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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

NAROZENINY

             

HOŘEJŠÍ ZDENIČKA
JUBILEUM
12. března oslavil
významné životní jubileum
dlouholetý praktický lékař
velvarského zdravotního střediska

MUDr. VLADIMÍR VESELÝ
Za redakci Zpravodaje i za všechny spokojené
pacienty Vám, vážený pane doktore, přejeme
k 70. narozeninám především hodně zdraví,
pohody, stálé životní inspirace a potěšení
z každého dne!

JUBILEUM
Dne 27. 4. 2016 oslaví své 70. narozeniny
fotbalista tělem i duší, který zasvětil již
od dětských let svůj život velvarské kopané, pan

MILAN MAJTANÍK
Všechno nejlepší, hodně zdravíčka,
osobní pohody a pěkných sportovních zážitků
Ti, Milane, přejí fotbaloví příznivci, spoluhráči,
kamarádi a výbor fotbalového oddílu!

18. března oslavila 75. narozeniny
naše milovaná maminka a babička

Rádi bychom jí poděkovali za její lásku, štědrost
a trpělivost, kterou nás stále obdarovává.
A tak babičko
,,Léta jako voda běží,
proto zůstaň stále svěží.
Smích ať pokrývá tvůj ret
a to nejmíň do sta let.
Ať tě to tu s námi stále baví,
přejem štěstí, pevné zdraví.”

VELVARSKÝ OUT
Hraješ volejbal a máš 5 dalších parťáků?
Postav vlastní tým a zabojuj o historickou
výhru v premiérovém ročníku amatérského
volejbalového turnaje, který se uskuteční
v neděli 17. dubna v 9:00 ve velvarské
sokolovně.
Soutěží 4 týmy bez ohledu na věk, jediná podmínka jsou minimálně 2 ženy v družstvu. Týmy
se utkají systémem každý s každým v utkání na
dva hrané sety. První s druhým v tabulce si to
pak rozdají o celkové vítězství. Pro šampiony je
připraven karton šampaňského.
Startovné činí 300,- Kč na tým, peníze poputují
na účet města za pronájem sokolovny.
Registrace na emailu
michal.janovsky@seznam.cz.
Zúčastnit se mohou první čtyři zaregistrované týmy.
Pamatuj, historicky první vítěz je jen jeden!
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY             

Jaro je tu a s ním i nový zpravodaj, který je opět plný
zpráv z našeho krásného a na dění všeliké bohatého
města. Dočtete se v něm mimo jiné o událostech
proběhlých, z nichž pro město nejvýznačnější byla
cesta velvarských vajec na Karlův most, při níž jsme
ukázali, co tvrdovaječníci umí, ale i zprávy o něčem
z toho, co se chystá v dubnu – a bude toho hodně.
Radostné je, že o všechny akce je velký zájem ze
strany veřejnosti. Které jiné město se může pyšnit

Den otevřené Záložny
spojený s debatou o její budoucnosti

na sále hotelu Záložna

15:00 Otevření
15:30 Zahájení
16:00 Plánování
17:00 Společné foto
17:30 Závěr

Za skupinu pro obnovu
Velvarské Záložny:
Radim Wolák | starosta města
tel.: 606 66 88 01

i

zalozna@velvary.cz
www.velvary.cz/zalozna
facebook.cz/velvarskazalozna
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Záložně se blýská na lepší časy! Koupila ji společnost
MT COMAX a chce ji předat městu. Tento ojedinělý čin je
nejen důkazem, že zázraky se dějí, ale i ohromnou výzvou.
Co bude s významnou budovou dále? Dokážeme ji opravit?
Jak by měla sloužit? Podaří se nám získat peníze na opravu?
Bude zas Záložna chloubou města?
Stojíme před významným rozhodnutím a čeká nás hodně
dlouholeté práce. Otázka budoucnosti Záložny je věci nás
všech! Občanů, živnostníků, spolků i firem. Když spojíme
síly, určitě budovu opravíme tak, aby nám sloužila co nejlépe.
Přijďte se podívat, jak Záložna vypadá!
Srdečně zveme všechny Velvarské na první setkání na sále
Záložny, kde si nejen prohlédneme stav budovy, ale promluvíme
o tom, kudy dál. O účast žádáme zejména zástupce velvarských
spolků s návrhy na využití budovy pro spolkové účely.
Děkujeme předem za zájem a za všechny dobré nápady!

Vezměte s sebou:
Sousedy, přátele, vzpomínky, dobré nápady,
něco na zub.
Žádáme pamětníky, aby nosili historické
snímky Záložny do podatelny na radnici, kde
budou na počkání naskenovány a vráceny.

Děkujeme a těšíme se na vás!

Záložnu mají rádi:

Neděle
3. dubna
od 15hod

tím, že jeho občané mají zájem nejen o kulturní
a společenské události, ale přijdou, i když se koná
úklid veřejného prostranství, něco se buduje či se
veřejně projednávají budoucí plány. Děkuji velmi za
tento zájem, je tím největším bohatstvím města –
a pokud je příznakem tvrdovaječnictví – pak je naše
pověstná natvrdlost opravdu něčím, co mohou jinde
závidět!
Děkuji Vám jménem města a přeji krásný počátek
jara a aprílový čas, Radim Wolák, starosta

CO SE DĚLO V BŘEZNOVÝCH
VELVARECH?
Dokončili jsme stavbu Malovarského hřiště
a slavnostně jej otevřeli prvním jarním kolečkem,
uzavřeli jsme též výstavbu bezbariérových vchodů
do zdravotního střediska, proběhla veřejná setkání
s občany z Růžovky a Bezručovky nad projekty
opravy těchto ulic, započali jsme další období prací
na kostele svatého Jiří, získali jsme něco dotačních
prostředků na obnovu památek a chystáme se
opravit kabát Pražské bráně, uklízeli jsme společně
u Malovarského rybníka, rozdělili jsme městské
dotační prostředky na podporu spolkové činnosti,
věříme, že přispěje k dalšímu oživení velvarského
dění, a děkujeme za pochopení všem, na které
nezbylo tolik, kolik si představovali, hostili jsme
návštěvu ze spřáteleného francouzského města,
připravili jsme den otevřených dveří na Záložně
a veřejnou debatu o její budoucnosti, plánujeme
další projekty, činí se i naše školy, sportovci,
knihovna, muzea, spolky…. je toho mnoho, a to je
dobře, město Velvary má ty nejlepší vyhlídky!!!

foto F. Konvrzek
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÁ VEJCE
NA KARLOVĚ MOSTĚ!
ČLÁNEK

                   

Velvary ovládly Prahu! Natvrdlý průvod s vejci z velvarského Vajíčkobraní došel zdárně po 40 kilometrové
cestě až do Prahy, kde jsme vejce po slavnostním průchodu s hudbou a povozem přes Karlův most předali
pražské purkmistryni, aby pak starosta zahájil Vajíčkový kongres představením tvrdovaječnictví jako jediné
správné životní filosofie, představil Pražanům, co jim oproti Velvarům schází, a vyzval k založení tradice
tvrdovaječnických pochodů s vejci!
Byla to velká sláva, akce se velmi vydařila a získala nebývalý mediální věhlas (odkazy najdete na webu
města). Děkujeme všem, kdo ji podpořili vlastními vejci!!!
Natvrdlý purkmistr Wolák
Fotografie:
P. Bakalář, F. Konvrzek, V. Dandová, R. Wolák, J. Plíhal – Aktuálně.cz, Český Rozhlas
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ROZPIS ZÁPASŮ JARO 2016
SLOVAN VELVARY                
A TÝM
kolo

domácí

hosté

termín

den

čas

16.

