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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA STAROSTI A RADOSTI
             

VELVARSKÉHO STAROSTY             
VZPOMÍNKA
1. února uplynou již tři roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil známý velvarský
muzikant pan Stanislav Horáček.
Stále vzpomíná manželka Zdeňka, rodina
a přátelé

První měsíc nového roku byl děním v našem městě
stejně pestrý jako světla novoročního ohňostroje
(který se mimochodem velmi vydařil a sklidil kladné
ohlasy nejen u nás ale i od přespolních), práce bylo
hodně, tedy mi dovolte zmínit alespoň něco z toho,
co se událo.

D O K O N Č U J E M E S TAV B Y Z A P O Č AT É
V LOŇSKÉM ROCE. Děkujeme všem lékařům
a návštěvníkům za shovívavý a trpělivý přístup
k budování bezbariérových vstupů do zdravotního střediska. Firma Ravion, která přestavovala
již velvarskou družinu, dokončí své práce počátkem
února. Budova střediska získá bezbariérové
toalety a bude snadněji přístupná. Během stavby
se vyjevily některé problémy, které bude nutno řešit
až po skončení akce, protože nynější výstavba
je částí hrazena z dotace Ministerstva zdravotnictví, což nám neumožňuje projekt měnit. Nyní bude
potřeba zamyslet se nad budovou střediska jako
celkem, protože její životnost se krátí, navíc nám mizí
lékaři a měli bychom se snažit lákat nové.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych prostřednictvím Zpravodaje
z Velvarska vyjádřit upřímné poděkování
za všestrannou pomoc, kterou mi v případě
potřeby vždy ochotně a nezištně poskytují
zaměstnanci zdejší lékárny, pracovnice
místní pošty, zaměstnanci Městského úřadu
a knihovnice Městské knihovny.
Velmi si toho vážím.
Elena Gubová, prodavačka cukrárny na náměstí

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme neznámé nálezkyni za předání
nalezeného zlatého čivavího pejska na místní
policii ve Velvarech 22. prosince 2015.
Přejeme mnoho štěstí do nového roku!!!
Se srdečnými díky Šimralovi
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na dopravní technické hračky. Podporou cestovního
ruchu budou i nové propagační materiály města
a další chystané kroky, o nichž budeme brzy informovat (uvažujeme o zřízení expozice dějin velvarského
dobrovolného hasičstva a o stálé výstavě unikátních
dobových fotografií z 1. světové války od J. Bišického
v Pražské bráně).

Naplno se rozjel provoz MUZEA TECHNICKÝCH
HRAČEK. A hned první soboty a neděle ukázaly,
že záměr zřízení muzea pro oživení návštěvnického
ruchu ve městě se potkal s úspěchem, protože
do města proudí turisté, návštěvnost byla veliká
a zajímala se o nás dosti i média. Začínáme
pracovat na přípravě druhé části expozice zaměřené

Smůla provází nové hřiště v Malovarech, na jehož
stavbu se sice podařilo sehnat dodavatele, ale tomu
se zrovna nepovedly povrchy in-linové dráhy. Jsou
křivé a drží se na nich voda, tedy trváme na nápravě.
Nebude to snadné, počasí nepřeje, ale snad
se zhotoviteli podaří stavbu dotáhnout tak,
abychom mu byli ochotni zaplatit a mohli
jsme následně hřiště na jaře otevřít, aby sloužilo
ke sportu a hrám. Bude to první velvarské hřiště
pro bruslení na in-linech a jízdu na koloběžkách,
přidružené herní prvky jsou ve stylu malého lanového
centra, nechybí malá lezecká stěna!
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
...POKRAČOVÁNÍ   

          

s novým osvětlením vyjde na více než 3 miliony,
ten bychom rádi financovali za přispění
Regionálního operačního programu, Státní fond
dopravní infrastruktury by nám mohl pomoci
s chodníky v ulici Za Roudnickou branou
a U Cukrovaru. Projektově připravujeme opravu
ulic Růžová a části ulice Petra Bezruče přiléhající
škole, kde by se měly dělat nejen kanalizace
a povrchy, ale též bychom chtěli vyřešit dopravní
situaci, která je každé školní ráno dosti zahuštěná.
Projektové záměry budeme v blízké době projednávat s obyvateli dotčených ulic, abychom našli
nejvýhodnější a přijatelná řešení, předem děkujeme
za zájem.
Za podpory ministerstva zemědělství bychom chtěli
dotáhnout opravy hřbitovních zdí, obnovit křížek
na Bučině a opravit studánku na Radoviči. Státní
fond životního prostředí pak chceme žádat o podporu
našich záměrů na budování kanalizací, na úpravu
nádrží a náhonu Malvaňáku a na celkovou úpravu
okolí rybníků v naučný přírodní park s mokřady,
tůněmi a chodníčky. Přemýšlíme též o zateplení
školní jídelny…

Počátek roku je dobou podávání žádostí o příspěvky
ve vypsaných DOTAČNÍCH TITULECH. V grantových
okruzích Středočeského kraje budeme stejně jako
loni žádat o příspěvek na opravu fasády Pražské
brány (její kamenické prvky bychom rádi opravili
za podpory programu regenerace památkových
zón), Fond rozvoje měst a obcí by nám mohl
pomoci s realizací nového přechodu od Pražské
brány směrem ke Kostce, zažádali jsme o finanční
příspěvek na výměnu oken v domě s pečovatelskou
službou, rádi bychom za podpory kraje vytvořili
první velvarskou naučnou stezku, stejně jako před
rokem podáme žádost o obnovu parku za školou
a úpravu prostranství před školou tak, aby lépe
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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sloužilo čekajícím dětem. Na Ministerstvo školství
jsme požádali o příspěvek na opravu povrchu
víceúčelového hřiště, který jsme, protože se začíná
poškozovat, reklamovali u dodavatele, ten ale zkrachoval, takže si na něm nic nevezmeme a milionová
investice spadla na naši hlavu. Areál u sokolovny
bychom rádi rozšířili o work-outové cvičiště, což je
jednoduchá venkovní posilovna – i na toto vybavení
jsou nyní vypsány dotační výzvy, do nichž jsme
se přihlásili. Podali jsme žádost o podporu na opravu
válečných hrobů a pomníků ve městě.
Dotační podporu se pokoušíme získat i na plánované
akce obnovy a úprav chodníků a silnic. Naprojektován
je chodník v Malovarské a Slánské ulici, který spolu

Jak vidno, ZÁMĚRŮ MÁME HODNĚ a je jich ještě
více, dotační podpora je sice důležitá a zajímavá,
ale mnohdy nás odvádí od koncepční práce, protože
vždy náhle určí, co bude podpořeno a co ne. Sice
se v médiích říká, že byly vypsány výzvy na podporu
obnovy památek, ale už nikdo nedodá, že jsou
to jen památky Unesco, zaradujete se, že byla
vypsána výzva na opravy chodníků, ale pak zjistíte,
že body dostanou jen chodníky vedoucí k nádraží
a plně bezbariérové, sice se vypisují dotace
na zateplení budov, ale musíte použít určité mnohdy
drahé technologie a podpora činí jen třetinu nákladů
a jen některých, čili se snad i vyplatí udělat si
to ze svého. Školení o dotačních titulech, kterých
se zúčastňujeme, připomínají setkání běžců před
orientačním závodem spojeným se šifrovací
hrou. Denně se na nás obracejí firmy a jednotlivci, kteří nám za nemalé peníze nabízejí
pomoc s přípravou žádostí, jak se však ukazuje,

ne všichni jsou odborníci, proto si raději menší žádosti
zpracováváme sami.
TAK SI DRŽME PALCE, AŤ NÁM NĚCO VYJDE!
V průběhu roku pak budeme na základě úspěšnosti
u dotačních titulů plánovat, které investice uděláme
z vlastní kapsy a kde ještě budeme čekat na další
dotační příležitost. Dobrou zprávou do nového
roku též je, že se nám loni dařilo dobře hospodařit
a navýšili jsme rozpočtovou rezervu.
Jsem optimista, věřím, že Velvary budou kvést
a že v budoucnu budou nejkrásnějším městem
v okolí.
O tom, že život nabízí krásná překvapení a že jsou tu
lidé s hlubokým vztahem k městu, svědčí i ZPRÁVA
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, která se v lednu roznesla
po Velvarech, a sice že společnost MT Comax
se rozhodla zakoupit hotel Záložna s jeho
výhledovým předáním městu. O věci jednáme
a spřádáme plány, brzy Vám dáme vědět víc. Pokud
se to povede, budeme mít všichni práce nad hlavu!
Práce obtížné, ale krásné, která by mohla spojit celé
město a vést k tomu, že Velvary budou o něco víc žít!
S díky za zájem o město a s přáním nadějných
vyhlídek, Radim Wolák, starosta

w w w. v e l v a r y. c z |
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TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
LEDEN 2016

ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA

Pouť bude! Rada města schválila pronájem části
náměstí p. Janu Wertheimovi ve dnech 21. 3.

