
projekty zaměřené na podporu životního prostředí;
charitativní projekty zaměřené na podporu handicapovaných skupin;
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III.
Předpokládaný celkový objem dotací
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených pro dotace v rámci rozpočtu
města se stanovuje na příslušný rok částkou 600 000,--Kč.
IV.
Maximální výše dotace
Maximální výše dotace v jednom případě je 170 000,--Kč. V prokazatelně odůvodněném
případě je možné částku zvýšit.
V.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem je subjekt se sídlem ve městě Velvary nebo vykonávající činnost ve městě
Velvary, který nemá ke dni podání žádosti žádné závazky vůči městu Velvary či jeho
organizacím (vyloučeny jsou podnikatelské subjekty, fyzické osoby a příspěvkové organizace
zřizované městem).
VI.
Lhůta pro podání žádostí
Žádost musí být doručena do podatelny MěÚ Velvary:
u žádostí na rok 2016: od 20. 1. do 22. 2. 2016
u žádostí na rok 2017 a další: od 1. 1. do 30. 1. roku, na který je dotace žádána.
VII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Jednotlivé žádosti budou posuzovány podle těchto kritérií:
Pro příspěvek na činnost:
- dopady činnosti žadatele na širokou veřejnost
- zapojení občanů města do činnosti žadatele
- četnost akcí a aktivit žadatele v daném roce
- kontinuita činnosti žadatele
- snaha žadatele o získání finančních prostředků z jiných zdrojů
- prezentace žadatele navenek
- spolupráce s ostatními organizacemi a městem

w w w. v e l v a r y. c z |
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Pro příspěvek na projekty:
- význam akce pro město a region
- rozsah propagace města
- návaznost akce na předchozí ročníky či aktivity
- účast a zájem ze strany občanů města na předchozích ročnících či aktivitách
O rozdělení prostředků rozhoduje Rada města Velvary, která si může vyžádat poradní hlasy
odborníků.
VIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

a) uvedené v odstavci 1, je povinen vrátit část dotace poskytovateli tak,
aby byla požadovaná spoluúčast dodržena;
b) uvedené v odstavci 2, je povinen vrátit poskytovateli 100% dotace;
Nesplní-li
příjemce
dotace podmínky
poskytnutí
dotace
c) uvedené
v odstavci
3, nebudepro
k podané
žádosti
přihlíženo;
a)
1, je
dotace poskytovateli
tak,
d) uvedené
uvedené vv odstavci
odstavci 5,
je povinen
povinen vrátit
vrátit část
poskytovateli
100% dotace;
aby
byla
požadovaná
spoluúčast
dodržena;
e) uvedené v odstavci 6, je povinen vrátit poskytovateli 50% dotace.
b) uvedené v odstavci 2, je povinen vrátit poskytovateli 100% dotace;
c) uvedené v odstavci 3, nebude k podané žádosti přihlíženo;
d) uvedené v odstavci 5, je povinen vrátitX.
poskytovateli 100% dotace;
e) uvedené v odstavci 6, je povinenVzor
vrátitžádosti
poskytovateli 50% dotace.
Žádost se podává na předepsaném tiskopise a musí obsahovat všechny přílohy.
X.
Vzor žádosti je nedílnou součástí tohoto programu,
příloha č. 1.
Vzor žádosti
Žádost se podává na předepsaném tiskopise a musí obsahovat všechny přílohy.
Vzor žádosti je nedílnou součástí tohoto programu, příloha č. 1.

Pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje lhůta do 31. 3. roku, na který je dotace žádána.
IX.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel si může podat pouze jednu žádost o příspěvek na činnost.
Žadatel si může podat maximálně tři žádosti na projekt, každý projekt musí mít
samostatnou žádost.
Minimální finanční spoluúčast žadatele je 20% (pro jednu žádost).
2.

Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány, na jiný účel nesmějí být použity.

3.

Žádost musí být doručena včas, na předepsaném tiskopise, s příslušnými přílohami.

4.

Žádost musí být schválena radou města (do 50 000,--Kč), zastupitelstvem města
(nad 50 000,-- Kč). Na přidělení prostředků není právní nárok.

5. Přidělené finanční prostředky budou řádně dokladovány a vyúčtovány, vyúčtování
bude provedeno a zasláno ke kontrole odboru hospodářsko-správnímu MěÚ Velvary
do data stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace.
6. Příjemce dotace je povinen dodržovat povinnou publicitu:
- na propagačních materiálech bude uvádět městský znak či logo a uvede, že projekt
byl realizován za podpory města Velvary;
- příjemce podpory na projekt zveřejní pozvánku na podpořenou akci před jejím
konáním ve Zpravodaji z Velvarska a v kalendáři událostí na webové stránce města.
Po skončení akce zveřejnění zprávu o konání akce včetně fotodokumentace ve
Zpravodaji z Velvarska a na webové stránce města, případně též jinými způsoby;
- příjemce podpory na činnost bude o své činnosti pravidelně (minimálně však
3x během období podpory) informovat veřejnost prostřednictvím krátké zprávy
o činnosti, kterou včetně fotodokumentace zveřejní ve Zpravodaji z Velvarska
a na webové stránce města případně dalšími způsoby;
- ukázky propagačních materiálů a publikované vytištěné texty budou povinnou přílohu
závěrečné zprávy;
- příjemce bude ve všech svých aktivitách dbát na šíření dobrého jména města.
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Ing. Zdeněk Vojtěchovský v.r.
místostarosta města

Mgr. Radim Wolák v.r.
starosta města

Ing. Zdeněk Vojtěchovský v.r.
místostarosta města

Mgr. Radim Wolák v.r.
starosta města

Žádost je možno si vyzvednout v podatelně MěÚ nebo stáhnout
z webových stránek města, kde je Program pro poskytování dotací
městem Velvary také zveřejněn.
ŽádostInzerce
je možno si vyzvednout v podatelně MěÚ nebo stáhnout
z webových stránek města, kde je Program pro poskytování dotací
městem Velvary také zveřejněn.
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
VČETNĚ DANÍ A MEZD
Monika ÚČETNICTVÍ
Fleková,
ZPRACUJI JEDNODUCHÉKontakt:
A PODVOJNÉ
V Topolech
729, Velvary
VČETNĚ DANÍ
A MEZD
Telefon: 606
807 Fleková,
839
Kontakt:
Monika
V Topolech 729, Velvary
Telefon: 606 807 839
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MILETICKÝ AUTOKROSAŘ SLAVÍ
JEDEN ÚSPĚCH ZA DRUHÝM
ČLÁNEK

                   
A Matěj v konkurenci chlapců jednou tak
starých vyhrál.