Poříčí

Velvary

12.3.

SO

14:30

17.

Velvary

Vykáň

19.3.

SO

15:00

18.

Semice

Velvary

27.3.

NE

15:00

19.

Velvary

Hostouň

2.4.

SO

16:30

20.

Rakovník

Velvary

10.4.

NE

16:30

21.

Velvary

Sázava

16.4.

SO

17:00

22.

Vraný

Velvary

23.4.

SO

17:00

23.

Velvary

Lhota

30.4.

SO

17:00

24.

Ostrá

Velvary

7.5.

SO

17:00

25.

Velvary

Beroun

14.5.

SO

17:00

26.

Mnich. Hra.

Velvary

22.5.

NE

17:00

27.

Velvary

Tuchlovice

28.5.

SO

17:00

28.

Rejšice

Velvary

4.6.

SO

17:00

29.

Velvary

Dobříš

11.6.

SO

17:00

30.

Jíloviště

Velvary

18.6.

SO

17:00

Ředitelství Mateřské školy Velvary, okres Kladno
vyhlašuje zápis do MŠ Velvary
na školní rok 2016 – 2017.
Termín zápisu: 6. 5. 2016 od 12:00 do 16:00 h.
a 7. 5. 2016 od 8:00 do 12:00 h.
Místo zápisu : Mateřská škola Velvary, 1. poschodí, třída medvídků
Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte se dostaví osobně i s dítětem,
přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti.
Kritéria pro přijetí jsou umístěna na webových stránkách MŠ
www.msvelvary.wz.cz.
Od 18. 4. 2016 budou v mateřské škole připraveny k vyzvednutí
evidenční listy, které rodiče v den zápisu odevzdají vyplněné
a potvrzené dětským lékařem.
Ve Velvarech dne 26.11.2015

Bc.Maria Koscová, ředitelka

B TÝM - OKRESNÍ 3. TŘÍDA
kolo

domácí

hosté

termín

den

čas

14.
15.

Velvary B

Černuc

26.3.

SO

15:00

Pozdeň

Velvary B

2.4.

SO

16:00
16:30

16.

Velvary B

Zvoleněves

10.4.

NE

17.

Knovíz

Velvary B

16.4.

SO

17:00

18.

Velvary B

Otvovice

24.4.

NE

17:00

19.

Uhy

Velvary B

30.4.

SO

17:00

20.

Velvary B

Neuměřice

8.5.

NE

17:00

21.

Tuřany

Velvary B

14.5.

SO

17:00

22.

Velvary B

Stehelčeves

22.5.

NE

17:00

23.

Koleč

Velvary B

28.5.

SO

17:00

24.

Velvary B

Zichovec

5.6.

NE

17:00

25.

Smečno

Velvary B

11.6.

SO

17:00

26.

Velvary B

Blevice

19.6.

NE

17:00
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VYHLÁŠENÍ KRÁLE
ČTENÁŘŮ ZA ROK 2015
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY           

Březen je již tradičně měsícem, kdy knihovny
v České republice v rámci celostátní ankety
Král čtenářů, kterou každoročně vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků, vyhod 
nocují počty vypůjčených knih, sestavují žebříčky
v jednotlivých kategoriích a odměňují čtenáře,
kteří jejich služby využívají nejčastěji. Naše knihovna
se již od prvního ročníku této ankety zúčastňuje
a vyjadřuje svým věrným čtenářům poděkování.

Stejně tomu bylo i v letošním roce. Pozvaní čtenáři,
jejich rodinní příslušníci, přátelé i další hosté se
sešli v pondělí 21. března ve společenské místnosti
knihovny, aby s námi prožili příjemné odpoledne,
převzali věcné ceny za umístění v anketě a ochutnali
připravené pohoštění. Královnou čtenářů naší knihovny byla vyhlášena paní Jiřina Horová. V dětské
kategorii zvítězila žákyně 4. A Lucie Nguyen.

Chceme tímto upřímně poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli dle svých možností a pomohli nám vítěze
odměnit. V letošním roce to byli:
Květiny na náměstí – Anna Linhartová, Spodní prádlo – Miluše Srbová, Lékárna – Pharm. Dr. Michal
Mlynář, Pekařství Zounkovi, Prorent s.r.o. Velvary – Jaroslav Rudolf, Vikabar – Milan Demovič, Jitka
a Robert Slabihoudkovi, COOP – Jednota Kladno, Film Shop - J. Cífková, MĚSTO VELVARY a další
nejmenované osoby.
Všem čtenářům, kteří se umístili na „stupních vítězů“ ještě jednou srdečně blahopřejeme.
Senioři

1. Jiřina Horová 2. Zdeňka Horáčková. 3. Ivanka Čejková

Dospělí

1. Petra Dolhá 2. Miroslav Šamberger 3. Věra Mártonová

Do 30 let

1. Filip Koula 2. Simona Valíková 3. Kamila Dragounová

Předškoláci

1. Jindřich Lipavský 2. Vojtěch Lipavský

Mladší školáci

1. Lucie Nguyen 2. Martina Lauerová 3. Kryštof Kaltounek

Starší školáci

1. Monika Kricnerová 2. Pavel Mižigár 3. Tereza Nováková

3. Bernard Štýbr

Je samozřejmé, že návštěvníci knihovny nečtou proto, aby trhali rekordy v počtu vypůjčených knih, ale pro
svoje potěšení, poznání, pro smysluplné vyplnění volného času či pro doplnění vědomostí. Těší nás, že se
k nám čtenáři rádi vracejí, že jim knihovna obohacuje život a cítí se u nás dobře.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

12

w w w. v e l v a r y. c z |

13

VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Základní škola Velvary
zve rodiče na setkání s reprezentantkami Cambridge University Press
Mgr. Ditou Polcarovou a Terezou Vogeltanzovou, které budou dne 21. 4.
(třídní schůzky) od 16,00 hodin podávat informace o materiálech
a přípravě ke cambridgeským zkouškám pro děti z naší Základní školy.