Rada města vzala na vědomí informaci starosty

pouťových atrakcí, třebas přiveze i něco jiného, než

města o tom, že se sejde se zástupci Povodí Vltavy,

loni a předloni.

aby je seznámil se závěry protipovodňového generelu,

se stanovují pravidla pro používání zbraní a střeliva

od 12. února do 26. března 2016
Otevřeno:

(výstava bude přístupná v otevíracích hodinách Městského muzea Velvary)

6 m2 za cenu 100,-- Kč/ 1 m2.

až 3. 4. 2016 za účelem umístění a provozování

Rada schválila Vnitřní směrnici č. 1/2016, kterou

Blanka BEŇOVÁ-Jindřich BLÁHA
Blanka FUKOVÁ-Jiří KNÍŽÁK-Karel KUŠKA
Dana KYSELOVÁ-Eva LINKSFEILEROVÁ
Jana MARKOVÁ-Jan MARŠÁLEK
Věra PODZIMKOVÁ-František SAIFRT
Viktor VONDRA-Helena ZÁVODSKÁ

parc. č.562/2 v k.ú. Velká Bučina o celkové výměře

a o tom, že zaslal dopis hejtmanovi ve věci povodňového
rizika v souvislosti s umístěním provizorního mostu.

strážníky Městské policie Velvary, způsob evidence

Rada města vzala na vědomí informace o možném

uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva a způsob

financování výstavby chodníků a veřejného osvětlení

bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem včetně

a obnovy veřejného osvětlení z dotačních programů.

postupu pro nabíjení a vybíjení zbraně v předloženém

Aby už na Bučině nepadali lidé do zákeřných jam,

znění.

schválila rada objednání energetického posudku

Auto městského úřadu už neprojde technickou.

k obnově veřejného osvětlení na Velké Bučině

Najezdilo se hodně, vozilo i žací vůz, radní se proto

u společnosti ELTODO za částku 18 000,-- Kč s tím,

usnesli, že pořídíme jiné, cenově přijatelné, nejlépe zas

že se v rámci programu EFFECT 2016 pokusíme získat

škodovku, která hodně vydrží, a uložili panu tajemníkovi

prostředky na kompletní výměnu osvětlení v této části

nelehký úkol takové auto sehnat.

města.

Radnici na podzim opustil jeden kotel a ten druhý

Rada města schválila návrh autorky Marie Štruncové

patří do muzea, rada si proto nechala předložit nabídky

jako vítězný návrh loga města Velvary a souhlasila

na jeho výměnu a po jejich zvážení schválila rekon-

s vyplacením odměny za tuto práci. Ostatní účastníci

strukci kotelny v pravé části budovy radnice včetně

soutěže získají drobné, ale krásné dary.

vyvložkování komína. Uvedenou zakázku přidělila firmě

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit podání

KROS Kralupy nad Vltavou dle předložené cenové

žádostí o dotace do Programu pro poskytování dotací

nabídky.

z rozpočtu Středočeského kraje, zapojíme se v každém

Rada města doporučila zastupitelstvu města

z osmi programů, proč to nezkusit, co kdyby. Dále

schválit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

rada souhlasila s podáním žádostí do programu MŠMT

věcného břemene – služebnosti v pozemku města

na obnovu povrchu víceúčelového hřiště.

parc. č. 1883 v k. ú. Velvary s tím, že náklady spojené

Rada města schválila udělení výjimky z obecně

se zřízením věcného břemene ponese budoucí

závazné vyhlášky č. 2/2011 na rok 2016 paní Ladislavě

oprávněná strana.

Kučírkové pro provozovnu restaurace U krále Václava,

Radu potěšilo, že se i letos ozval pan Bečvář

noční zbloudilci tak najdou vždycky světýlko.

s žádostí o povolení konání Výstavy historických vozidel

Vernisáž: 12. února 2016 od 18.00 hodin
V hudební části vernisáže vystoupí žáci ZUŠ Velvary.

na náměstí Krále Vladislava dne 8. 5. 2016 od 8 do 12

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších věcech,

hodin. Jedná se o akci krásnou a tradiční, proto radní

budeme Vás o nich průběžně dále zpravovat, děkujeme

všemi pěti souhlasili, náměstí zase ožije veterány, kteří

za váš zájem!

posléze vyrazí Stopou slánského Oriona!
Rada města doporučuje zastupitelstvu města

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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vyhlásit záměr prodeje dvou částí pozemku

(Z jednání městské rady vybral a sepsal Radim Wolák)
w w w. v e l v a r y. c z |
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ZPRAVODAJ CHVÁLÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU

VELVARSKÝCH PRODEJCŮ

FOTOREPORTÁŽ               

SENIOŘI V DOMOVĚ VELVARY

SE RADOVALI Z VÁNOČNÍCH DÁRKŮ
ČLÁNEK

                   

V září loňského roku oslovila náš domov pro seniory
firma BRALEP s.r.o., český výrobce stavební
chemie s nabídkou nákupu vánočních dárků
pro naše klienty. Klienti si mohli vybrat dárek
dle svého přání v hodnotě 300,- Kč a zaměstnanci
firmy se ujali nelehkého úkolu, splnit vyřčená
přání, a že jich nebylo málo. V současné
době žije v našem domově 95 klientů a jejich
přání byla velice různorodá, počínaje ošacením
přes různé krémy, parfémy, šampony až k hodinkám a šperkům. Seznam dárků byl opravdu
velice dlouhý a pestrý a nelze vyjmenovat vše
jednotlivě. A tím začal pro zaměstnance firmy
BRALEP s.r.o. kolotoč příprav, shánění
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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a nakupování, který vyvrcholil v pondělí 21. 12. 2015
slavnostním předáváním dárečků. Každému
klientovi předávali zástupci firmy BRALEP s.r.o.
dárek osobně a nezřídka došlo i na slzy dojetí, jak
ze strany našich klientů, tak i těch, kteří
se v předvánočním čase rozhodli seniory potěšit.
Tímto bychom chtěli jménem našich klientů
poděkovat firmě BRALEP s.r.o. a všem, kteří
se podíleli na plnění jejich vánočních přání. Veliké
díky patří všem především za jejich nápad, ochotu
a trpělivost při shánění dárků.
Klienti a kolektiv zaměstnanců Domov Velvary,
poskytovatel sociálních služeb
w w w. v e l v a r y. c z |
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CO PRO TANEČNÍ OBOR PŘINÁŠÍ ROK 2016?
ZUŠ VELVARY     

   

   

MILOSLAV MARŠÁLEK OSLAVIL
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
SDH VELVARY                
Miloslav Maršálek je dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech.
V minulých dnech oslavil
významné životní jubileum
70 let. K našemu sboru nastoupil v 15ti letech, v roce 1961.
Od počátku pracoval aktivně
jako mladý hasič, později jako
člen výjezdového družstva
a člen soutěžního družstva
SDH.
V roce 1975, kdy došlo
k výraznému omlazení výboru

Byl u největších úspěchů sboru s hasičskou mládeží.