Sedmiletý žák první třídy velvarské
základní školy Matěj Vosecký patří ve svém
věku již k nejvýraznějším českým talentům
motoristického sportu.
S autokrosem se seznámil hlavně
prostřednictvím svých rodičů. Jeho
tatínek Pavel je amatérský rallye jezdec
a jeho maminka Zdeňka mu dělá navigátora. Svoji první buggynu dostal Matěj
k 4. narozeninám. Symbolické je, že
soutěžně jezdí se startovním číslem 4.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Jeho první buggyna ještě nebyla závodní,
v té době na ní s tatínkem jen testovali,
jestli to syna bude bavit. A povedlo se,
jablko nepadlo daleko od stromu a Matěj
v tomto sportu našel zalíbení.
Týden po svých pátých narozeninách
jel svůj první závod: Česká trofej Kosice
cup. A hned obsadil druhé místo. O týden
později se ve Slaném konal plochodrážní
memoriál Antonína Vildeho. Závod buggyn
zde byl vložen jako ukázkový sport.

V seriálu závodů Kosice cup skončil v roce
2013 na čtvrtém místě. Vzhledem k účasti
ostatních závodníků, kteří byli mnohem
starší než Matěj, šlo o velký úspěch. O rok
později skončil celkově druhý a první místo
mu uteklo o pouhé čtyři body.
V loňském roce se hlasováním čtenářů
stal coby mladičký autokrosař Sportovním
talentem Kladenského deníku.
Letošní závodní sezóna byla jeho třetí.
Z osmi závodů se jednou umístil jako druhý.
V dalších 7 závodech však vyhrál. Stal se
tak celkovým vítězem ve své kategorii.
A ze slavnostního vyhlášení, které se
konalo 5. prosince, si přivezl i putovní
pohár za nejvyšší počet dosažených
bodů z 12 kategorií, z toho jsou 3 dětské
a 9 dospělých.
Matěj nezahálí ani v zimě. Aby nevyšel
z formy, věnuje se rallycrosu. Ten jezdí
v Rožmitále pod Třemšínem s buggy
i s autem v divizi junior auta. Fiat Maluch
má upravený na svou velikost.
Pro příští rok je v plánu novinka – Racer
Buggy 125, která má 6 rychlostí. Pro Matěje
Voseckého to bude výrazná změna, protože
až dosud jezdil v buggyně, kde se neřadí.
Z. Ortová
Autokross Racer Buggy. Je rychlostní závod
speciálních automobilů na uzavřeném
okruhu a prokazatelně nejbezpečnější
automobilový sport.
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NOVÉ MUZEUM HRAČEK
„VELVARY SOBĚ“
   

                 

Sobota 12. prosince 2015 se zapíše do historie města Velvary slavnostním otevřením
stálé expozice Muzea technických hraček.
Nové muzeum ve Velvarech je společnou
myšlenkou a dílem města Velvary a soukromého technického muzea. V současné době
je vzácné už jen to, že stále existují lidé, kteří
se dokážou pro něco takového nadchnout
a svůj záměr společnými silami uskutečnit.
Tímto bych rád poděkoval městu Velvary
za přízeň, silnou podporu a spolupráci.
Dále děkuji všem přátelům a dobrovolníkům
za jejich ochotu pomoci, neboť bez nich by
se nepodařilo muzeum otevřít v plánovaném
termínu a čase. Vybudování muzea je výsledkem ročního úsilí. Navzdory dlouhodobým
přípravám nám dodavatel vitrín oznámil
pouhé dva týdny před otevřením, že není
schopen zakázku splnit, přestože jsme vitríny
objednávali již na jaře. Nové vitríny přišly
na poslední chvíli a na instalaci exponátů zbyl
pouze jeden den a noc. Nakonec se podařilo
situaci zvládnout a díky velvarákům jsme
mohli přivítat dvě stovky prvních návštěvníků.
Slavnostního otevření se zčastnil také pan
Václav Bečvář, sběratel a majitel Muzea
veteránů v nedalekých Hobšovicích, který
zapůjčil historické koloběžky a šlapací
autíčko. Vystavené historické kočárky nám
dlouhodobě zapůjčila paní Eva Vágnerová,
sběratelka kočárků a panenek z Bdína
(okr. Rakovník). Velmi děkuji žákům velvarské Základní umělecké školy za úvodní
fanfáry, které dodaly otevření nového muzea
slavnostní atmosféru.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Mgr. Miroslav Smaha
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www.muzeum-technickych-hracek.cz

„Dnešní hračky se hnedka rozbijou, ale
tyhle vydržely tolik let,“ říká obdivně jeden
z dětských návštěvníků, který v sobotu
12. prosince přišel do Děkanského dvora
na slavnostní otevření velvarského Muzea
technických hraček. Jeho provoz zahájil starosta spolu se sběratelem Miroslavem Smahou
po té, co dva žáci pana učitele Buňaty zahráli
na trubky. Starosta ještě muzeu popřál, aby
do města přilákalo hodně nových návštěvníků,
a už se první zvědavci hrnuli do dveří.
Ve třech místnostech, kde dříve bývaly
kanceláře, je nyní vystaveno několik stovek
sbírkových předmětů z doby rakousko-uherské monarchie a první Československé
Adresa:
republiky. Vedle parních strojů, vláčků,
autíček, stavebnic,
kočárků
a nejrůznějších
Děkanský
dvůr
her je tu i kolekce pohyblivých figurek, které
Třebízského náměstí
majitel sbírky Miroslav Smaha pro první
příchozí vyňal
z vitrín,
klíčkem a nechal
273
24,natáhl
Velvary
je tancovat. Pro zájemce také uspořádal
Email:
komentovanou
prohlídku, odborný výklad
musel opakovat
asi osmkrát, než se dostalo
muzeum.praha@centrum.cz
na všechny.
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M. Čechlovská

Otevírací doba:

OTEVÍRACÍ DOBA:
sobota,
neděle
a svátky
sobota,
neděle
a svátky
od 10.00 do 17.00,
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10.00–17.00 hodin

čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.
VSTUPNÉ:
Děti (senioři, studenti) 		
30 Kč,
Telefon:
Dospělí				
60 Kč,
Rodinné
(2
dospělí
a
až
4
děti)
140 Kč.
+420 723 955 871

www.muzeum-technickych-hracek.cz

HRAČKY NA KLÍČEK
NAŠICH BABIČEK

Slavnostní otevření mělo i doprovodný
program. Na dvoře před muzeem děti
vyráběly staročeské vánoční ozdoby, fotografovaly se s kartonovými zvětšeninami
dvou exponátů - prasátka a autíčka, lepily
pohlednice s motivy hraček, nebo se mohly
v chladném počasí zahřát na opičí dráze.
Jedna dílnička dokonce zůstává nastálo: Malí
i velcí si mohou v muzeu stavět ze stavebnice Merkur.
V novém muzeu nechybí ani obchůdek,
ve kterém jsou k mání dnes již nevyráběné
české hračky ze 70. a 80. let. Přijďte se
podívat do velvarského Muzea technických
hraček a zkuste pozvat i své přespolní
přátele. Fotoalbum z otvírání najdete na FB
muzea nebo na stránkách města.

w w w. v e l v a r y. c z |
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Hračky
na klíček
našich babiček
co je u nás
k vidění?

Čím to, že se hračky
mohou hýbat?
máme nějaké
překvapení?
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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mechanické hračky z doby
rakousko-uherské monarchie
a první Československé republiky.
Vedle parních strojů, vláčků,
autíček, stavebnic a nejrůznějších
her si můžete prohlédnout kolekce
tancujících figurek, početnou armádu
čsl. vojáčků z gumy a první gumové
hračky firmy Baťa, dále unikátní
hračky vyrobené na území
Protektorátu Čechy a morava
i německé vojenské hračky z období
2. světové války.
mechanické hračky jsou poháněné
hodinovým strojkem na klíček,
parním strojem nebo elektromotorem.

a nebude
toho víc?

V Děkanském dvoře je otevřena první
část stálé expozice. na jaře roku 2016
vznikne na velvarském náměstí druhá
část muzea věnována technickým
hračkám z let 1920–1970 s malým
železničním muzeem a dopravní
kanceláří pro děti.

Je to vše jen
pro děti?

nejen pro ně. hračky historicky
určujeme, restaurujeme a snažíme
se, aby se návštěvníci dozvěděli
co nejvíce o jejich původu a technických parametrech. například
také sledujeme vliv technických
objevů a vynálezů 19. století na
designérství starých mechanických
hraček. Jedním z cílů muzea je postupná dokumentace a katalogizace
výroby československých hraček
v meziválečném i poválečném období.

Je muzeum
jen na
koukání?

Pro návštěvníky chystáme nejen
komentované prohlídky, ale také
ukázky funkce mechanických hraček,
dětské dílny, přednášky, školní
a interaktivní programy vedené
muzejním pedagogem.

ano, těšte se na modrý měšťanský
pokoj zařízený ve stylu historismu
19. století s volně vystavenými
dobovými hračkami!
w w w. v e l v a r y. c z |
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Základní škola Velvary
Ředitelství ZŠ Velvary, okres Kladno
vyhlašuje

Zápis dětí do 1. ročníku
pro školní rok 2016/2017 v následujících termínech:
čtvrtek 4. února 2016 od 13.00 do 17.00 hodin

Otevírací doba:

Adresa:

Děkanský dvůr
Třebízského náměstí
273 24, Velvary

sobota, neděle a svátky

Email:
muzeum.praha@centrum.cz

Telefon:
+420 723 955 871

10.00–17.00 hodin

čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

Rodiče nebo zákonní zástupci přivedou k zápisu děti, které
dovrší do 31. 8. 2016 věku 6 let a děti, jimž byl minulý školní
rok odložen začátek povinné školní docházky.
Nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte. Pokud budete žádat
odklad povinné školní docházky, je nutné vzít s sebou doporučující
posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře,
nebo klinického psychologa. Pro děti, které budou mít odklad
školní docházky nabízíme přípravnou třídu.
Pro rodiče předškoláků jsou připraveny podrobné informace
v klubu Předškolák. Informace o termínech schůzek najdete
na stránkách školy www.zsvelvary.cz.
Dodatečný zápis (pro děti, které jsou v době řádného zápisu nemocné nebo se z vážných důvodů nemohou řádného zápisu zúčastnit )
je třeba domluvit v kanceláři školy telefonicky
(315761060, 739040121) nebo osobně.
Mgr. Petr Došek
Ve Velvarech, 22. říjen 2015
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ředitel školy

www.muzeum-technickych-hracek.cz

www.muzeum-technickych-hracek.cz

pátek 5. února 2016 od 13.00 do 17.00 hodin
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

1

Děkujeme klubu Tiger- Jiu
Jitsu za ukázkovou hodinu
pro žáky Základní školy. Děti se
tak seznámily s tradičním japonANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE                                           
ským sebeobranným uměním boje
beze zbraně. Kromě sebeobrany
poskytuje Jiu Jitsu výbornou pohykonkurenceschopnost“. Je rozpracovaný
Vážení čtenáři,
bovou průpravu pro všechny, kteří
vkročili jsme do nového roku a opět Vám na roky 2016 - 2020. V současné době
se chtějí udržovat v dobré fyzické
přinášíme zprávy o událostech minulých připravujeme podklady pro žádost o finanční
i psychické kondici.
týdnů v Základní škole.

prostředky z tohoto programu.

Na začátku prosince navštívil Mikuláš se
svou družinou nejen třídy na prvním stupni,
přípravku, školní družinu, ale vyslali jsme je
i na přátelskou návštěvu do Mateřské školy.
Zlobilové svatosvatě a nezlomně přislíbili
celoroční poslušnost a všechny děti obdržely
maličkou laskominu. Dobrou zprávou pro
rodiče bylo, že si nikoho čerti neodnesli
s sebou.