SOUTĚŽ

  

       

SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ V UČEBNĚ FYZIKY
2. patro, č. dveří 28.
O zkouškách jsme informovali v minulých zpravodajích, bližší informace
získáte na stránkách školy nebo v kanceláři školy.
Inzerce

BARVY – LAKY VELVARY
OD 1. 3. 2015 JSME ROZŠÍŘILI NABÍDKU O SLUŽBU

MÍCHÁNÍ BAREV
INTERIEROVÝCH, FASÁDNÍCH A SYNTETICKÝCH

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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DROGERIE J. a Š. SCHUBERTOVI
NÁM. KRÁLE VLADISLAVA 111, VELVARY
tel.: 315762680, mail: schuberts@seznam.c

Své odpovědi (se jménem a kontaktem) vhazujte na papírku do schránky u vrat radnice do 20. dubna.
Vítěz získá krásnou knihu o dějinách města!!!
V úctě a s přáním příjemného pátrání, Radim Wolák, starosta
w w w. v e l v a r y. c z |
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UKLIĎME VELVARY!
ČLÁNEK

                   

Stejně jako v loňském roce se i letos zapojíme
do celorepublikové akce pro úklid veřejných
prostranství Ukliďme Česko! V loňském roce
jsme vyčistili od dlouholeté skládky pozemek
v zatáčce u sila pod Velkou Bučinou. Letos se
pravděpodobně zaměříme na oblast u bývalé
silnice I/16 k benzínové pumpě. Budeme moc
rádi, když se opět do akce zapojíte a společně
pomůžeme tomu, aby Velvary byly zas o něco
krásnější!
Úklid se koná v sobotu 16. 4. sraz ve 13 hodin
před radnicí. Pytle a rukavice budou zajištěny,
vezměte si kvalitní obuv a pracovní oblečení.
Pokud víte o vznikající skládce či nepořádku,
dejte nám vědět!
S díky za zájem, Radim Wolák, starosta

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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(v případě dotazů volejte 606 66 88 01)
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VELVARY MAJÍ O KOLEČKO VÍC!
ČLÁNEK

                   

Neděle 20. března byla nejen prvním dnem letošního
jara, ale pro velvarské též prvním dnem, kdy si mohli
naplno užít nově otevřené hřiště v Malovarech. Hřiště
s asfaltovou in-line dráhou je jedním z nemnoha míst
v našem městě, kde si mohou na své přijít „vyznavači
koleček“: malí i větší cyklisté, bruslaři, jezdci
na koloběžkách, tříkolkách či odrážedlech.
Na setkání při otevření hřiště jich chladnějšímu
počasí navzdory dorazil početný peloton, který hned
dráhu podrobil řádné zátěžové zkoušce! A jezdilo
to skvěle!!!
Slavnostním otevřením byla završena dlouhá cesta
příprav, dík patří všem, kdo se na projektu podíleli, zejména paní starostce Linhartové a minulému
zastupitelstvu za zrod myšlenky vybudování hřiště
a jejího převodu ze světa snů do hmatatelných
plánů, panu inženýru Radku Barsovi za pečlivou
projekční přípravu a technický dozor, panu místo
starostovi Vojtěchovskému za péči o průběh stavby,
Editě Sedláčkové, naší městské „hřišťoložce“
za nápaditost při výběru průlezek a herních prvků
a hlavně panu Šulcovi, který coby vedoucí odboru
majetku města promyslel a dotáhl vše, co bylo třeba
dotáhnout, abychom hřiště mohli otevřít.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Nové sportoviště má svého správce, pana Vladimíra
Kohouta, který bydlí nedaleko a jenž bude pečovat
o pořádek a dbát na to, aby nám hřiště dlouho
sloužilo. Pokud byste měli jakékoli připomínky
či dotazy, nebo jste si chtěli zapůjčit sportovní
pomůcky, můžete se na něj obrátit, vyjde vám jistě
vstříc.
Hřiště jsme platili plně z městského rozpočtu, přišlo
nás na 2,5 milionu korun včetně mobiliáře. Vznikem
tohoto hřiště rozšiřujeme nabídku sportovišť
ve Velvarech a stoupáme výš na žebříčku obcí,
které se snaží svým občanům a mládeži nabídnout
dostatek možností pro smysluplné trávení volného
času. Z ošklivého zanedbaného pozemku se starou
jímkou je hezké nové sportoviště, které nám jistě
přinese mnoho radosti.
Hřiště je otevřeno denně od 8 do 20 hodin změny dle roční doby a počasí
Správcem je pan Vladimír Kohout 723 356 070
Prosíme, chovejte se na hřišti slušně, bezpečně
a ohleduplně, předejdeme tak nepříjemným
událostem.
(RW)
foto z F. Konvrzek, Z. Vojtěchovský, L. Šulc

SOUTĚŽ JIU JITSU
ČLÁNEK

HRNČÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ
SLAVNOSTI
16. a 17. DUBNA 2016
sobota a neděle 9—17 hodin

Program

Info

Ukázky řemesel,
prodej rozmanitých výrobků

Zázemí pro matky s dětmi

Divadélka pro děti, kejklíř, koncerty

Zámek je dobře dostupný
vlakem, po předložení
platné jízdenky ČD sleva
na vstupném 30%

Sokolníci a dobové hry v zahradě
Cimbálovka, lobkowiczké víno
a domácí delikatesy ve sklepení

Zákaz vstupu se psy

RYTÍŘSKÁ ŠKOLA ∞ VÝBĚH SE ZVÍŘATY

Vstupné:

∞ UKÁZKY STŘÍHÁNÍ OVCÍ

Dospělí 130 Kč, senioři 85 Kč,
děti a studenti 60 Kč.
Děti do 3 let zdarma
(Cena zahrnuje prohlídku
zámku nebo koncert)

                   

V únoru proběhla ve velvarské sokolovně soutěž
DUO KATA. Soutěž pořádal spolek Tiger – Jiu
Jitsu a jednalo se již o šestý ročník soutěže
JIU JITSU. Hlavní cenou byl putovní pohár, který
nese jména vítězů z každého ročníku z nejvyšší
kategorie. Soutěže se zúčastnilo téměř 50 dětí
z kralupské i z velvarské části spolku.
Soutěž DUO KATA spočívá v předvedení
předem nacvičených obranných technik.
Každá soutěžní dvojice si nacvičí obranné

techniky proti konkrétním útokům. V rámci soutěže
si pak dvojice vylosují 3 - 5 útoků a předvedou
své techniky. Čtyřčlenná porota složená z trenérů
JIU JITSU hodnotí kvalitu a provedení technik
a každou dvojici ohodnotí body od 1 do 10. Soutěž
má dvě kola a vyhrává ta dvojice, která získala
nejvyšší počet bodů. V letošním roce se soutěžilo
ve čtyřech kategoriích rozdělených podle věku
a technických stupňů. V kategorii děti 1. stupeň
ZŠ, 6. kyu, zvítězily Veronika Machová a Aneta
Semerádová. V kategorii děti 1. stupeň ZŠ, 5. kyu,
zvítězily Veronika Bisová a Michaela Koptová.
V kategorii děti 2. stupeň ZŠ, 5. a 4. kyu, zvítězili
Filip Dragoun a Lukáš Kohout a v kategorii děti
2. stupeň ZŠ, 3. kyu a vyšší, zvítězili Josef Bílek
a Radim Imbr. Ti tak druhý rok po sobě obhájili
prvenství v nejvyšší kategorii a zaslouženě
si odnesli pohár pro vítěze. Gratulujeme.
Sensei
Ivo Brixí

www.zameknelahozeves.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ 1
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

2
3
4
5

V únoru jsme uskutečnili lyžařský
výcvikový kurz. Letos v Bublavě.

                                          
Čeká nás Noc s Andersenem.
Letos připadá na 1. dubna.

Žáci od 2. do 9. tříd se účastnili
matematické soutěže KLOKAN.

22. dubna proběhne na naší škole
Den Země.

ČŠI provádí elektronické šetření
(nejen na naší škole) týkající se
tělesné výchovy a tělesné zdatnosti pohybových dovedností dětí školního věku.

6

Některé třídy navštíví výukové programy v ZOO Praha za
zvýhodněné ceny v rámci zakoupených
permanentních vstupenek pro základní
školy.