SDH, převzal jako vedoucí mládeže družstva mládeže,

Miloslav Maršálek má rád hasičské soutěže, byl

se kterými dosahoval velmi dobrých výsledků. Oddíl

kvalifikovaným rozhodčím mládežnických soutěží

mladých hasičů byl trvale zapojen do celostátní

a za svou práci s mládeží byl mnohokráte oceněn.

branné hry Plamen. Později založil i dorostenecká

Dodnes navštěvuje řadu hasičských soutěží

družstva chlapců a dívek. S družstvy 5x zvítězil

a je příznivcem požárního sportu i různých memoriálů.

v krajské soutěži dorostu Středočeského kraje a získal

Je stále aktivním členem sboru a členem výboru SDH.

do trvalého vlastnictví putovní prapory tehdejšího

Je také nositelem titulu „Zasloužilý hasič“ a držitelem

KV SPO Středočeského kraje.

mnoha hasičských ocenění.

V roce 1987 postoupil s oběma dorosteneckými kolektivy

Mílo, děkujeme Ti za práci pro náš hasičský sbor

do národního kola dorostu ČR v Hradci Králové. Zde

a přejeme Ti do dalšího období mnoho zdraví, štěstí

družstvo chlapců zvítězilo a stalo se přeborníky ČR (!),

a životního optimismu.

děvčata obsadila 6. místo. Do národního kola

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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postoupil se svým družstvem ještě v roce 1990 a 1991.

Výbor SDH Velvary

Sbor dobrovolných hasičů Velvary rovněž blahopřeje

i ve výboru sboru a byl členem soutěžního družstva

dalšímu svému členu, a to Josefu Macháčkovi

starších pánů.

z Velvar, který oslavil dne 31. října loňského roku rovněž

Josefe, děkujeme Ti za práci pro hasičský sbor

70. narozeniny. Členem sboru je od roku 1964,

a přejeme Ti rovněž hodně zdraví, štěstí a pohody

byl aktivně zapojen do činnosti výjezdové jednotky

do dalších let.

jako strojník, později jako hasič. Určitou dobu pracoval

Výbor SDH Velvary
w w w. v e l v a r y. c z |
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Městská knihovna Velvary a Domov pro seniory Velvary
Městská knihovna Velvary a Domov pro seniory Velvary
pořádají další zábavně vzdělávací program s názvem: Ach, ta paměť…
pořádají další zábavně vzdělávací program s názvem: Ach, ta paměť…

NOVÁ SOKOLOVNA NAČALA DALŠÍ
ČÁST SEZÓNY PO SVÉM OTEVŘENÍ…
SOKOLOVNA                

v pátek 12. února 2016 od 15 hodin
v pátek 12. února 2016 od 15 hodin
ve společenské místnosti domova v 1. patře, Petra Bezruče 484, Velvary
ve společenské místnosti domova v 1. patře, Petra Bezruče 484, Velvary
Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentálním poruchám,
Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentálním poruchám,
a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.
a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.
Těší se na Vás lektorka programu Anna Kratochvílová.
Těší se na Vás lektorka programu Anna Kratochvílová.
Program je otevřen zájemcům z řad veřejnosti.
Program je otevřen zájemcům z řad veřejnosti.
Inzerce
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Od 1. září loňského roku je v provozu opravená

lanko, vadí některým míčovým sportům. O úpravách

budova sokolovny. Její provoz je situován tak, že dobu

se přemýšlí, zatím není provedeno. Škola využila

od 8 do 15 hodin využívá základní škola a odpolední dobu

nabídky a instalovala na stěnu “světelnou informační

včetně sobot a nedělí využívají místní spolky, skupiny

tabuli” jako sportovní časomíru. Pracuje na “ruční

a jednotlivci dle schváleného rozvrhu. Tento včetně

ovladač” a stane se vhodným technickým doplňkem

dalších potřebných informací k provozu je zveřejňován

zařízení sálu.

na webových stránkách města Velvary (www.velvary.
cz/mesto/sokolovna-informace-rozvrh-hodin).

Město hledá nejvhodnější “model součinnosti”

O budovu se starají manželé Maškovi, kteří mají

funkce topení a vzduchotechniky. Do prostor

na starost i víceúčelové sportovní a dětské hřiště

byly nainstalovány teploměry a vlhkoměry. Cílem

právě za sokolovnou. Od začátku bylo zřejmé,

je samozřejmě navodit optimální stav zejména

že udržet pořádek a stanovená pravidla nebude

na sále a také optimální spotřebu elektrické energie

jednoduché. Záleží na učitelích i vedoucích ostatních

a plynu. Toto prověří zejména lednové mrazivé

skupin, jak provoz probíhá, v jakém stavu nechají

počasí. Postupně se bude upravovat ukládání

prostory a zejména sociální zařízení. Každá skupina

nářadí v “nářaďovně” a upraví se také prostor malé

má své klíče, přebírá a odevzdává budovu proti

klubovny. Po vyhodnocení funkce “úpravny vody”

podpisu v knize. Problematické je zatím používání

z místní studny a jejím rozboru, bude rozhodnuto

vhodné obuvi. Některá zanechává na nové podlaze

o jejím dalším využívání. Pitná voda je přivedena pouze

viditelné “šmouhy”, které se pak složitě odstraňují.

do klubovny, a to novou vodovodní přípojkou. Podařilo

K výraznému poškození nějakých částí sokolovny

se také dotáhnout odstranění drobných stavebních

však zatím nedošlo, pokud pomineme několikrát

závad po zateplování pláště budovy.

ucpaný záchod a prokopnuté dveře na sál míčem při

Starostí s novou budovou sokolovny je stále dost.

sálové kopané. Připomínky byly k umístění kovových

Převažují však pozitivní ohlasy na vzhled, vybavení

sloupků na volejbal a nohejbal na sále. V současné

a funkčnost celého zařízení. A to byl také cíl náročné

době jsou přemístěny do místnosti “nářaďovny”.

přestavby.

Rovněž instalovaná předělovací síť, zejména její horní

Libor Šulc, MěÚ Velvary

w w w. v e l v a r y. c z |
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„RYBOVKA“ VE VELVARECH
ČLÁNEK

                   

Kostel svaté Kateřiny praskal v neděli 27. prosince
ve švech. Zaplnilo jej bezmála 250 diváků a více
než 80 účinkujících. Starobylou kostelní lodí
se rozezněly tóny České mše vánoční Jakuba Jana
Ryby a krásná hudba, hlasy sólistů i velkého sboru
velkolepě oslavily vánoční čas.
Jak a kdy to ale opravdu začalo? Nápad se zrodil
v hlavách členek Velvarského pěveckého sboru
v listopadu roku 2014. Bylo to v autobuse někde
u Žatce. Sbor se právě vracel ze svého prvního
velkého vystoupení České mše vánoční pořádané
teplickou konzervatoří v žateckém divadle. Byl to
pro nás velký úspěch a do nadšené atmosféry
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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v autobuse poprvé zaznělo: To bychom měli zazpívat ve Velvarech! A následovala chvilka zasněného
ticha…
Nápad začal nabývat jasnějších obrysů na začátku
roku 2015, kdy se pěvecký sbor stal spolkem
a získal grant od města Velvary. Myšlenku nadšeně
podpořil také ředitel velvarské ZUŠ pan Oldřich
Adelt. A protože kněz František Masařík, farář
našeho kostela, byl nápadem také potěšen, zrodil
se plán zvaný „Rybovka ve Velvarech“.
Všichni se tedy pustili do příprav. Od září
začal sbormistr Vratislav Řezáč zkoušet nejen
s ženským sborem, ale i s dětským sborem Tolárek.