Od ledna probíhají vyjednávání o možnosti
vykonání certifikované jazykové zkoušky
pro zájemce z řad našich žáků (anglický
jazyk). Zprostředkovatelem je nakladatelství Fraus a odborným garantem universita
v Cambridge. Jedná se o placenou zkoušku,
kterou bude možno vykonat online či písemně
– test bude zaslán do Cambridge, kde bude
vyhodnocen. Certifikát bude možno získat
ve třech úrovních: 1. Young Learners (YLE)
– pro 1. stupeň ZŠ, 2. Key for School (KET)
– pro 2. stupeň ZŠ, jednodušší úroveň
a 3. Preliminary for School (PET)- 2.stupeň
ZŠ, obtížnější úroveň.

Padesátka dětí se čtyřmi učiteli se zúčastnila
od 7. do 13. prosince studijně poznávacího
zájezdu do jižní Anglie. Zájezd byl hrazen
z ESF se spoluúčastí rodičů. Žáci absolvovali
9 výukových lekcí ve třech dnech. Prohlédli si
nejen Londýn, ale i jiná známá místa v Anglii.
Ubytováni byli v hostitelských rodinách.
Na základě výjezdu několika našich pedagogů
do Francie a Itálie byla prohloubena či nově
navázána spolupráce se zahraničními
školami (program Erasmus +).
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rádi, když nás podpoříte v různých oblastech
našich činností, jako tomu bylo v loňském
roce.
Vážení čtenáři,
vedení Základní školy, učitelé i žáci Vám
děkují za pomoc a podporu v loňském
roce. Přejeme Vám všem hodně klidu,
pohody, štěstí, úspěchů, ale především
pevné zdraví v roce 2016.

3

Připravujeme další sběr
papíru. Nevyhazujte po
Vánocích do popelnic staré
elektrospotřebiče a mobily,
přineste nám je do školy
- odkládací místo je pod
přístřeškem vedle školní jídelny
ve dvoře. Děkujeme.

Těšíme se na další spolupráci. Mgr. M. Červenková, ZŠ Velvary
Inzerce

KOMINICTVÍ - Jaroslav Michl tel.: 777 274 694

17. prosince naši žáci s p. asistentkou
Šebkovou uskutečnili předvánoční návštěvu
Domova seniorů, kde snad přítomným
klientům zpříjemnili adventní čas zpěvem
koled a vánočních písniček.
Operační program „Věda, výzkum,
vzdělávání“, do nějž byla naše škola také
zařazena, střídá program „Vzdělávání pro

2

4. a 5. února se koná zápis
do prvního ročníku pro
školní rok 2016/2017, bližší informace viz. leták v tomto zpravodaji,
vitrína u školy, vitrína na náměstí,
rozhlasová relace.

Sami vidíte, že nás toho v novém roce čeká
opravdu hodně. Věříme, že se ve zdraví
pustíme do spousty nových výzev a budeme

jaroslavmichl@email.cz
*kontroly spalinových cest
*revize komínů, *vložkování, *frézování,
*čištění komínů, opravy komínů a poradenství
*výroba a prodej nábytku, *čalounictví,
*ubytování a pronájem bytů
w w w. v e l v a r y. c z |
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Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY            

ve školce sešli společně s rodiči na tradičním
Předvánočním setkání v mateřské škole. No
a po této akci se ve všech třídách děti i paní
učitelky začaly naplno věnovat vánočním
přípravám. Vyráběly se drobné dárečky,
přáníčka, ve třídách i na chodbách se vánočně
zdobilo, aby bylo vše nachystáno na Vánoční
besídku v MŠ, která se pro děti konala 15.12.
Děti byly nedočkavé, jestli přijde Ježíšek
do školky, no a přišel a přinesl do každé třídy
spoustu nových hraček. Po nadílce ještě
na děti čekal program plný koled a vánočních
písniček, které přijel zazpívat Jiří Helekal.

Dobrý den,
přinášíme Vám opět několik řádků o dění
v naší mateřské škole. I v listopadu čekalo
na děti několik akcí, a to hned na začátku
program „Vílí školička“. Sdružení Velvarské
kolečko zajistilo a zaplatilo dětem program
„Zdravý úsměv“. Program zahrnuje
6 lekcí, ve kterých se děti naučí jak správně
pečovat o svůj chrup. První dvě lekce již děti
absolvovaly.
20. 11. se konala velká sportovní událost,
o kterou se opět zasloužilo Velvarské kolečko,
a to Evropský sportovní den. Starší děti si
zasoutěžily v různých disciplínách v nově
zrekonstruované Sokolovně. Akce byla
veřejná a dětem přišlo fandit i několik starších
spoluobčanů z Domova. V rámci této sportovní akce ještě byly pro děti Velvarským
kolečkem do každé třídy zakoupeny molitanové sestavy, které se také dají využít na
cvičení v MŠ. Děkujeme!
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Druhý den dopoledne se celá školka sešla
u stromečku, p. učitelky ze 4. třídy dětem
zahrály krátký příběh, ve kterém připomněly
tradice a vánoční zvyky a společně jsme si
všichni zazpívali.
Nyní se již všichni těšíme na Vánoce, které
prožijeme doma se svými blízkými. Přejeme
Vám všem krásné a klidné vánoční svátky
a hodně pohody a zdraví v roce dalším.
Za všechny děti a kolektiv zaměstnanců MŠ
J.Junková

Inzerce

A již je tu prosinec a hned na začátku
4. 12. přišli do školky čerti, Mikuláš a anděl!
Čertíci byli hodní a děti také, i když některé
se raději krčily vzadu. Děti Mikulášovi a jeho
družině zazpívaly a všechny dostaly balíčky
se sladkostmi.
8. 12. dopoledne jelo 45 starších dětí
do pražského Planetária na pohádku
Skřítek v Planetáriu. Odpoledne jsme se
w w w. v e l v a r y. c z |
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PŘEDVÁNOČNÍ DĚNÍ BYLO
BOHATÉ NA ZAJÍMAVÉ AKCE

DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
ZUŠ VELVARY     
Právě jsme vstoupili do nového roku, což
je obvykle čas plný plánování a přijímání
nejrůznějších předsevzetí. Teprve následující
období ukáže, jak byla naše předsevzetí a plány
reálné. Naučil jsem se, spíš než vyhlašovat plány
na začátku roku, dopřát si dobrý pocit z toho, co
se během uplynulého podařilo. Určitě mám také
svá tajná předsevzetí a usilovně se je snažím
přivést do reálné podoby, ale jak už tomu bývá,
někdy je třeba trpělivosti a jindy zase trocha
štěstí. Především je však třeba dostatek času,
aby myšlenka dostala správný tvar a přešla
do výsledné reálné podoby.
O to větší radost mi přinesl den, jakých věru příliš
mnoho není. Den, kdy se splní ne jedno, ale hned
několik přání najednou. Takovým dnem pro mě
byl 27. prosinec uplynulého roku. Na začátku
bylo moje přání mít ve škole dětský pěvecký sbor.
A potom, když už dětský sbor Tolárek začal plnit
školu zpěvem, mě napadlo, že by bylo hezké, aby
si s dětmi zazpívali i rodiče. Dobrá věc se podařila
a při naší ZUŠ začal pracovat Velvarský pěvecký
spolek. Na celé řadě vystoupení ve Velvarech
i jinde se naše sbory společně představily
veřejnosti a vždy s úspěchem. Od toho byl už
jen krok k myšlence uspořádat koncertní provedení České mše Vánoční Jakuba Jana Ryby.
Při přípravách a organizaci tohoto koncertu se mi
podařilo probudit ,,spící houslistky“, bývalé žákyně
naší ZUŠ. Oba pěvecké sbory pod vedením pana
Vratislava Řezáče i houslistky pod vedením pana
Petra Bendy se s velkou chutí pustily do nastudování hudební složky koncertu a v uplynulých
měsících tomu věnovaly nemalé úsilí.
Výsledkem jejich společného úsilí pak byl krásný
koncert, který se konal 27. prosince. Na první
pohled koncert jako každý jiný, ale pro nás má
velký význam, protože se na jeho realizaci nejvíce
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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podíleli sami velvarští obyvatelé a celý tento
projekt vznikl jen díky nadšení lidí se společným
zájem o dobrou hudbu. Opět se mi potvrzuje
názor, že Velvary jsou místem, kde se dobře žije.
Proč to říkám? Protože mám pocit, že je to skvělé,
když se najde mezi sousedy chuť a nadšení
ke společnému muzicírování. Celá řada větších
měst si o něčem podobném může jen nechat zdát
nebo si musí zjednat umělce odjinud.
Jako ředitele základní umělecké školy mě
nesmírně těší, že naši absolventi najdou
v dospělosti místo k uplatnění svých dovedností
doma ve Velvarech.
Za všechny zúčastněné Oldřich Adelt

Nesplní-li příjemce
dotace podmínky
pro poskytnutí dotace
ZŠ ČERNUC
                  
a) uvedené v odstavci 1, je povinen vrátit část dotace poskytovateli tak,
aby byla požadovaná spoluúčast dodržena;
b)Dnes
uvedené
v odstavci
2, je povinen
vrátit
jsou sice
Vánoční svátky
už za námi,
aleposkytovateli 100% dotace;
c)rádiuvedené
v odstavci
k podané žádosti přihlíženo;
se vracíme
k tomu, jak3,senebude
na ně připravovala
d)škola
uvedené
v odstavci
5, je povinen
vrátitseposkytovateli 100% dotace;
i samotní
žáci v Černuci.
Samozřejmě
e)nejvíce
uvedené
odstavci 6,
povinen
vrátit
snažiliv především
veje
školní
družině,
aleposkytovateli 50% dotace.
i o hodinách výtvarné výchovy a pracovní činnosti.
Vyráběli přáníčka, která předali dědečkům
X.
a babičkám v Domově důchodců ve Velvarech
Vzor žádosti
a dalším hostům, kteří navštívili Den otevřených
dveří v naší škole. Tak jsme se dostali k aktivitám,
Žádost se podává na předepsaném tiskopise a musí obsahovat všechny přílohy.
které probíhaly ve škole i mimo ni.
Vzor žádosti je nedílnou součástí tohoto programu, příloha č. 1.
Den otevřených dveří navštívilo mnoho bývalých
absolventů, rodičů, spoluobčanů a dalších hostů.
Děti ze školy i mateřské školy jim předvedly
svá vystoupení, zájemci si prohlédli prostory
a vybavení školy, formy moderní výuky a dobrou
náladu jim nezkazilo ani malé pohoštění.

Ing. Zdeněk Vojtěchovský v.r.
V průběhu listopadu
místostarosta
městaa prosince žáci navštívili kino

z

Mgr. Radim Wolák v.r.
starosta města

Vltava v Kralupech, 3D kino v Praze, divadelní
představení ve školce, shlédli ukázku výcviku
dravců a vystoupili se svým programem v domově
u stromečku a vyměnily si dárky, potom odjely
důchodců. Do školy přišel Mikuláš s andělem
autobusem do kina v Letňanech.
a čertem, děti jim zazpívaly a předaly vlastnoručně
Žáci i všichni zaměstnanci školy přejí všem
Žádost
je možno si vyzvednout v podatelně
MěÚ nebo stáhnout
zdobené perníčky. V sobotu 12. prosince žáci
čtenářům hodně zdraví, lásky, porozumění
webových
stránek
je Program
pro poskytování
dotací
a pohody v novém
roce.
vystavili na obecním
dvorku vměsta,
Černuci svékde
výrobky
městem
Velvary
a potěšili přítomné pěkným
programem.
Poslední také zveřejněn.
Pavel Kolář
den před vánočními prázdninami se děti sešly
Inzerce