Přinášíme první jarní zprávy.
Školní družina pořádala 26. února maškarní karneval se spoustou her a zábavy. Pozvání na
karnevalový rej jako každoročně přijaly i děti
a paní vychovatelka ze ZŠ v Kmetiněvsi, a tak
se v tělocvičně sešlo více než sto dětí, kterým
program zpestřil DJ Honza.
Žáci prvního stupně navštívili divadelní představení
v divadle Lampión na Kladně i v kulturním středisku
v Kralupech nad Vltavou.
Výsledky jazykové olympiády v angličtině nám
udělaly velkou radost! Žák Kříž ze sedmého
ročníku získal vynikající 4. místo v kategorii IA
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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a do krajského kola postoupil v kategorii IIC Haris
Muhammed. Držíme palce! Děkujeme p. učitelkám
za přípravu.
Na chodbách školy jsme si v březnu měli možnost
prohlédnout a pročíst dvě výstavy. Ta první,
k letošnímu významnému výročí Karla IV., se
nachází v pavilonu školy, je volně přenosná do
tříd a provází ji i výtvarná soutěž. Zůstává trvale
ve škole. Jejím majitelem je Národní pedagogické
muzeum a Knihovna J. A. Komenského. Další
výstavou je putovní výstava o Janu Zajícovi, která
byla umístěna do 24. 3. v prvním patře budovy
a doplnila učivo zejména žákům druhého stupně.

Vybraní žáci pátých tříd budou reprezentovat Středočeský kraj v polytechnické soutěži
„T- profi“ České hospodářské komory. Soutěž
se bude konat 28.dubna na půdě ČVUT v Praze.
Naši kluci budou součástí vícečlenného družstva,
které doplní i studenti SOU ze Slaného, pracovník
Linetu Želevčice a pedagog naší školy. Bude nám
letošní téma (dopředu neznámé) milostivé?
Za ZŠ M. Červenková

w w w. v e l v a r y. c z |
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velvarský
sousedský

Blešák

Areál volného času
(Děkanský dvůr u kostela)

16. 4. 2016, 9-12h
Pro jednoho odpad, pro druhého poklad!!!
Přijďte prodat, co vám doma, v garáži či na
zahrádce přebývá. Přijďte si dobře nakoupit…

občerstvení
Prodejci:
Longberry
přijďte v 8:30h zabrat si místo a rozložit zboží
káva
(rezervace možná, ale není nutná)
poplatek ve výši 10% z ceny prodaného zboží
půjde na podporu projektu Naše děti v Kongu
zboží můžete i darovat do charitativního prodeje

Současně bude na stejném místě probíhat
burza dětského oblečení, hraček a vybavení
pořádaná Velvarskou Kostkou
pořádají velvarští farníci a Natvrdlí
velvarsky.blesak@seznam.cz,
605804620, 602431895
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MALVAŇÁK JE PŘIPRAVEN

NA PŘÍCHOD JARA!

FOTOREPORÁŽ                  
abychom mohli vpouštět a regulovat vodu
v náhonu. Na investici jsme požádali o dotaci
na Kraj, pokud to nevyjde, budeme ji realizovat ze svého. Pracovníci čety města budou
pokračovat v úpravě náhonu, aby jím bylo možné
pouštět více vody. Svépomocně upravíme první
nádrž, abychom viděli, zda dokážeme vodu čistit.
Pokud se to povede, obložili bychom hráz dřevem
a u brouzdaliště vytvořili malou pláž. Tak si držme
palce, ať se nám plány daří naplnit.
Díky všem, kdo se o Malvaňák staráte! 		
			
Radim Wolák

Poslední zimní sobotu se uklízelo u Malvaňáku.
Jako vždy se sešla kopa lidí, kteří se neohroženě
oháněli hráběmi a lopatami, aby okolí rybníka
připravili na příchod jara. Vysbíraly se papírky,
pohrabalo se listí, vyplela bylinková zahrádka,
opravily se zálivové mísy u nově vysázených
stromků, vše se řádně prolilo, zamulčovali jsme
provazový hájek, vysbírali větve…. Protože ten
den u rybníka měli hasiči školení v práci s motorovou pilou, připravilo se i nějaké to dřevo na veřejné
ohně. Hodně práce se udělalo i v mokřadech
„za hranou“, kde se pan porybný Špička ohání
kosou a buduje odvodňovací strouhy. Vzniká tak
další krásné přírodní místo lákající k procházkám.
Jarního úklidu se zúčastnil i pan inženýr Douša,
vodohospodář, který připravuje studii proměny
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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okolí Malovarského rybníka. Vymýšlí, jak
prostory, dnes označované jako mokřady upravit
tak, aby sloužily k zadržování vody v krajině, přitom
tuto vodu čistily a zároveň zde vznikly cesty a třeba
i naučné trasy s chodníčky a mostky. Až bude
studie hotova, rádi bychom se ucházeli o finanční
podporu ze Státního fondu životního prostředí.
Na místě nám pan Douša představil a popsal první
kroky, které bychom mohli udělat letos a které
by vedly k vyčištění vody v nádrži. Menší nádrž
bude nutné vypustit a ryby přenést do vedlejší,
vyčistíme dno a vytvoříme štěrkové zóny, v nichž
se bude voda čistit. S pracemi se začne již koncem
jara, budeme Vás o nich určitě informovat, protože
budeme potřebovat pomoci!
Co se nyní děje kolem rybníka? Vodohospodáři
dokončili projekt nové šachty s uzávěrem,

Inzerce

Realizujeme vaše sny…
Vy máte nápad, my to umíme
postavit…
- klempířské práce
- instalatérské a topenářské práce
- zednické práce
- zámečnické práce
- terénní úpravy a údržba pozemků
- pokládka zámkové dlažby

info@stavby-velvary.cz

ŠTÁDLÍK

řemeslné a stavební práce

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

Tel: 724 515 108

www.stavby-velvary.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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www.pksokna.cz
e-mail: veltrusy@pks.cz

724 861 319

Palackého 607
277 46 Veltrusy

PKS okna a.s.

BŘEZNOVÉ TÝDNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ZŠ ČERNUC

                  

Březen se nám ukázal jako aprílový, přesto jsme
se mohli těšit z toho, jakým způsobem se žáci
školy zapojili do celostátní soutěže ,,Sněhuláci
pro Afriku“. Zasláním 150-ti Kč za tři vytvořené
sněhuláky byli v konkurenci více než 350-ti škol
stále na jednom z předních míst. Výsledky budou
vyhlášeny v České televizi 8. dubna v pořadu
,,Sama doma“ a soutěžní obrázky, které jsme již
zveřejnili na našich webových stránkách jsou na fb
www.facebook.com/snehulaciproafriku/ pod
pořadovým číslem 197 si je můžete stále
prohlédnout.
Ale to nebyla v minulém měsíci jen jedna
akce, které se žáci zúčastnili. Jako každoročně
pravidelně navštěvujeme velvarský Domov
důchodců s programem k MDŽ. Pro tuto
příležitost si děti připravily nový pořad a vyrobily
krásné kytičky a přáníčka. Babičky a dědečkové
měli radost a dětem děkovali se slzami v očích
a za odměnu jim předali trochu sladkostí.