Orchestr sestavil ze svých známých hudebníků,
pan ředitel ZUŠ povolal učitele, žáky i absolventy,
a tak i spousta místních hudebníků po večerech
trénovala. Někteří i oprašovali své dlouho
nepoužívané dovednosti. Byli osloveni sólisté
a pro sbor též mužské hlasy z kladenského sboru.
V prosinci přípravy vrcholily a sbormistr i členky
sboru horečně pracovali na splnění svého rok
starého snu. A splnil se nad očekávání!
Koncert měl velký úspěch, jak vidno z velké
návštěvnosti, aplausu diváků i následných reakcí.
Snad jediný renonc byla chyba na plakátku
uveřejněném ve Zpravodaji, kde byl uveden
namísto začátku koncertu čas generální zkoušky.
Omlouváme se všem, co byli zklamáni. Příště
si na to dáme pozor.
Ano, „příště“ opravdu bude. Dalším plánem
Velvarského pěveckého spolku je Rybovku
zopakovat a třeba z ní i vytvořit velvarskou
vánoční tradici. Tento rok se tedy můžete opět těšit
na vánoční mši, a opět 27. prosince. Každý, kdo

by se chtěl zapojit do příprav nebo účinkování
je vítán. Zkoušky sboru začnou v říjnu a ženy
ze sboru tajně doufají, že tentokrát se k nim
připojí i mužské hlasy z Velvar. Taktéž vítáni jsou
i zpěvačky, hudebnice a hudebníci. Takže trénujte
a v zářijovém Zpravodaji, vám ještě připomeneme
zahájení nácviku.
Nakonec poděkování. Děkujeme všem, kdo
na koncertu účinkovali – velvarským i přespolním,
děkujeme městu Velvary za finanční podporu,
panu faráři a velvarským farníkům za „propůjčení“
kostela, děkujeme panu řediteli ZUŠ za všechnu
jeho pomoc s přípravou, možnost zkoušek
ve škole a za jeho neustálou podporu sboru a hudby
ve Velvarech vůbec. Dík patří též všem pomocníkům
a pomocnicím a příznivcům a milovníkům hudby.
Pavlína Maloy Řezáčová,
za Velvarský pěvecký spolek
w w w. v e l v a r y. c z |
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
FOTOREPORTÁŽ               

přírůstků. Počet zapsaných
k 31. 12. 2015 činí 15.007 svazků.

Milí čtenáři,
ráda bych vás seznámila s některými zajímavými statistickými údaji o činnosti naší knihovny.
Tyto údaje za uplynulé roční období jsou součástí
Programu statistických zjišťování a knihovny
je ze zákona povinně zpracovávají pro potřebu
Ministerstva kultury.
Takže v roce 2015 bylo v naší knihovně zapsáno
668 registrovaných čtenářů.
Do knihovny zavítalo 22.216 návštěvníků,
kteří si vypůjčili 29.561 knih a časopisů.
683 uživatelů u nás vloni pracovalo na internetu
(knihovna má pro čtenáře k dispozici 3 počítače
s přístupem na internet – 2 v oddělení pro děti,
1 v půjčovně pro dospělé).
10.592 návštěvníků využilo naše on-line internetové služby, jejichž prostřednictvím si mimo jiné
sami spravují své čtenářské konto, vyhledávají
v našem knižním katalogu, rezervují si vybrané
knihy apod.
V rámci on-line informační služby jsme v průběhu
roku zodpověděli 341 dotazů.
Vloni jsme do knižního fondu zapsali 797 nových
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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knih

se zúčastnilo 21 dětí s p. učitelkou Červenkovou.
Povedly se i veselá výtvarná soutěž pro děti
„Nakresli chřipkový virus“ a tradiční anketa Král
čtenářů, kdy při slavnostním vyhlášení odměňujeme
čtenáře, kteří se v šesti věkových kategoriích
umístili v každé z nich na prvních třech místech.

Velmi úspěšný byl i předvánoční prodej nových
knih, který naše knihovna již několik let organizuje
v rámci celostátní akce Den pro dětskou knihu.
Tentokrát jsme vyšly vstříc i zájemcům o literaturu
pro dospělé, takže si mnozí spokojeně odnášeli
knižní dárky pro všechny věkové kategorie.
Zdeňka Ortová

tedy

Kromě toho jsme našim čtenářům v rámci
meziknihovní výpůjční služby vloni z jiných
knihoven (převážně z SVK Kladno) objednali,
zpracovali a vypůjčili 1.472 knih, a přijali
a zpracovali 7 výměnných souborů (391 knih)
ze Středočeské vědecké knihovny Kladno.
554 návštěvníků se zúčastnilo 33 našich
vzdělávacích akcí. Pro dospělé čtenáře to jsou
kurzy trénování paměti, a programy, které
knihovnice dospělého oddělení připravuje pro
klienty Domova Velvary. Pro čtenáře dětské
půjčovny se jedná o vzdělávací a soutěžní programy, kterých se zúčastňují v rámci vyučování
jednotlivé třídy zdejší Základní a Mateřské školy.
Novinkou byly 4 vyučovací hodiny pro děti s domácí
výukou.
395 diváků u nás navštívilo besedy s osobnostmi
kulturního života, tematické výstavy fotografií
a výstavu obrazů. Největšímu zájmu se těšila
beseda s MUDr. Janem Cimickým, se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou, s ilustrátorem Borisem
Pralovszkým a Zdeňkou Ortovou, a cestovatelská
beseda o Sibiři s Ing. Ivanem Kratochvílem. Velmi
úspěšná byla podzimní výstava obrazů velvarské
výtvarnice Karolíny Borecké. Z řad fotografů
z Velvarska u nás vloni vystavovali např. Blanka
Tauerová, Marie Rudolfová, Ivana Dragounová,
Miroslav Krhounek, Radek Kozela a Marek
Čerman.
Dětské oddělení uspořádalo soutěžní program
v rámci populární Noci s Andersenem, kterého
w w w. v e l v a r y. c z |
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HEURÉKA
ČLÁNEK

                   

MUSÍ SE Z VELKÉHO DOBRODRUŽSTVÍ STÁT
NUTNÉ ZLO?
Velvarské děti jsou zvídavé a bystré. Přesto
mnohé z nich do školy nechodí s nadšením. Naše
škola má dobré učitele, přesto mnozí cítí, že je
jejich práce stále obtížnější. Město Velvary, coby
zřizovatel velvarské školy, chce přispět k rozvoji
debaty o podobách současného vzdělávání. Ve
spolupráci se ZŠ Velvary a Centre for Modern
Education, které chystá v ČR síť vlastních škol
Heuréka uplatňujících smysluplný přístup ke
vzdělávání, jsme proto připravili diskusní setkání
pro rodiče, kteří si o této otázce chtějí promluvit.
Budeme rádi, když dorazíte!
KAM SE ZTRÁCÍ ZVÍDAVOST
Pro člověka je naprosto přirozené učit se. Kdo
máte kolem sebe předškolní děti, dobře víte,
že je všechno zajímá. „Maminko, jak vzniká
mrak?“ „Maminko, na co potřebuješ penízky?“
Děti se ptají, zajímají se, zkoumají a neustále objevují. O tom, že se rády učí, svědčí to,
že ty nejnáročnější věci v životě se naučí, ještě
než jdou do školy – šestileté děti chodí, mluví,
skáčou… A naučily se to samy od sebe, aniž by
je někdo zkoušel třeba z chůze.
Zvídavost je u všech dětí přirozená vlastnost. Často s nástupem do školy dojde k tomu,
že veškerá zvídavost je náhle pryč. Co se
s prvňáčkem stane? Děti nastoupí do školy a na
jejich přirozenou touhu po učení se je rázem
zapomenuto. Vnitřní motivace a hlad po nových
zážitcích jsou nahrazeny motivací vnější – nálepkami, puntíky a známkami. Netrvá to dlouho
a děti se přestávají učit proto, že by je to bavilo
a že by se něco chtěly dozvědět, ale proto,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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aby dostaly jedničku. Podle psycholožky Jany
Nováčkové tento proces trvá zhruba šest týdnů.
Šest dlouhých let tak mají děti z učení radost,
a často stačí pouhých šest týdnů k tomu, aby děti
přestalo učení bavit.
UČÍ SE RÁDY, ALE DO ŠKOLY CHODIT
NECHTĚJÍ
Jak říká Tomáš Feřtek z EDUinu, prostředí školy
navíc často není právě inspirativní - uzavřená
místnost, kde sedí až třicet dětí stejného věku
a pokud možno ukázněně a mlčky naslouchají
výkladu. Jejich úkolem je zapisovat si a co
nejvěrněji zopakovat, co slyšely, za což jsou
odměněny číslicí od jedné do pěti. Děti testujeme,
hodnotíme, zkoušíme a porovnáváme, často není
prostor pro chybu ani pro vlastní tvořivost. Asi
každý z nás si vzpomeneme na nepříjemné pocity
spojené právě se zkoušením.
Máme tak před sebou paradoxní situaci – děti
se rády učí, ale většina z nich nechce chodit do
školy. Chodit do ní musí, protože však nemají
správnou motivaci, pamatují si ze školy pramálo.
Dnešní škola je obtížným prostředím pro žáky
i pro učitele. Naštěstí máme na místních školách
řadu schopných a inspirativních pedagogů, kteří
tuto situaci vnímají a hledají nové cesty, stávající a pevně zakořeněný systém je ale těžké
či nemožné měnit. Stále se mluví o reformách
školství, mnoho se však nemění. A tak i představy
učitelů o tom, jak dáti dětem co nejvíce, berou
tváří v tvář skutečnosti brzy za své…
JAK PODPOŘIT MALÉ PRŮZKUMNÍKY
V každém dítěti se skrývá malý průzkumník
w w w. v e l v a r y. c z |
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HEURÉKA
ČLÁNEK ...POKRAČOVÁNÍ