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
VČETNĚ DANÍ A MEZD
Kontakt: Monika Fleková,
V Topolech 729, Velvary
Telefon: 606 807 839
w w w. v e l v a r y. c z |
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PROGRAM:
9:30 občerstvení, přivítání
10:00 Zdravotní cvičení
11:00 Jóga
12:00 Závěrečné roZloučení
CENA AKCE 250,-- Kč. Cena zahrnuje občerstvení a 2 hodiny Cvičení.
rezervaCe nutná NA VELVARSKAKOSTKA@SEZNAM.CZ, na faCebooKu či na tel. čísle 603 404 537.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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těší se na vás jana Žičařová a KačKa braunová
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SEZÓNA 2015/2016 JE V PLNÉM PROUDU,
ANEB O ŠACHU VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ
ŠACHOVÝ KLUB VELVARY            
Možná si někdo mohl myslet, když ve velvarském
zpravodaji několik měsíců nebyl náš příspěvek,
že se snad v Šachovém klubu Velvary nic neděje,
anebo dokonce že se šachy ve Velvarech nehrají.
Avšak pravý opak je pravdou!!! Událostí ve velvarském šachu je mnoho. Snad se mi podaří je
vměstnat do dnešního článku a snad nic důležitého
nevynechám. Důvod proč jste ve zpravodaji
o Velvarském šachovém klubu nečetli o něco dříve
je ten, že jsem se více jak tři měsíce plně věnoval
přípravě na zvýšení mé trenérské kvalifikace ze
čtvrté na třetí trenérskou třídu. Dětský šachový oddíl
se každoročně rozrůstá a někteří se zlepšují a tak
i trenér se musí školit a neustále se zlepšovat, aby
měl svým svěřencům co nabídnout a výuka šachu
měla nějakou úroveň. K trenérským zkouškám snad
jen něco málo. Čtyřicet hodin školení rozdělených do
dvou víkendů, po jednom měsíci napsání dizertační
trenérské práce na dané šachové téma (14 stran
A4), úspěšné napsání testu (cca 60 otázek za jednu
hodinu) a závěrečná obhajoba trenérské práce před
zkušební komisí. Díky bohu tento ‘’maratón’’ mám
za sebou. Trenérské zkoušky III. třídy jsem úspěšně
absolvoval. Ale šachové události ve Velvarech jsou
důležitější než mé zkoušky, tak rychle k nim.
Již druhý rok se ve Velvarech před začátkem
šachové sezóny konal šachový turnaj pod názvem
‘’ Comax chess 2015 – Memoriál Dr. Karla Treybala
‘’. V sobotu 26. září dorazilo do Velvar 38 hráčů
královské hry, aby se utkali o poháry a finanční
ceny v pěti kategoriích. Letošní ročník byl nečekaně
zpestřen účastí Mezinárodního Mistra pana Josefa
Přibyla, který přijel se svou manželkou, vnučkou
a vnukem (všichni velmi úspěšně hrají šachy).
Pan Josef Přibyl nehrál ve Velvarech poprvé.
V září 1978 ve Velvarech při příležitosti šachového
turnaje sehrál simultánní partii na dvaceti čtyřech
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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šachovnicích s výsledkem: 4 prohry, 3 remízy
a 17 vítězství. Šachový turnaj nám pomohl
úvodním slovem zahájit starosta našeho města pan
Mgr. Radim Wolák. Turnaj byl docela náročný, hrálo
se na devět kol s časovou kontrolou 2x20 min.
na partii, s půlhodinovou pauzou na oběd. A opravdu
poslední dvě kola byla na hráčích vidět únava.
V posledním kole moc úsměvů za šachovnicemi
vidět nebylo. Turnaj se zvládl i organizačně. Touto
cestou chci velmi poděkovat personálu školní
jídelny, který nám zajišťoval katering po celou
dobu turnaje. Děkujeme! Co nejen mě, ale i ostatním z Velvarského šachového klubu udělalo radost
byl výsledek turnaje. Absolutním vítězem devítikolového turnaje v rapid šachu ve Velvarech se stal
člen a funkcionář Šachového klubu Velvary pan
Ing. David Němec. Gratulujeme!
Šachová sezóna 2015/2016 pro soutěže družstev
dospělých odstartovala začátkem října. Družstvo
ŠK Velvary-B, které hraje svá utkání na pěti
šachovnicích a do kterého zařazujeme tzv.’’nováčky’’
má dvě výhry a dvě porážky. Po čtyřech kolech je na
pátém místě z jedenácti týmů regionální soutěže. Což
je dobrý výsledek a oproti loňské sezóně je to daleko
lepší start. Družstvo ŠK Velvary-A, které hraje na osmi
šachovnicích má za sebou pět kol, kde třikrát prohráli
a dvakrát vyhráli a jsou na devátém místě z jedenácti
týmů regionálního přeboru. Společné družstvo
SK DDM Slaný-ŠK Velvary, které hraje v krajské
soutěži taktéž na osmi šachovnicích má na svém
kontě po čtyřech kolech dvě výry a dvě porážky
a obývá šesté místo z dvanácti týmů krajské soutěže.
Jen dodám, že každé naše družstvo ve své soutěži
odehraje celkem za sezónu deset utkání a v krajské
soutěži jedenáct. Oproti loňské sezóně 2014/2015
všechny naše družstva mají letos mnohem lepší
výsledky a je to také znát na náladě v družstvech.
Tak uvidíme na konci sezóny, jak všechny naše

družstva dopadnou. Pevně věřím, že dobře.
Držme jim palce.
Naší současnou prioritou číslo jedna novodobé historie Šachového klubu Velvary je dětský šachový
oddíl. Velké díky patří Základní škole ve Velvarech
a především paní učitelce Hrbkové, která se vždy
snaží (pokud je to možné) nám vyjít ve všem
vstříc. Jeden z úspěchů, který se započal v loňské
sezóně, byl postup Tomáše Tutra na Mistrovství
Čech v kategorii hráčů do deseti let kam se probojoval z krajských kol šachových turnajů. Mistrovství
Čech mládeže 2015 hráčů do deseti let se konalo
v Doksech v krásném prostředí areálu ‘’Poslův
mlýn’’ u Máchova jezera. Probíhalo od 13. 11.
do 17. 11. 2015. Účastnilo se ho celkem 58 dětí
ze všech krajů Čech (Morava a Slezsko hrají
Mistrovství zvlášť a z těchto dvou Mistrovství se postupuje na Mistrovství České republiky). Hrálo se devět
vážných partií s časovou kontrolou pro každého hráče
90 minut na partii plus 30 vteřin za každý tah. Každý
den odehráli dvě partie a poslední den 17. 11. jednu
dopoledne. Odpoledne proběhlo vyhodnocení turnaje
a předávání cen. Tomáš byl na takto velkém turnaji
poprvé a nevedl si vůbec špatně, ba naopak. Čtyři
partie prohrál, jednou remizoval a čtyřikrát zvítězil.
Se ziskem 4,5 bodu obsadil 29. místo. Na to, že byl
poprvé, a že je zde účast těch nejlepších z celých
Čech, tak je to opravdu krásný výsledek.
Těsně před začátkem pravidelných tréninků
školního šachového kroužku měli možnost dva
z našeho kroužku se zúčastnit soustředění talentů
Středočeského kraje, které se konalo v Jizbici pod
Blaníkem a trvalo celý víkend. Do krásného letoviska usazeného uprostřed místních lesů jeli Matěj
Šindelář a Tomáš Tutr. Soustředění se účastnilo
celkem 48 dětí ze Středočeského kraje a čekal
je opravdu bohatý program. Vždy půl dne probíhal
šachový trénink a zbytek dne hry a soutěže.
Tréninky prováděli ti nejlepší trenéři u nás v čele
s Pavlem Benčem, který trénuje dětskou reprezentaci ČR. Ráno děti čekala rozcvička zakončená
během v místních lesích a hned po snídani začal
dětem již zmíněný program. Jeden večer bylo
povídání se zástupci dětské České reprezentace
a promítání snímků ze dvou Mistrovství světa, a to
z Brazílie a ze Spojených arabských emirátů. Což