V odpoledních hodinách se téměř všichni
zapojili do sportovního kroužku vedeného paní
Bc. Lilianou Polákovu, kde se učí základům kikboxu
a moderních tanců, především Zumbě. Nejlepší
z nich byli vybráni do soutěže škol, pořádané
29. dubna 2016 na Kladně. V příštím Zpravodaji
budeme informovat více o sportovních aktivitách
dětí v naší základní škole.
Za ZŠ Černuc, Pavel Kolář
Fotografie : I. Hančová

Na Velikonoce vytvořili žáci spoustu keramic
kých figurek králíčků, kuřátek, slepiček a beránků,
ve školní družině nazdobili kraslice z přinesených
vyfouknutých vajíček a udělali výzdobu ve škole
i na obecním úřadu v Černuci.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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BESEDA S VLASTIMILEM
HARAPESEM
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY           
Do posledního místa zaplněná společenská místnost velvarské knihovny přivítala v pondělí 7. března
milého hosta. Pobesedovat si se čtenáři knihovny i s dalšími návštěvníky přijel sólista baletu Národního
divadla ve výslužbě pan Vlastimil Harapes. Publikum ocenilo, že náš host dovedl všechny dobře pobavit,
že sršel vtipem a nešetřil humornými příhodami ze svého bohatého uměleckého života. Ve druhé polovině
programu došlo i na divácké dotazy. Po představení se nám pan Harapes svěřil, že velice ocenil mimořádně
příjemnou atmosféru, která po celou dobu jeho vystoupení panovala a spontánnost, s níž mu diváci otázky
kladli. Protože se Vlastimil Harapes ukázal jako velice milý společník, který nejen hovořil, ale i zazpíval
a zatančil, odměnilo ho na závěr publikum bouřlivým potleskem.
Z. Ortová

A zde je pár milých diváckých ohlasů, které
na e-mailovou adresu knihovny přišly jako reakce
na besedu a mohou být pro další zájemce o akce
naší knihovny tou nejlepší pozvánkou:
„Ráda bych se pár slovy vrátila k úžasnému zážitku,
který nám připravil pan Vlastimil Harapes. Bylo
to mimořádně svěží vystoupení, které všechny
přítomné velice pozitivně naladilo. Byla to jedna
z nejlepších besed, kterých jsem se v knihovně
zúčastnila. A hlavně bych chtěla poděkovat naší
knihovně, že nám přináší takováto milá setkání
a zážitky. (Eva L., Velvary)
„Byla to opravdu veselá beseda, bylo to snad i slyšet,
jak moc jsme se bavili. Opravdu moc vydařený
večírek! Děkuji Vám knihovnicím za krásný zážitek.“
(Rita V., Velvary)
„Děkuji za skvělou besedu. To bylo tak super, že
na to nikdy nezapomenu! „ (Dana H., Řež)
„Opravdu moc se mi tato beseda libila. Pan Harapes
i paní Ortová byli výborní, skvěle jsem se pobavila
a zasmála. Na takové posezení přijdu zase a ráda.“
(Marie Ch., Černuc)
„Děkuji za krásný podvečer. Podle mého názoru bylo
setkání s panem Harapesem jedno z nejzdařilejších.
Je nejen skvělý tanečník a herec, ale také úžasný
vypravěč! Tím mě velmi překvapil.“ (Jitka L., Velvary)
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     
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Školní rok pokročil a v Základní umělecké škole
to znamená, že se dostavují výsledky společného
snažení našich žáků a jejich učitelů. V tanečním
oboru vrcholí přípravy na účast v soutěžním klání,
výtvarný obor už má dostatek hotových prací
na výstavu, náš dětský pěvecký sbor
má nacvičený bohatý repertoár na soutěžení
i na koncertování a instrumentalisté se intenzivně
připravují na celou řadu koncertů pro veřejnost.

setkání, což je akce při které žáci naší školy zvou
své vrstevníky z ostatních ZUŠ ke společnému
muzicírování. Tentokrát jsme pozvali dětské
pěvecké sbory na odpoledne plné zpěvu, které
vyvrcholí společným koncertem. Každý sbor
předvede své umění, ale také si zazpíváme
několik písní společně. Ve středu 20. 4. bude další
z řady pravidelných vystoupení žáků hudebního
oboru.

V dubnu se opravdu nebudeme nudit. Začneme
v úterý 5. 4. výletem do Slaného, kde se naši
tanečníci a tanečnice zúčastní „Tanečního
setkání“. Na středu 6. 4. jsme připravili pro
děti z mateřské školky koncert s pohádkovým
příběhem. V neděli 17. 4. vystoupí naši žáci
a absolventi na dvou koncertech v Rytířském
sále na Hrnčířských trzích v Nelahozevsi. Čtyři
soubory tanečního oboru pojedou v neděli
17. 4. do Prahy na Folimanku bojovat o postup
do mistrovství ČR. V pondělí 18. 4. proběhne
v ZUŠ Velvary již tradiční Velvarské hudební

Kromě toho jsme nezapomněli na malé diváky
a srdečně je zveme do našeho ,,Divadýlka bez
opony“. Dětem zahrají tentokrát žáci dramatic
kého oboru ze ZUŠ Stodůlky.
Všechny přátele dobré hudby, ale zvlášť
naše žáky a jejich rodiče zveme na houslový
koncert. Představí se nám vynikající houslistka
Daniela Součková za klavírního doprovodu
Petra Jiříkovského.
Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt
w w w. v e l v a r y. c z |

33

HASIČSKÝ PLES NA UHÁCH SE VYDAŘIL…
SDH VELVARY                

Sbor dobrovolných hasičů Velvary uspořádal v sobotu 27. února v kulturním zařízení na Uhách tradiční
„hasičský ples. Zájem o účast byl obrovský, někteří návštěvníci byli při vstupu upozorňováni, že nebudou
mít místo k sezení. Přesto, že jsme kapacitu sálu rozšířili dovozem stolů a židlí, kapacita 240 míst
nestačila. O dobrou náladu se starala hudba Druhej Dotek, do tomboly hasiči připravili přes 500 cen.
Hasiči děkují velvarským občanům za podporu spolku zakoupením vstupenky při zvaní a níže
uvedeným fyzickým a právnickým osobám za příspěvky a ceny do bohaté tomboly. Ještě jednou děkujeme.
Výbor SDH Velvary

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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DO TOMBOLY PŘISPĚLI:
Autobaterie - Z.Tutr Velvary,
Řeznictví a uzenářství - Václav Holý Velvary,
Vinš Vlastimír - Autobusová doprava,
Město Velvary,
Synthos Kralupy a.s.,
Nouemont s.r.o. Slaný,
C-Connect s.r.o. Velvary,
Velros s.r.o. Velvary,
Terius - Josef Heřman Velvary,
Střechy COMAX Velvary,
Drogerie Velvary - manželé Schubertovi,
Reklama Mazochová – Elena a Jan Mazochovi
Velvary,
Pekařství Zounek Velvary,
TEAM V.O.S. Černuc,
Farma Budihostice - ing.Josef Bílek,
Farma Pokorný Kmetiněves,
Farma Pamětický Loucká,
Cukrářství Velvary - Danuše Černá,
Květiny - Anna Říhová Velvary,
Marečková Jana - Zdravá výživa a květiny,
Kadeřnictví - Alena Loskotová,
Autoservis T&F Velvary,
Lékárna Velvary,
Restaurace “U krále Václava” Velvary,