s obrovskou touhou učit se novým věcem. Velký
vliv má samozřejmě škola, ale i my jako rodiče
můžeme udělat hodně pro to, aby jim tato touha
zůstala.
1. SVĚT JE NEJLEPŠÍ ŠKOLA – Neizolujme děti
od života, naopak. Nejvíce se naučí v reálných
situacích – jeden dobrovolnický projekt, kde děti
vysází stromy, vydá za desítky hodin občanské
výchovy.
2. PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ JE ZÁKLAD –
Při stresu se lidský mozek nedokáže učit. Děti
potřebují zažívat při práci pocit bezpečí toho,
že se vlastním úsilím zlepšují.
3. NÁSLEDUJME SVÉ DÍTĚ (A JEHO ZÁJMY) –
Miluje vaše dítě auta, ale číst ho nebaví? Pořiďte
mu obrázkovou knížku o autech s doprovodnými
komentáři. Písmenka ho rázem začnou zajímat.
Proč psát neoblíbené diktáty? Dítě může psát
o tom, co ho baví – ať je to lyžování, nebo třeba
dinosauři.
4. POSILUJME SMYSLUPLNOST – U všeho,
co se dítě naučí, mu zkusme ukázat smysl
a provázanost s jeho životem. Učit se systém
a názvy rostlin asi velký smysl nedává,
ale připravit si k obědu salát z rostlin, které
musíme předtím poznat, ano.
5. HRA VŽDY ZABERE – Hra je metoda, kterou
příroda nutí děti učit se. Je v nich evolučně
zakořeněna. Hrou se děti naučí všechno
– i bez testování.
6. UČME SE V POHYBU – Dítě je instinktivně
v neustálém pohybu, sezení jde proti jeho
přirozenosti. Venku se dá naučit téměř všechno
– od barev a čísel po geologické jevy, které
uvidíme na vlastní oči.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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7. UČME SE NAVZÁJEM – Dětští psychologové
vědí, že míchání dětí různých věkových skupin
je velmi přínosné pro všechny. Děti se raději učí,
naučí se toho více a lépe si věci zapamatují.
8. INSPIRUJME JE – Děti jsou přehlceny velkým
množstvím detailních informací. Nechápou, proč
by se je měly učit, když si je díky internetu zjistí
často rychleji než my. Potřebují naopak, abychom
jim pomohli s hledáním sebe sama a s formováním jejich osobnosti. Také chtějí objevovat zákonitosti světa kolem sebe, Sdílejme
s nimi důležité myšlenky, diskutujme, otevírejme zajímavá témata… Namísto předkládání
jednoznačných pravd je nechme kriticky myslet,
formovat své názory a postoje, učme je dívat
se na svět z různých úhlů pohledu a především
nechme je objevovat svět kolem sebe.
9. NECHME DĚTI DĚLAT CHYBY – Dítě
k úspěšnému učení potřebuje mít možnost
dělat beztrestně chyby a učit se z nich. Chybu
tak můžeme brát jako skvělou příležitost posunout
se dál.
10. RADOST Z ÚSPĚCHU – Děti rády vidí
výsledky své práce. Je dobré nechat je vyrábět,
vařit a tvořit. Pak budou mít výsledek, na který
budou hrdé – ať už v podobě dortu pro kamarády,
nebo budky pro ptáky.
11. NEPODCEŇUJME DĚTI – Děti nás stále
dokola překvapují, jaké úžasné diskuse jsou
schopny vést na témata, která je zaujmou, a co
jsou všechno schopny vytvořit už v útlém věku.
12. POMOZME DĚTEM NAUČIT SE MYSLET
– Děti se naučí spolupracovat tím, že spolupracují. Stejně tak se děti naučí myslet
tím, že myslí. Diskutujme s dětmi, ptejme
se jich, nepředkládejme jim snadné odpovědi,

podněcujme jejich myšlení. Budete z něj mít
15. TA PRAVÁ ŠKOLA PRO VAŠE DÍTĚ
radost Vy i Vaše dítě.
– Všichni chceme pro své dítě to nejlepší, ale
13. ZNÁMKA JE JEN ČÍSLO – Poskytujme
samozřejmě každý je jiný a vyhovuje mu jiný
zpětnou vazbu, nechme děti ohodnotit upřímně
přístup. Pro někoho je tou nejlepší cestou domácí
samy sebe. Nespokojte se s jedničkou, ale
vzdělávání, někdo je spokojen na státní škole.
ptejte se svého dítěte, co se naučilo, k čemu mu
Řadě lidí však klasické vzdělávání nevyhovuje
to bude a co dalšího ho ještě zajímá – jaké otázky
– vznikají tak školy komunitní a soukromé,
to v něm vyvolává. Známka je jen „číslo“, které
objevují se experimentální třídy.
často nevypovídá o tom, jaký pokrok dítě udělalo
nebo jaké úsilí věnovalo učení. Zkusme se místo
Pokud i Vás otázka učení a vzdělávání zajímá
obvyklých otázek „Co máš z češtiny“ nebo „Co
a rádi o ní přemýšlíte, přijďte na rodičovský workbylo ve škole“ zeptat „Co ti dnes udělalo radost?“
shop, který pořádá město Velvary ve spolupráci
nebo „Co tě dnes nejvíce zaujalo?“.
se společností CFME, která se touto problema14. „JDĚTE JIM Z CESTY“ – Děti jsou
tikou dlouhodobě zabývá.
přirozeně zvídavé, když mají kolem sebe
podnětné prostředí, které jim pomůže objevovat
SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 5. 2.
Daruji 2 letého
psa,
svět. Stále více odborníků se shoduje na tom,
V OD 17 HODIN V ZUŠ VELVARY A JEHO
SOUČÁSTÍ BUDE SOUBĚŽNÝ BADATELSKÝ
že radostné učení vyžaduje svobodu. A pokud
kříženec
ovčáka
a ridgebacka.
PROGRAM PRO DĚTI!
ji děti nemají, nepomohou ani interaktivní
tabule, ani „úplatky“ v podobě pochval nebo
Ostřejší, nehodí
se k dětem.
hrozby v podobě špatných známek. Svoboda
Z důvodu omezeného počtu míst se, prosím,
samozřejmě neznamená, že nemusí respektoregistrujte na WWW.ZSHEUREKA.CZ.
Bližší
informace
tel. č.:
675 723
se 721
na Vás!
vat dohodnutá pravidla
a hranice,
ale zejménana Těšíme
to, že přebírají zodpovědnost za svoje učení.

Inzerce:

Inzerce

Daruji 2 letého psa,

kříženec ovčáka a ridgebacka.