bylo velmi zajímavé a dětem se to líbilo. Druhý
večer bylo společné opékání špekáčků a volná
zábava. I takovéto akce některé děti z šachového
oddílu absolvují. Díky grantu od města Velvary
jsme v dětském šachovém oddílu obměnili šachové
materiálové vybavení, a to: šachovnice, šachové
figurky a digitální šachové hodiny. Vše v profesionálním a soutěžním provedení dle parametrů
Mezinárodní šachové federace. Takže děti mají jak
nové vybavení, tak i učebnu kterou nám poskytla
ZŠ Velvary. Letošní školní rok se do šachového
kroužku přihlásilo šest nových dětí. Od ledna
je čeká účast v regionálních turnajích, a pokud děti
u šachů vydrží, tak do příští sezóny nasadíme dětské
družstvo do krajských dětských soutěží. Celkový
počet dětí v oddílu nám to už umožní. V současné
době do oddílu pravidelně chodí dvanáct dětí, z čeho
máme samozřejmě radost. Jak je vidět, i v té dnešní
přetechnizované a uspěchané době je stále mezi
mládeží o šachovou hru zájem.
Šachový klub Velvary, včetně dětského šachového
oddílu, by nemohl fungovat, pokud by nebyli firmy,
společnosti a lidé, kteří nás podporují svým sponzorstvím. Je pravdou, že bez nich by se zřejmě
šachy na soutěžní úrovni ve Velvarech nehrály.
Ač je to možná málo, tak alespoň touto cestou bych
chtěl za celý Šachový klub Velvary poděkovat našim
sponzorům, a to: Metal Trade Comax, a.s – Velvary;
Autobaterie Zdeněk Tutr – Velvary ; Valenta
ZT,s.r.o – Všetaty ; Cconnect – Velvary ; Pekařství
Zdeněk Zounek – Velvary ; Autoservis Václav
Trégr a Jaroslav Frolík – Velvary ; MUDr. Margarit
Margaritov a Ing. Jindřich Trejbal ml. Také sem
patří velké poděkování i samotnému městu Velvary,
které nás také každoročně podporuje. Všem
zmíněným mnohokrát velmi děkujeme!
A protože v dnešních dnech vstupujeme do nového
roku 2016, tak bych chtěl popřát do nového roku
jak všem členům šachového klubu mnoho úspěchů
nejen za šachovnicí, ale i v osobním životě, tak přeji
i všem čtenářům těchto řádků mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce 2016.
S pozdravem a přáním krásného dne za ŠACHOVÝ
KLUB VELVARY, předseda Výkonného Výboru
Petr Neuman
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ale střídají se výhry a prohry. Hráči nechávají vždy na trávě všechno, neprohráváme rozdílem třídy
a o vítězství se musí kluci tvrdě „poprat“. A tak čeká celek mladších žáků „přezimování“ asi v polovině
tabulky.
Po ukončení hlavní soutěže sehráli mladší žáci dva turnaje. První z nich nevyšel a kluci po dlouhé
době poznali hořkost porážky. Na druhém turnaji ale sehráli vyrovnané zápasy s celky jako třeba
Bohemians Praha nebo Náchod, a přestože neskončili v první polovině tabulky, lze turnaj považovat
za úspěšný. Především herně, ale i výsledkově. Před Vánoci jsme odehráli 2 turnaje na umělé trávě
v Pardubicích a v Praze a od ledna do března 2016 nás čeká tzv. Zimní liga na Mělníku. Takže zbývá
jen popřát hodně úspěchů a radosti ze hry.

SLOVAN VELVARY                
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Do podzimní části sezóny vstoupili hráči starší
přípravky dobře. V průběhu soutěže měla naše
hra vzestupnou tendenci, zejména v kombinaci a výkonnosti. Při většině zápasů docházelo
ke krásným fotbalovým momentům. Především
duely s Libčicemi a Švermovem byly vyrovnanější
a měly bojovnější náboj. Z čeho mám opravdu
radost, tak to je týmový duch, který provázel celou podzimní část soutěže. Poděkování
patří především klukům za odvedené výkony
a také rodičům, kteří je podpořili svou účastí
na zápasech a byli jim oporou.

STARŠÍ ŽÁCI
odehráli podzim 2015 v krajské soutěži, pod
vedením trenérů Karla Nešetřila a Michala
Kovaříka. Dosáhli krásného 2. místa a získali
osmnáct bodů. Celkem kluci odehráli devět
zápasů-z toho 5x vyhráli, 3x remizovali a pouze
jednou prohráli a to s lídrem skupiny staršími žáky
z Klecan.

Záp.