Restaurace VIKABAR Velvary,
Stavebniny Velvary,
Barvy Speciál - Veselý Václav,
Centrum péče o člověka - J.Štádlíková-Čermáková,
Ekofrukt spol.s r.o. Slaný,
Družstvo Jednota Kladno – prodejna Velvary,
Přemyslovské střední Čechy, Elektromontáže
Kraus Velvary,
IBG Kralupy nad Vlt.,
Bidvest Czech Republik s.r.o. Kralupy nad Vltavou,
BIG SHOCK - Al-Namura, spol. s r.o. Kralupy n/Vlt.,
STOCK Plzeň – Božkov s.r.o.,
Spálenka Václav - hasící přístroje Sazená,
Chovatelské a zahradnické centrum Šidáková
Velvary – Pražská,
Fotoatelier Michal Procházka Straškov-Vodochody,
Fotoatelier Jiří Kulka,
Studio Hannah Nové Ouholice,
Ing.Radka Pamětická Loucká,
Rodina Jandoušova Velvary,
Matoušková Zdeňka - úklid Slaný,
Nývltová Marie Velvary,
Šulc Štěpán s rodinou,
Veverková K. Velvary,
Statek Jarpice koně,
JAFRA studio Visage, Kladno
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RESTAURACE ve Velvarech
RESTAURACE ve Velvarech
PŘIJME
PŘIJME
SERVÍRKU
SERVÍRKU
KUCHAŘE/KUCHAŘKU
KUCHAŘE/KUCHAŘKU
na HPP, brigádu nebo občasnou výpomoc,
na HPP, brigádu nebo občasnou výpomoc,
nástup možný ihned!
nástup možný ihned!
Volejte: 603 471 025
Volejte: 603 471 025
Inzerce

QUILLING
16.4.

2016

14.30
Cena 130,- Kč
Quilling nebo také papírový filigrán je výtvarné umění,
jehož hlavním materiálem jsou papírové proužky.
Proužky se stáčí quillingovým perem do spirálek a
vzniklé spirálky se pomocí prstů formují do různých
tvarů (lístek, kapka, kytička). Tvary se pomocí lepidla
fixují na podklad (papír, krabičky, rámečky…) a vytváří
se z nich originální obrazce.
Lektorka: Monika Šelová
Přihlášky prostřednictvím mailu 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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Individuální výuka

Matematiky, českého a anglického
jazyka ve Velvarech

Vysokoškolsky vzdělaná lektorka nabízí doučování
základních školních předmětů pro studenty středních
škol
-

Zaručuji optimální tempo výuky – individuální
přístup ke každému studentovi
Časově přizpůsobím výuku Vašim požadavkům
a představám (možnost během prázdnin)
Cíleně se zaměřím na slabší místa ve znalostech
učiva
Vaše volba intenzity, místa i času přípravy

Průběh výuky
-

ZOPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA
OBJASNĚNÍ A VYSVĚTLENÍ PROBLÉMOVÝCH
OBLASTÍ
ZADÁNÍ A NÁSLEDNÁ OPRAVA DOMÁCÍHO
ÚKOLU E-MAILEM

Hodina trvá 45 min. – cena 250,- Kč
Kontakt +420 733 516 307
r.bazalova@seznam.cz

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

MINULOST A SOUČASNOST
SBOROVÉHO ZPĚVU VE VELVARECH
ČLÁNEK

                   
zpíval vlasteneckou píseň „Hej Slované“ a národní
hymnu „Kde domov můj“.
V roce 1908 byl založen druhý velvarský
pěvecko-hudební spolek „Dalibor“, který spolupracoval hlavně s divadelním spolkem „Tyl“.

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

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

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

40

28. října 1918 zapěl velvarský pěvecký spolek
na náměstí opět národní hymnu i další
vlastenecké písně, a to na počest ukončení
I. světové války a vzniku Československé
republiky.
Nejstarší zmínka o sborovém zpěvu ve Velvarech
pochází z roku 1560. Až do roku 1782 působil
při kostele sv. Kateřiny tak zvaný literátský kůr,
sbor složený z osob duchovního, panského,
rytířského a městského stavu z Velvar i z okolí.
Tento literátský kůr pečoval o rozkvět lidového
i umělého chrámového zpěvu ve všech třech
zdejších kostelích. Zajímavé je, že každý nový
člen při vstupu skládal 2 libry vosku nebo
odpovídající peněžitý obnos. Zpěváci byli
povinni nejméně půl hodiny před službami božími
„písněma českejma Pána Boha pilně chváliti“.
Z té doby se též zachoval cenný rukopisný
graduál (polovina 16. století).

Dne 3. května 1945 byl uspořádán nácvik
sborového zpěvu v Husově sboru jako kamufláž
po schůzi připravovaného místního revolučního
národního výboru.
Pěvecké spolky existovaly ještě krátce i po
II. Světové válce. Často však upadaly
ve spánek, zkoušky se přerušovaly i vystoupení
se nerealizovala i to i na několik let. Pokud však
byly sbory aktivní, měly 40 – 50 členů. Po roce
1948 spolky pomalu zanikaly.
Z. Horáčková

Zpěvem začal ve Velvarech také revoluční rok
1848. Dne 18. 12. 1863 byl založen řídícím
učitelem Josefem Jakoubkem mužský pěvecký
sbor „Hlahol“. Členové sboru se dne 10. 5. 1868
zúčastnili slavnosti ve Veltrusích u příležitosti
převozu základního kamene na stavbu
Národního divadla z hory Řípu do Prahy. Sbor
w w w. v e l v a r y. c z |
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JEJICH OSUDEM SE STALA VELKÁ VÁLKA - PADLÍ
ČLÁNEK

                 

Před dvěma roky uplynulo 100 let od začátku
1. světové války, která byla pro české země co
do počtu odvedených mužů největší válečnou
událostí. Nikdy předtím ani potom nebylo nasazeno
a nepřišlo o život tak velké množství českých vojáků.
Na všech frontách bojovalo za rakousko-uherskou
monarchii kolem devíti miliónů mužů, z nichž asi
1,1 milionu se domů nevrátilo. Počet českých vojáků
rakousko-uherské armády je odhadován na 1,5
milionu mužů, z nichž asi 140 - 180.000 zemřelo.
O tom poskytují svědectví památníky, nacházející
se téměř ve všech českých obcích, ze kterých muži
ročníků 1865 – 1900 do války rukovali.
I v našem regionu je množství pomníků se jmény
těch, kteří se z války nevrátili. Některá jména jsou
na hřbitovech, povětšinou jen zmíněna, protože
padlí a zemřelí vojáci byli pochováni jinde, či místo
jejich posledního odpočinku mnohdy dodnes není
známo. V některých obcích jsou jména padlých
a zemřelých vojáků uvedena na pomnících, jinde
v obecních kronikách. Na některých pomnících
jsou však údaje neúplné, či chybné, to samé se
týká i obecních kronik. V některých obcích nejsou
na pomníku uvedena žádná jména a v kronikách
padlí spoluobčané také nemají místo. Někde nebyly
pomníky padlým spoluobčanům ani postaveny.
Tyto skutečnosti vedou k tomu, že v mnoha obcích
našeho regionu nemají v současnosti nejmenší
ponětí o tom, kdo jejich mrtví spoluobčané byli,
či kde a kdy zemřeli.
Tento stav se rozhodl napravit spolek Wotrubia,
který chystá v letošním roce k vydání knížku „Jejich
osudem se stala Velká válka. Padlí a zemřelí
vojáci 28. pěšího pluku, 8. zeměbraneckého pluku
a dalších c. a k. jednotek ze Slánska“. Publikace
bude využívat především dokumenty Vojenského
ústředního archivu - Vojenského historického archivu
Praha, ze kterých lze získat informace o narození,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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domovské příslušnosti, civilním povolání i úmrtí
(datu, místě a důvodu) a případně i místě pohřbení
většiny vojáků z našeho regionu. Zvláště tzv. matriky
zemřelých (Sterbenregister) jednotlivých pluků c. a k.
monarchie a jejich následovníků v československé
prvorepublikové armádě jsou cenným materiálem.