Ostřejší,
se k 694
dětem.
KOMINICTVÍ - Jaroslav Michl
tel.: nehodí
777 274
Bližší informace na tel. č.: 721 675 723

jaroslavmichl@email.cz
*kontroly spalinových cestInzerce:
KOMINICTVÍ -*frézování,
Jaroslav Michl tel.: 777 274 694
*revize komínů, *vložkování,
*čištění komínů, opravy komínůjaroslavmichl@email.cz
a poradenství
*kontroly spalinových cest
*výroba a prodej nábytku,
*revize*čalounictví,
komínů, *vložkování, *frézování,
*čištění komínů, opravy komínů a poradenství
*ubytování a pronájem
*výroba a bytů
prodej nábytku, *čalounictví,
*ubytování a pronájem bytů

Inzerce

***************************************************

***************************************************
Prodej slepiček

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14-19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční: 6. března 2016
Velvary – u pošty - 14.30 hod.

Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky snáškových plemen
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
informace
: Po-Pá
9.00-16.00 Stáří
hod. tel. 601576270,
606550 204,728605840
typu Tetra hnědá a Dominant ve
všech
barvách.
14-19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks.
w w w. v e l v a r y. c z
Prodej se uskuteční: 6. března 2016
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SPOLEK LAURA
PODĚKOVÁNÍ

Spolek Laura děkuje za podporu na vánoční benefiční akci pro Lauru, která
proběhla 19. 12. 2015 ve Velvarském muzeu. Podařilo se vybrat částku 24 022
Kč. Také bychom rádi poděkovali členům Velvarského pěveckého spolku, kteří
nám věnovali výtěžek z Rybovy vánoční mše ve výši 2 300 Kč. Peníze budou
použity
na rehabilitační
pobyt
Arpidě v Českých Budějovicích (29. 2. až 11. 3.
Spolek Laura
děkuje
za podporu
na v vánoční
2016),
náklady
8 000 Kč a na pravidelnou rehabilitaci benefiční akci
pro předpokládané
Lauru, která proběhla
19. činí
12. 2015
ergoterapii a hipoterapii, která vychází na 2 200 Kč měsíčně.
ve velvarském muzeu. Podařilo se vybrat částku
Děkujeme za to, co pro Lauru děláte. Spolek Laura (http://spoleklaura.webs.com/)

PODĚKOVÁNÍ

         

ROK A PŮL TVRDÉ PRÁCE
SLOVAN VELVARY                

24 022 Kč. Také bychom rádi poděkovali členům

Velvarského pěveckého spolku, kteří nám věnovali
výtěžek z Rybovy vánoční mše ve výši 2 300 Kč. Peníze
budou použity na rehabilitační pobyt v Arpidě v Českých

Budějovicích (29. 2. až 11. 3. 2016), předpokládané
náklady činí 8 000 Kč a na pravidelnou rehabilitaci
- ergoterapii a hipoterapii, která vychází na 2 200 Kč
měsíčně.
Děkujeme za to, co pro Lauru děláte.
Spolek Laura (http://spoleklaura.webs.com/)

Inzerce

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

OČIMA TRENÉRA PAVLA JANEČKA:
Když jsem před rokem a půl přišel do Velvar
a s hráči absolvoval první trénink, tak mě
ani ve snu nenapadlo, že bychom mohli
suverénním způsobem za rok postoupit
z A třídy a po půl roce v Krajském přeboru
pošilhávat po nejvyšších příčkách v této
soutěži.

Rád bych ale zdůraznil, že to není jen
zásluhou hráčů a realizačního týmu, ale také
díky sponzorům, kterými jsou hlavně
město Velvary a dále to jsou místní drobní
podnikatelé. Bez těchto sponzorů a zároveň
i fanoušků bychom nemohli tuto soutěž hrát
a po očku nakukovat do divize, která by
pro velvarský fotbal znamenala historický
úspěch.

Ze současného kádru na mém prvním tréninku byli tehdy pouze Mucha, Dvořák,
Majtaník M. a Vošmera. (Doufám, že jsem
na nikoho nezapomněl.)

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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Celý kádr od té doby prošel výraznou obměnou
a částečně se stabilizoval. Momentálně
je velvarský fotbal na krásném čtvrtém místě.
w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ 1
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Zdravíme Vás ze Základní školy.
Hned od začátku nového roku se naši žáci
zapojili do mnoha činností.
Na Kladno se rozjely děti, které mají
blízko k historii, aby školu reprezentovaly
v olympiádě z dějepisu. Další skupina
prokazovala znalosti z německého jazyka.
Pepa Bílek z 9. A přivezl výborné 3. místo.
Gratulujeme.
Ve druhé polovině ledna žáci druhého stupně
odjeli do Kralup na další zápas ve florbale.
Vzhledem k současné situaci v Evropě
uspořádáme pro 7. třídy besedu na téma
„Uprchlíci“. O tomto problému si s dětmi
přijedou povídat zástupci OS Meta Kladno.
V osmých ročnících zase proběhne beseda
s Policií ČR, oddělení Kladno. Společně
promluví o prevenci nežádoucích
společenských jevů mezi náctiletými.

Páťáci si prohlédli Národní divadlo.
Pod heslem: „O čem jsme se učili,
to si prohlédneme na vlastní oči“, jsme
prošli tuto nevšední budovu od sklepa až
po střechu. Bylo to bezvadné.
                                          

a leckdy to znamená i zcela jiný přístup
k výuce. Nyní projekt skončil a dochází
k jeho vyhodnocování, podklady jsme zasílali
na MŠMT.
Deváťáci se nám blíží do finále. Do 5. února
mají elektronicky odeslat podklady k vygenerování přihlášky na „svou“ střední školu
viz. webové stránky školy. Někteří z nich
už jsou přijatí, jiné čekají přijímací
zkoušky či přijímací pohovory. Všem
přejeme, ať studují to, co je baví a pro
co mají předpoklady.
Na opačné straně věkového spektra naší
školy jsou budoucí žáci - předškoláci. Zápis
do první třídy pro školní rok 2016/17 je za
dveřmi a ve škole se na něj pečlivě chystáme
a těšíme. Proběhne 4. a 5. února.

či zdokonalovat v plavání pojedou první
ročníky.
Proběhl svoz použitých baterií. Za pololetí
to bylo cca 300 kg. Děkujeme za přispění
p. Tutrovi a jeho spolupracovníkům.
Čilý ruch probíhá i ve školní družině
a přípravce. Využívají opravdového zimního
počasí pro hry na sněhu a se sněhem,
zkrátka zimní radovánky si užívají plnými
doušky! Pomáhají vyrábět dárečky k zápisu
pro prvňáčky. A hlavně - chystají karneval!
Vždyť se blíží masopust, zábavy, karnevaly...
tak, hurá, hlavně nesmí býti smutno!

2
3
4

Sběr papíru proběhne 15. a 16. 3.
2016. Pomůžete nám?

Připravujeme projektový Den
kontinentů. Podíváme se do
Austrálie.

Klub předškolák se bude konat
24. 2. 2016. Tentokrát v tělocvičně
protáhneme tělíčka.

Za ZŠ M. Červenková

Inzerce

Pan ředitel Došek odcestoval na několikadenní
konferenci pořádanou společností Apple
do Londýna. Tématem je zavádění
moderních pc technologií ( ipadů a pc iMAC)
do vyučování. Jsme zvědavi, s jakými
novinkami se vrátí.
V minulých letech jsme byli součástí projektu MŠMT „Bezplatná výuka českého
jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců
z třetích zemí“. Na naší škole se vzdělávají
děti z Pákistánu, Ukrajiny, Vietnamu,
Arménie…a to klade na pedagogy, asistenty
i vedení školy zvýšené nároky na přípravu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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S koncem února končí i plavecký výcvik
druhým třídám, od března se učit plavat
w w w. v e l v a r y. c z |
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STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČERNUCI
ZŠ ČERNUC

Zveme Vás na akce v naší restauraci
20. 2. 2016
60. léta s kytarou od 19 hod.
Vstupné 100,- Kč
-

                  

Když se děti vrátily do školy po vánočních
prázdninách, nečekalo je jen plno práce,
poslední zkoušení, prověrky a diktáty před pololetním vysvědčením. Škola se totiž zapojila také
do celostátního programu Sněhuláci pro Afriku
a čekalo se již jen na ,,stavební materiál“.
A v polovině ledna jsme se i u nás dočkali pravého
zimního počasí. Děti využily dostatku sněhu
a do stavby sněhuláků se pustily, i když
ze zmrzlého jim to moc nešlo. Přesto postavily
tři a je nutno říct, že tím se zavázaly poslat
na konto ,,Sněhuláků pro Afriku“ 150,- Kč.