+

0

-

1

Libčice

18

14

2

2

94:38

45

0

1

2

Velvary

16

12

1

3

109:30

37

0

0

3

Švermov B

18

7

4

7

84:60

25

0

0

4

Stehelčeves

18

7

0

11

68:106

21

0

0

5

Zvoleněves

16

6

1

9

50:83

18

1

0

6

Brandýsek

16

1

0

15

21:109

3

0

0
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Body

Penalty
-

Družstvo

MLADŠÍ ŽÁCI
Celek mladších žáků zahájil podzimní kolo
poslední srpnový týden soustředěním ve Mšeně
u Mělníka. Zde bylo hlavním úsilím trenéra, aby
si hráči před zahájením soutěže upevnili „fyzičku“
a vytrvalost. Čeká je totiž přechod na větší hřiště,
než byli zvyklí ve starší přípravce. Tady sehráli
svůj první zápas a porazili domácí tým mladších
žáků.
Navíc po změně hracího systému na 7+1,
se celek potýká s nedostatkem hráčů na zápasy,
a tak by nebyl nikdo na střídání a načerpání
nových sil během utkání. Proto obdobně jako
u starších žáků, vypomáhají v zápasech mladších
žáků, děti ze starší přípravky. Přes všechny tyto

Skóre

Penalty
+

problémy, vstoupil tým do sezony úspěšně.
Už to sice po polovině soutěže není samé
vítězství, jak byli kluci zvyklí z loňské sezony,

Podzimní části soutěže se aktivně zúčastnilo
21 hráčů – z toho bylo 7 hráčů z mladších žáků,
kteří vypomáhali svým starším kamarádům
například při nemocech, i proto podzimní část
soutěže dopadla nad očekávání obou trenérů
velmi dobře. Moc se těšíme, že se nám bude dařit

na jaře, alespoň tak jako teď na podzim.
Starší žáci nebudou ani přes zimu zahálet
– už v prosinci začínají opět trénovat a na začátku
roku 2016 se utkají o dobré umístění v zimní lize,
která se hraje na Mělníku.
Tak nám držte palce a přijďte nás na jaře podpořit!
Skóre

Body

Penalty
+

0

62:4

25

16

1

38:15

18

3

3

1

35:14

18

6

2

2

36:20

17

-1

4

3

2

28:20

15

3

3

2

4

26:36

11

-4

9

3

1

5

28:40

10

-5

FK Pšovka Mělník

9

3

1

5

14:35

10

-2

FK Dobrovice

9

1

0

8

9:47

3

- 12

Straky

9

0

0

9

5:50

0

- 12

Družstvo

Záp.

V

R

P

1

Sokol Klecany

9

8

1

2

Slovan Velvary

9

5

3

3

SK Benátky n. Jiz.

9

5

4

SK Bělá p.Bezdězem

9

5

5

SKP Mladá Boleslav

9

6

FK Slovan Lysá n.Labem

9

7

SK Zeleneč

8
9
10

VELVARSKÝ DOROST
Po dlouhé době se dokázal tým velvarského
dorostu, dostat mezi nejlepší týmy v I. A třídě.
Tato parta mladíků okolo Davida Drobného
toho dokázala díky poctivé práci, soudržnosti

a vzájemné podpory celého týmu. To svědčí
o tom, že ve Velvarech mládež nezahálí.Tím sklízí
své úspěchy i vedení velvarského fotbalu.
Díky všem, kteří nám pomáhají a podporují nás.
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VELVARSKÝ DOROST I. A TŘÍDA
Družstvo

Záp.

V

R

P

Skóre

Body

1

Aero Odolena Voda

13

13

0

2

Slovan Velvary

13

11

0

0

71:9

39

2

68:13

33

3

T.J. Roztoky

13

9

4

SK KROČEHLAVY

13

8

1

3

40:19

28

1

4

41:14

25

5

SK Roztoky

13

8

6

PŠOVKA MĚLNÍK

13

7

1

4

30:34

25

3

3

53:17

24

7

AFK ELETIS LUŽEC

13

6

2

5

37:31

20

8

TJ Slovan Kladno, o.s.

13

9

Baník Švermov

13

6

0

7

57:29

18

3

3

7

29:38

12

10

Viktorie Nelahozeves

11

FK Kralupy 1901

13

3

1

9

23:52

10

13

3

0

10

20:76

9

12

Slavoj Zvoleněves

13

2

2

9

17:53

8

13

Sokol Hostouň

13

2

2

9

21:57

8

14

Sokol Dolany

13

2

0

11

20:85

6

Slovan Velvary – Fotbal – Ohlédnutí za podzimním kolem

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.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Městská knihovna Velvary
pořádá

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
s názvem

Proč si to nepamatuji aneb
Dá se s tím něco dělat?
Kurz se bude
konat
ve společenské
místnosti
knihovny v 16 hodin:
26.1.2016
9.2.2016
16.2.2016
1.3.2016
22.3.2016

– Hrátky s písmenky
– Mnemotechniky
– Hrátky s čísly
– Mnemotechniky
- Kreativita

Pro registrované čtenáře zdarma.
Ostatní zájemci se můžou registrovat před
zahájením kurzu nebo u zápisu.
Lektorka kurzu: Anna Kratochvílová
w w w. v e l v a r y. c z |
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KŘÍŽOVKA
LEDEN

          

Spisovatelka a překladatelka, jejíž jméno naleznete v tajence, oslaví 15. ledna 90. narozeniny. Její
první povídky a fejetony vycházely v Lidových novinách. Mezi léty 1969 a 1989, kdy nesměla publikovat, překládala z angličtiny a němčiny. Ve velvarské knihovně si můžete vypůjčit její knihy
„Ikariana“ a „Zapomeň, řeko, téci.“

VODNÍ SPORT

P

FALŠOVAT

P

VLASTENEC

P

VOSK

P

JÁSÁNÍ

P

SPOLEČNÍK

P

DĚTSKÝ LÉKAŘ

P

HISTORKY

P

SKUPINA CYKLISTŮ

P

VOJENSKÁ HLÍDKA

P

BALIT KUFR

P

LANA

P

ŽAMPIÓN

P

VYLUŠTĚNÍ Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA:
Murphyno vánoční zákon: „Nejbezpečnější úkryt na dárky pro děti je MEZI UČEBNICEMI.“
Křížovku připravila: L. Štýbrová
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Inzerce:

Inzerce

Českobratrská církev evangelická
sbor na
Mělníce
HLEDÁ
KOSTELNÍKA
hledá
kostelníka
SLUŽEBNÍ BYT 1+1 NA FAŘE K DISPOZICI.
INFORMACE
NA TELEFONU
Služební
byt 1+1
na faře 606893890
k dispozici.
Informace na telefonu 606893890

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ, SBOR NA MĚLNÍCE
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40 Zpravodaj Velvary