  
našich měst a obcí i celého slánského regionu. Připravovaná kniha by měla být důstojným připomenutím
jejich tragických osudů.
Pavel Bartoníček

Kniha bude obsahovat fotografie pomníků, abecedně
seřazené podle jednotlivých obcí, vždy s konkrétními jmény na nich uvedenými a podrobnostmi
o vojácích. Kde v obci není pomník či pamětní deska,
bude uveden seznam zemřelých rodáků. Součástí
publikace bude též abecední seznam všech jmen
a také členění podle místa narození, domovské obce
i příslušnosti ke konkrétní c. a k. jednotce. Uvedeni
budou též padlí legionáři, většinou zajatí příslušníci
c. a k. jednotek.
Kniha bude vydána v zavedené ediční řadě Historie
Slánska ve XX. století, financována ze sponzorských darů jednotlivých obcí. Důležitost připravované
publikace vnímá též hejtman Středočeského kraje
ing. Miloš Petera, který nad ní převzal osobní záštitu.
Knížka by měla obsahovat i fotografie vojáků, ať
zemřelých, či přeživších, které budou její nedílnou
součástí. Proto chci požádat každého, kdo by mohl
zapůjčit jakékoliv fotografie, korespondenci či jiné
dokumenty, které jsou památkou na bývalé vojáky
c. a k. monarchie z Velvar, Ješína, Malé Bučiny,
Velké Bučiny i Radoviče, ale i z obcí celého regionu
Slánska (Velvarska, Kladenska i Kralupska), zda by
mne mohl kontaktovat (723460433, bartonickovi@
iol.cz). Případně dokumenty k zapůjčení nechat
v obálce s mým jménem v podatelně městského
úřadu ve Slaném. Veškeré dokumenty a fotografie si
okopíruji a nepoškozené vrátím zpět jejich majitelům.
Padlí a zemřelí vojáci - naši dědové, pradědové
a ostatní příbuzní – byli nedílnou součástí života

Inzerce

Základní škola Nelahozeves, okres Mělník
Školní 55, 277 51 Nelahozeves
www.zsnelahozeves.cz
Tel.: 602 194 524, 315 785 037

Přijme od 1. 8. 2016 kvalifikovaného učitele/učitelku 1. stupně,
na celý úvazek.
Co škola nabízí: Škola pouze s 1. stupněm, se 115 žáky. Výuku
anglického jazyka od 1. ročníku, výuku matematiky metodou profesora
Hejného, klasicky (dle výběru učitele). Klima odpovídající škole
rodinného typu – vstřícné a otevřené. Profesionální, kreativní a schopný
kolektiv pedagogů. Nadprůměrné vybavení školy a pedagogů. Možnost
dalšího vzdělávání pedagogů.
V případě Vašeho zájmu, zasílejte své žádosti s CV na email ředitelky
školy (bavorova@email.cz)
Ostatní kontakty a více o naší škole na našich webových stránkách –
zsnelahozeves.cz

w w w. v e l v a r y. c z |
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Co chystají Natvrdlí
Nejsme tak natvrdí, abychom seděli doma a čekali, až nás někdo zabaví a pobaví.
Umíme to sami!!! A rádi pozveme i ostatní. - Tak s tímto heslem jsme letos oslovili městskou
radu a zastupitele v žádosti o grantovou podporu našich tří projektů. A uspěli jsme, jak se
můžete přesvědčit na webových stránkách města. Granty, které jsme získali, pokryjí jen část
skutečných nákladů, které se snažíme dorovnat z dalších zdrojů – z darů našich
podporovatelů, ze spolupráce s jinými organizacemi (Městským muzeem, ZUŠkou, Muzeem
technických hraček aj.) a ze vstupného. Naší hlavní přidanou hodnotou je ale nadšení členů
Natvrdlých a mnoha příznivců, protože všechny organizační práce, propagaci, účetnictví
a také třeba občerstvení děláme dobrovolnicky. Naší odměnou je radost z povedené akce.
Kdo vlastně jsme? Je nás šestnáct Velvaráků (většinou rodičů s malými dětmi), ale máme
asi dvakrát tolik příznivců z Velvar i okolí, kteří rádi pomohou, nebo alespoň přijdou jako
publikum. Náš spolek jsme založili před jedenácti lety.
A na co jsme tedy dotaci získali, čili na co se mohou Velvaráci těšit?
Na Natvrdel, hudební a divadelní festival, který chystáme 17. září na Malvaňáku.
Hlavním hostem bude kapela Vltava. V krásném šapitó vystoupí ještě nejméně dvě další
kapely, uvedeme také divadlo a chystáme i dětské dílny. Festival má rozpočet 77 tisíc korun,
získali jsme dotaci 45 tisíc.
Na několik koncertů a divadelních představení, které chystáme pro podzim a zimu
na různých místech města. Těšíme se, že například před koncem roku již tradičně uvedeme
Jiřího Konvrzka a jeho band v Restaurantu Paris. Doufáme, že snad brzy budeme moct
využívat i sál v Záložně. Náklady na koncerty a divadla jsme spočítali na 20 tisíc, město
nás podpořilo polovinou rozpočtu.
Na Cestovatelské večery, které pořádáme ve spolupráci s Městským muzeem.
V podzimních a zimních měsících zveme k povídání zajímavé hosty, nejen cestovatele,
ale i lidi se zajímavými osudy a profesemi. Přednášky jsou finančně téměř soběstačné,
žádali jsme město o tisícovku, kterou nám město přiznalo.
Natvrdlí Vás ale budou zvát i na jiné programy, do kavaHERny ve Velvarské Kostce,
na malvaňácké brigády, na Blešáky a brzy snad i na zamýšlené kuličkoviště v parku
před Mateřskou školou. Děkujeme, že se k nám přidáte a že na naše akce chodíte.
Společně snad měníme Velvary v příjemné místo k životu.
Za Natvrdlé Magdalena Čechlovská

Inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks .
Prode j se uskuteční: 9. dubna, 8. května a 11. června 2016

Velvary – u pošty - 14.30 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 606550204, 728605840

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Inzerce

KOMINICTVÍ - Jaroslav Michl tel.: 777 274 694
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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CO VE VELVARECH A OKOLÍ
NYNÍ TAKÉ ROSTE A KVETE…
ČLÁNEK

  

       

Obchod se spodním prádlem a oblečením,
Chržínská 49 Velvary - M. Srbová,
Vás zve k nákupu

nově máme otevřeno ve čtvrtek až do 18,00 hod.