Nakonec následovala velká koulovačka.
Ještě před zápisem dětí do první třídy pro školní
rok 2016-2017, stihli žáci vyrobit v keramické
dílně krásné upomínkové předměty. Ty si budoucí
prvňáčci odnesli s sebou domů, jako vzpomínku
na první kroky ve škole.
Potom už všichni čekali, jak dopadne
vysvědčení. Nebylo špatné, ale zlepšovat bude
co až do konce školního roku. Děti se již těší na
jarní prázdniny, které mají od 8. února a doufají,
že lednový sníh nebyl letos poslední.
Pavel Kolář

26. 2. 2016 od 19 hod.
Ochutnávka vín z vinařství BLATEL
Vstupné 100,- Kč
25. 3. 2016 od 19 hod.
Travesti show s Palomou a jejím hostem.
Vstupné 100,- Kč
Rezervace na akce tel:
777 884 188
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Inzerce

Český svaz chovatelů Velvary pořádá ve svém chovatelském zařízení
výstavu králíků, holubů a drůbeže, k vidění bude i exotické ptactvo.
SOBOTA 27. února 2016 od 7 - 16 hod.
a NEDĚLE 28. února 2016 od 8 - 12 hod.
Srdečně zvou pořadatelé.
w w w. v e l v a r y. c z |
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ÚČETNICTVÍ A DANĚ
Ing. Šárka Korecká
Hradební 283, 273 24 Velvary

e-mail: sarkakorecka@seznam.cz

Tel.: +420 604
 670 426

www.sarkakorecka.cz

 Zpracování a vedení účetnictví
podnikatelů (fyzických i právnických)
 Zpracování a vedení daňové evidence
podnikatelů
 Zpracování účetních závěrek, vedení
pomocných evidencí (majetek, sklady
apod.)
 Účetní dohled, příprava podkladů pro
daňová přiznání
 Vyhotovení veškerých daňových přiznání
 Rekonstrukce účetnictví minulých let
 Kompletní zpracování měsíčních mezd
 Přihlašování a odhlašování zaměstnanců
 Roční zúčtování daně z příjmů
zaměstnanců
 Zpracování a odeslání ELDP

Šetřím Váš čas.
Jsem k dispozici 7 dní v týdnu.

NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ
BEZE STRACHU

Seminář je určený všem, kteří se po delší době vrací do
zaměstnání a potřebují posílit sebedůvěru nebo jen hledají
radu. Možnost individuální konzultace. V případě zájmu bude
zajištěno hlídání dětí.

22. 2. 2016 9-12 hod
profesionální sebeprezentace - životopis, profesní profil, motivační dopis apod. • internet;
využití sociálních sítí a kontaktů, úřad práce • výběrové řízení - jak se připravit, průběh, jak
zvládnout úspěšně pohovor • praktické tipy - na co se připravit a jak vyniknout

Lektorka:

Karla Štětková

Pracuje jako konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů, akreditovaný externí kouč a lektorka. Je
absolventkou The Notthingham Trent University a Ekonomické fakulty VŠBTU v Ostravě. Její praxe
zahrnuje 20 let profesních zkušeností na pozicích v oblasti financí a řízení lidských zdrojů.

Cena semináře: 1600,- Kč / 3 hodiny
Individuální konzultace: 380,- Kč / 1 sezení
Přihlášky na email: velvarskakostka@seznam.cz nebo tel. 777 129 299

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PŘIJĎTE SE V MRAZIVÝCH DNECH ZAHŘÁT
VELVARSKÁ KOSTKA          
Přijďte se v mrazivých dnech zahřát do Velvarské Kostky.
Na webových stránkách www.velvarskakostka.cz naleznete rozpis
pravidelných kurzů, na většinu z nich je možnost hlásit se i během roku.
Mimo to v únoru proběhne:
Tajemství pánevního dna pohledem východu a západu - 6. 2. 2016 od 9 do 18 hodin.
Lektorka: Kamila Jiříková (v případě zájmu se hlaste přímo lektorce: kamilajirikova@volny.cz,
tel. 777 860 106)
Obsahem semináře bude trocha anatomie, objevení 3 vrstev pánevního dna, jak s pánevním dnem
dýchat a cvičit, jak jej relaxovat.
Cena : 1100 Kč
Jarní příměstský tábor Život s indiány od 8. do 12. 2. 2016 v době do 8 do 15 hodin
Poznejte život původních indiánů a jejich spojení s přírodou. Jak vypadá běžný život indiána?
Co všechno musí umět? Nauč se poznávat přírodu. Zažij indiánské rituály. Vyrob si vlastní amulet.
Nauč se, jak získat a využít vlastní sílu.
Lektorka: Andrea Levová
Cena: 1600 Kč (včetně obědů)
Přihlášky prostřednictvím emailu velvarskakostka@seznam.cz nebo na telefonu 777 129 299.
Taiji s Petrou Cempírkovou – 3. setkání 13. 2. 2016 od 13.30 do 18 hodin.
Budeme se věnovat základním principům tradičního čínského umění taiji, naučíme se vybrané pozice
ze sestavy 88 forem stylu Yang a energetické, zdravotní a harmonizační cvičení qigong. Lektorka:
Petra Cempírková Cena: 550 Kč (platba v hotovosti na místě). Seminář je vhodný pro dospělé všech
věkových kategorií. Přihlášky mailem na petra.cempirkova@seznam.cz.
13. a 14. 2. a následně pak 12. 3. proběhne také shiatsu terapie, v případě zájmu se opět hlaste přímo
lektorce Petře Cempírkové.

Kurz smaltování – 27. 2. 2016 ve 14.30.
Lektorka Eva Víšková vás zve na kurz smaltování. Smaltování na vařiči je jednoduchá technika, s jejíž
pomocí lze vytvářet šperky či dekorace. V ceně je zahrnutý materiál na výrobu náušnic, spony
a přívěsku.
Kurz smaltování – 27. 2. 2016 ve 14.30.
Zájemci o kurz, hlaste se na email evycce@seznam.cz nebo na telefonu 739 496 264.
Lektorka Eva Víšková vás zve na kurz smaltování. Smaltování na vařiči je jednoduchá technika, s jejíž
Cvičení
každá poslední
sobota
v měsíci.
pomocípro
lze těhotné
vytvářet–šperky
či dekorace.
V ceně
je zahrnutý materiál na výrobu náušnic, spony
a přívěsku.
Dále pro vás připravujeme:
Zájemci o kurz, hlaste se na email evycce@seznam.cz nebo na telefonu 739 496 264.
Pokračování cyklu Vnitřní vesmír : 19.3., 23.4., 21.5., 25.6.
Cvičení
pro 2.4.,
těhotné
– každá
Taiji
: 12.3.,
30.4.,
11.6.poslední sobota v měsíci.
Dále prosobotní
vás připravujeme:
Tvořivé
odpoledne: Velikonoční dílna (kraslice a perníčky) 12. 3., Quilling (výtvarná technika
využívající
proužků
papíru)vesmír
16. 4.,
Dílnička
Dni 25.6.
matek 7. 5., Batikování tašek 14. 5., ošatky
Pokračování
cyklu Vnitřní
: 19.3.,
23.4.,ke21.5.,
zeTaiji
slámy
v září,
vyřezávání
dýní v říjnu.
: 12.3.,
2.4.,
30.4., 11.6.
Tvořivé sobotní odpoledne: Velikonoční dílna (kraslice a perníčky) 12. 3., Quilling (výtvarná technika
Letní
příměstské
7. předškolní
děti (lektorky
Eva Víšková,
využívající
proužkůtábory:
papíru) 18.
16. –4.,22.
Dílnička
ke Dni matek
7. 5., Batikování
tašek Katka
14. 5.,Braunová),
ošatky
25.
– 29.7.v září,
staršívyřezávání
školní věkdýní
(lektorka
ze slámy
v říjnu. Soňa Votavová), 1. – 5.8. mladší školní věk, tábor s keramikou
a angličtinou s lektorkami Editou Roberts a Eliškou Turkovou.
Letní příměstské tábory: 18. – 22. 7. předškolní děti (lektorky Eva Víšková, Katka Braunová),
25. – 29.7. starší školní věk (lektorka Soňa Votavová), 1. – 5.8. mladší školní věk, tábor s keramikou
a angličtinou s lektorkami Editou Roberts a Eliškou Turkovou.