OSTROPESTŘEC
MARIÁNSKÝ
Sylibum marianum
Je jednoletá nebo dvouletá bylina z čeledi
hvězdicovitých. Jednoletka vypučí na jaře trsem
bodlinatých listů s výraznými bílými žilkami.
Koncem června se na cca jeden metr dlouhých
lodyhách objeví purpurově červená květenství.
Na první pohled je velmi podobný obyčejnému
bodláku. Na konci léta dozrají plody, které
se sklízí. Název této byliny souvisí se starou
legendou, podle níž vznikly bílé skvrny
na lístcích z mléka Panny Marie.
Dorůstá výšky 60-150 cm. Listy v přízemní
růžici jsou až 40 cm dlouhé pavučinatě vlnaté.
Ostropestřec je původní ve Středomoří, některých
částech Asie a na Kanárských ostrovech.
Ve střední Evropě roste pouze jako zdomácnělý.
Z plodů ostropestřce se může vařit čaj. Důležité
je, aby plody byly roztlučené, tím se umožní
vyluhování účinných látek. Můžeme ho užít
i jako olej, tablety nebo tinkturu. Pomáhá jako
prevence před ztučněním jater, při potížích
vzniklých následkem zánětu jater, při boji s mononukleózou či žloutenkou, pomáhá při odbourávání
následků chemoterapie. Snižuje projevy alergií.
V homeopatii se předepisuje ještě na zlepšení
funkce žlučníku, proti žlučovým kamenům a při
depresích.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Najdete u nás spodní prádlo a oblečení českých značek Werso, Timo,
Linia, JTX Písek, Modestia a další. V prodeji také oblečení zn." SMASH".
Od měsíce dubna zahájen prodej plavek.

PERLIČKA NA ZÁVĚR ... kdyby se jaro ještě
„zaseklo“ a nemohli byste vyjít do přírody a na
zahrádky, tak si za kamny a radiátory zkuste
lámat jazyky a hodně se u toho nasmějte.

Prodáváme i nadměrné velikosti dámského oblečení. V naší prodejně
odborně poradíme s výběrem správné velikosti podprsenky.

SLOVNÍ TVARY:

ostropestřec ~ ostropestřce
~ ostropestřci-ostropestřče- ostropestřciostropestřcem a co teprve množné číslo!
http://www.ostropestrec-mariansky.info/
https://cs.wikipedia.org/wiki/
Ostropest%C5%99ec_mari%C3%A1nsk%C3%BD
Foto Jana Hilmerová
S pomocí uvedených odkazů zpracovala M. Červenková.
w w w. v e l v a r y. c z |
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PLOCHÁ DRÁHA
ČLÁNEK

                   

O stupně vítězů budou bojovat celky AMK ZP
Pardubice B, AK Markéta Praha B, SC Žarnovica
a AK Slaný.
V průběhu sezóny se na slánském stadionu
uskuteční několik mítinků v kubatuře do 125ccm
pro juniory ve věkové kategorii od 10 do 15 let, nastupující
generace plošinářů se zde bude prezentovat jak
v mistrovství ČR na klasické dráze tak na malé dráze
která byla v minulé sezoně ve Slaném vybudována.
Novinkou nastávající sportovní sezony je Štancl
Speedway Academy, historicky nejúspěšnější český
plochodrážní jezdec z. m. s. Jiří Štancl se s vedením
slánského klubu dohodl na novém projektu v podobě
tréninkových kempů, jehož cílem je výuka sportovní
činnosti na motocyklech o obsahu 125, 250, 500 ccm
a nábor nových mladých závodníků od 8 - 15 let.
Celkem se v průběhu sezony uskuteční 15 kempů
a úvodní tři jsou naplánovány na 10. a 24. dubna,
14.května, postupně budou pokračovat do konce
října.

S přáním sledování napínavých soubojů
na plochodrážním oválu co nejsrdečněji
zve pořadatel Autoklub v AČR Slaný.
Antonín Vilde - AK v AČR Slaný

PLOCHÁ DRÁHA SLANÝ - SPORTOVNÍ KALENDÁŘ V ROCE 2016
Sobota

Letošní plochodrážní sezona ve Slaném bude
zahájena 23. dubna a na úvod se příznivci levých
zatáček mohou těšit na semifinalový mítink mistrovství ČR jednotlivců kdy šestnácka závodníků
bude bojovat o osm volných míst do finále MČR.
Slánský AK zde bude mít zastoupení čtyř jezdců
a to Michala Dudka, Adama Fencla, Petra Babičku
a Piotra Dziatkowiaka
15. května je na pořadu tradiční PRO-TEC
Meeting - Memoriál Antonína Vildeho - mezinárodní
závod dvojic za účasti jezdců z Polska, Holandska,
Německa a ČR. Vítěství z předešlých tří ročníků
budou obhajovat jezdci ve vestách PRO-TEC
Speedway Klubu Miletice.
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Nejprestižnější tuzemskou soutěží je mistrovství
ČR Extraliga družstev, ve Slaném je na programu
8. června a 7. září. Letošního ročníku se nezúčastní
tým Grepl PDK Mšeno a je nahrazen týmem
BP Team, což je společenství klubů AK Březolupy
a PK Plzeň. Ostatní účastníci jsou AMK
ZP Pardubice, AK Markéta Praha a AK 3ton Slaný.
Po pěti letech se do Slaného vrací závod Flat
Tracku, takzvaná Americká plochá dráha, mistrovský
závod ČR se uskuteční 25. června a velký příznivec
tohoto motocyklového odvětví poslanec parlamentu
ČR Stanislav Berkovec se uvolil, že se chopí
spíkrování závodu.
Druhá nejvyšší klubová soutěž I. liga družstev
zavítá do Slaného na konci prázdnin 27. srpna.

Neděle

23. 4.

15. 5.

Semifinále MČR jednotlivců

15,00 hod.

+ Mini Cup 125ccm

10,00 hod.

PRO - TEC Meeting Memoriál Antonína Vildeho

15,00 hod.

+ Mistrovství ČR do 125ccm

10,00 hod.

Středa

8. 6

Mistrovství ČR Extraliga družstev

18,00 hod.

Sobota

25.6.

Mistrovství ČR Flat Track

14,00 hod.

+ Mistrovství ČR do 125ccm

10,00 hod.

Sobota

Středa

27.8.

7.9.

Přebor ČR - I. Liga družstev

17,00 hod.

+ Mini Cup 125ccm

14,00 hod.

Mistrovství ČR Extraliga družstev

17,00 hod.
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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

DUBEN

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

KŘÍŽOVKA

- 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.

       

Martina Navrátilová (tenistka): „Každý, kdo říká, že nezáleží na tom, jestli vyhrajete,
nebo prohrajete...“ viz tajenka

POTOPIT
HOLOHLAVÝ
KULHÁNÍ
LITERA
ZDROBNĚLE JOSEF
SLAVNOSTNÍ SLIB
CESTIČKA

Inzerce

VYSOKÝ ÚŘEDNÍK
(LIDOVĚ)
STAVEBNÍ POZEMEK
ŠŇŮRY
KANAPE
VÁNOČNÍ VŮNĚ
KAMARÁDI
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Foto na titulní straně: Pavel Bakalář
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KOŘALKA
VYLUŠTĚNÍ Z BŘEZNOVÉHO ČÍSLA:
Neopomenutelný spoluautor postavy českého génia Járy Cimrmana, vystupující
pod pseudonymem dr. Evžen Hedvábný, byl: KAREL VELEBNÝ				
Křížovku připravila: Z. Ortová
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