Vnitřní vesmír 2. část – sebepoznávací seminář 20. 2. 2016 od 10 do 18 hodin.
Dozvíte se, jak nás ovlivňují planety, co nám dávají i berou, co lze a co nelze změnit a jak se s tím
smířit. Jde o vlastní prožitek, nikoliv o teorii. Znalost astrologie není nutná.
Cena 900 Kč.
Hlásit se můžete ve Velvarské Kostce.
Návrat do zaměstnání beze strachu – 22. 2. 2016 od 9 do 12 hodin.
Seminář je určený všem, kteří se po delší době vrací do zaměstnání a potřebují posílit sebedůvěru
nebo jen hledají radu. Možnost individuální konzultace. V případě zájmu bude zajištěno hlídání dětí.
Cena semináře je 1600,-Kč/3 hodiny. Nabízíme i možnost individuální konzultace
v ceně 380,- Kč / 1 sezení. Přihlášky na email: velvarskakostka@seznam.cz nebo tel. 777 129 299
Lektorka: Karla Štětková
Promítej sám – promítání snímků z projektu Jeden svět - 24. 2. 2016 v 19 hodin
Promítání proběhne v sálku Velvarské Kostky. Bližší informace sledujte na letácích,
webu a facebooku.
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CO VE VELVARECH A OKOLÍ
NYNÍ TAKÉ ROSTE A KVETE…
ČLÁNEK

  

       

V kořenových hlízkách olše žijí v symbióze
plísně, které jsou schopny vázat vzdušný dusík
a obohacovat jeho sloučeninami půdu.
Sbírá se list, občas i kůra, obojí brzy z jara. Suší
se ve stínu, při umělém sušení za teplot do 40 °C.
Droga obsahuje třísloviny, atrachinony,
fytosteroly, flavonoidy a látky triterpenové
a fenolové.
Olše se užívá při nachlazení, zánětu horních cest
dýchacích nebo mandlí (ve formě kloktadla), při
průjmech, střevních zánětech, zevně na špatně
se hojící rány, spáleniny nebo bércové vředy.
Tinktura z kůry působí proti stafylokokům, proti
Escherichia coli, Bacillus subtilis i proti některým
prvokům. Spaní na olšovém listí mívá příznivé
účinky při revmatismu stejně jako koupele
končetin v odvaru z olistěných olšových větévek.
Rozmačkané čerstvé listy hojí vředy a popraskané bradavky kojících žen.
Listy i kůra se podává nejčastěji ve formě odvaru
vařeného po dobu asi 2 minut.

DALŠÍ UŽITÍ:
Olše zkvalitňuje půdu (viz poznámka výše).
Vysazuje se podél břehů, které zpevňuje.
Hodí se i k osázení průmyslových oblastí, neboť
snáší i dosti znečištěné ovzduší.
Olšové, za sucha načervenalé, dřevo je měkké,
lehké, ne příliš pružné a velmi odolné vodě.
Využívá se k výrobě překližek, rámů, lišt, zápalek
a zejména v minulosti se využívalo i při stavbách
nejrůznějších vodních děl jako jsou mosty, jezy,
splavy apod.
http://www.proalergiky.cz/magazin/specialy/
clanek/co-kdy-kvete-i-unor-az-duben-na-jare
http://www.proalergiky.cz/magazin/specialy/
clanek/co-kdy-kvete-i-unor-az-duben-na-jare
http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbarrostlin/623-alnus-glutinosa-olse-lepkava
S využitím výše uvedených zdrojů připravila
M. Červenková

Inzerce

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
VČETNĚ DANÍ A MEZD
Letošní bláhová a bláznivá zima dopřává rozkvětu
různým rostlinám i dřevinám, jež by jindy měly
odpočívat a nabírat sílu do dalšího vegetačního
období. Takhle se příroda nedokáže rozhodnout,
jestli přijmout znamení plusových teplot
a předčasně či znovu ukázat listy a květy a tím
riskovat, že zima se rozpomene na staré dobré
časy pana Lady a spálí nedočkavce v rozpuku.
Každopádně prvními, pro alergiky nepříjemnými
rostlinami, které po zimě rozkvétají, jsou lísky
a olše. Je-li mírnější zima bez sněhu, mohou
kvést už v lednu. Dokvétají v dubnu. Pyl se
uvolňuje z dlouhých povislých jehněd. Líska má
nejčastěji podobu keře, který roste v zahradách
i volné přírodě. Její listy mohou mít různou barvu
podle druhu.
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Kontakt: Monika Fleková,

OLŠE LEPKAVÁ
ALNUS GLUTINOSA
Olše vyžadují vlhkou půdu, proto rostou převážně
u vodních toků. Vysazují se i do parků na okrasu.
Nejznámější je u nás olše lepkavá, jejíž mladé
listy skutečně lepí.
Kvete od ledna do dubna v závislosti na délce zimy.
Pyl se vytváří na dlouhých pevných svěšených
jehnědách, které mohou mít žlutohnědou
až fialovou barvu. V koruně se často vyskytují
baculaté hnědočerné zdřevnatělé šištice loňských
samičích květů.

V Topolech 729, Velvary
Telefon: 606 807 839

Inzerce

DARUJI 2 LETÉHO PSA,

KŘÍŽENEC OVČÁKA A RIDGEBACKA.
OSTŘEJŠÍ, NEHODÍ SE K DĚTEM.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL. Č.: 721 675 723
w w w. v e l v a r y. c z |
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KŘÍŽOVKA
ÚNOR

          

Francois Marty: „Všechno začíná láskou a končí...“ viz tajenka

Inzerce
Realizujeme
vaše
sny…
Realizujeme
vaše
sny…
Vy máte
nápad,
umíme
Vy máte
nápad,
mymytotoumíme
postavit…
postavit…

ŠŠTTÁÁD D
L ÍLKÍ K

řemeslné
a stavební
prácepráce
řemeslné
a stavební

- klempířské práce

- klempířské
prácea topenářské práce
- instalatérské
- instalatérské
a topenářské práce
- zednické práce
- zámečnické
- zednické
práce práce
- terénní úpravy
- zámečnické
prácea údržba pozemků
- pokládka zámkové dlažby
- terénní
úpravy a údržba pozemků
info@stavby-velvary.cz
- pokládka zámkové dlažby

info@stavby-velvary.cz

Opravy a rekonstrukce bytů,
RD,
střech,akoupelen,
Opravy
rekonstrukce bytů,
bytových
jader koupelen,
RD, střech,

Tel:
724 515
bytových
jader108

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

www.stavby-velvary.cz

Inzerce

Prodám byt 3 + kk v centru Velvar.
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BYT
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Foto na titulní straně: Zdeňka Ortová

OZNAČENÍ

Z

STAVAŘ

Z

UKLIDIT KOŠTĚTEM

Z

ZTRATIT SE

Z

ODNÉST

Z

ROZBÍT

Z

ZDOLA

Z

ZTROUCHNIVĚT

Z

GARANCE

Z

CHAOS

Z

PŘÍŠTÍ DEN

Z

ZTLUMIT

Z

PORUCHA

Z

LUPIČ

Z

ZAŠKOLIT

Z

VYLUŠTĚNÍ Z LEDNOVÉHO ČÍSLA:
Vyluštění z lednového čísla: Spisovatelka a překladatelka, která 15. ledna oslavila 90. narozeniny
se jmenuje: VĚRA STIBOROVÁ
							
Křížovku připravila: Z. Ortová
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36 Zpravodaj Velvary

