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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
BŘEZEN A DUBEN 2016

             

ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA

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!

Radní se zabývali otázkou projednávání přestupků,

Důvodem je fakt, že návštěvníci baru ruší na náměstí

což je agenda, kterou zajišťujeme i pro okolní obce

noční klid. Jedinou útulnou pro noční zbloudilce tedy

na základě veřejnoprávních smluv. Protože je projed-

zůstává hospoda na růžku, kde se návštěvníci chovají

návání drahé a neboť se na pokutách nevybere mnoho,

i k ránu slušně. Zatím se neví, proč tomu tak je.

rozhodlo se službu zdražit a doporučit zastupitelstvu,
aby schválilo znění nové smlouvy. Projednání jednoho

Rada jednala o tom, že před některými velvarskými

přestupku bude od nynějška stát ne jen 1.000,-,

večerkami začíná být stále větší hradba přepravek

ale 2.500,- Kč. Výsledné navýšení by měli pocítit

a všeličeho mnohdy i nevzhledně podivného. Využila

i přestupci, tak doufejme, že sporů bude ubývat.

proto situace, kdy prodejci žádali o prodloužení
souhlasu se záborem veřejného prostranství,

Radní vzali na vědomí informaci o uskutečněné aukci

aby některým povolení neprodloužila a vyzvala je

na dodavatele plynu, jejímž vítězem se stala Pražská

ke zkulturnění okolí svého obchodu. Ostatní pak žádá,

plynárenská, a díky níž bychom měli dojít k úspoře

aby dodržovali vyměřený zábor.

na energiích cca 300-400.000 Kč za rok. Tak se uvidí,
ještě budeme soutěžit nové ceny elektřiny.

Rada souhlasila s odkupem nábytku v ceně
15.000,- Kč, který byl umístěn v jednom z bytů

Rada souhlasila s konáním mobilního sběru

s pečovatelskou službou. Novým nábytkem byt vybavili

nepotřebného textilu a obuvi, který zdarma nabídla

příbuzní pána, který ještě před nástupem do DPS

společnost Cortex CZ SE spolupracující s Českým

bohužel zemřel. Aby nemuseli hledat pro vybavení jiné

červeným křížem. Termíny svozů budou upřesněny.

využití, nabídli jsme odkup a nově vybavený byt
budeme používat pro krizové a návštěvní účely.

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!

Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej dvou
částí pozemku o celkové výměře 6m2 na Velké Bučině,

Starosta informoval radu o proběhlé protipovodňové

kde majitelka nečekaně po letech zjistila, že částmi

prohlídce Bakovského potoka, kdy spolu se zástupcem

nemovitosti zasahuje do městského pozemku.

Povodí, vedoucím odboru životního prostředí Slaný

Zastupitelstvo s prodejem souhlasilo, situace už

a zpracovatelem vodohospodářského generelu města

by měla být v pořádku. Raději si prověřte, jak na tom

prošli část koryta ve městě (od školky k Podhornímu

jste vy.

mlýnu) a domluvili se na tom, jak bude vyčištěno. Akci
provede v průběhu roku na náklady Povodí technická

Rada doporučila zastupitelstvu schválit směnu

četa města.

pozemků za účelem záchrany renesanční branky
v Chržínské ulici. Zastupitelstvo směnu schválilo, nyní

Starosta informoval radu o tom, že ve spolupráci

je vše na dobré cestě k tomu, abychom se o branku

s firmou Eltodo připravil a podal žádost na kompletní

brzy mohli začít starat. Snad nám do té doby nespadne.

modernizaci osvětlení na Velké Bučině. Snaha
dosáhnout na dotaci iROP na výstavbu chodníku v ulici

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Rada nesouhlasila s tím, aby Exotic bar na náměstí

Malovarská včetně osvětlení se ukázala jako lichá, žel

mohl o víkendech legálně fungovat jako nonstop.

nedosáhneme na bodové hodnocení vymezené
w w w. v e l v a r y. c z |
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TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
POKRAČOVÁNÍ
vyhlašovatelem dotace. Výhodu mají chodníky vedoucí

jsme získali příslib dotace 200.000 Kč z Ministerstva

17. 9. Velvarským maratonem a festivalem Natvrdel.

kultury v případě, že již budeme mít zesmluvněného

Bude to hodně výživný velvarský týden.

dodavatele. Na programu regenerace jsme rovnou
zažádali o navýšení příspěvku a netrpělivě čekáme

Rada schválila ZUŠ Velvary účelově vázaný

na výsledek rozdělování krajských dotací, kde jsme

příspěvek ve výši 265.151 Kč na kompletní opravu

žádali o příspěvek 400.000 na realizaci fasády.

fasády budovy, která proběhne o letošních prázdninách.
Zuška tak bude ještě krásnější. A přestane praskat
(i když ve švech jistě díky své kvalitě bude praskat

Karse, které jsou půjčovány v rámci dlouhodobé

Jisté je, že v září by brána měla zářit novotou zvenčí

přímo na perón, což vzhledem ke stavu našeho nádraží,

spolupráce s kralupským muzeem. Karse půjčovat

i zevnitř a navíc mít v sobě novou expozici!

kde už se těžko pozná, co je perón a co výmol, budeme

do Kralup je slušnost, protože je to tamní rodák,

splňovat těžko, zvláště když chceme budovat chodník

sbírku odkázal Kralupům a my se jí pyšníme jen vinou

na druhém konci města.

historických zákrut a nepředložeností.

nadále).
Starosta poděkoval TJ Slovan za příkladnou péči
o přátele z Francie, kteří nás navštívili o Velikonocích
a zúčastnili se přátelského turnaje.

Rada schválila příspěvek MŠ Velvary ve výši
49.123 Kč, což představuje polovinu nákladů na rea
lizaci bezpečnostního zajištění školky a instalaci

Rada města schválila zadání studie na realizaci

Rada schválila návštěvní a provozní řád

komplexních úprav v okolí Malovarského rybníka

Malovarského hřiště. Místostarosta informoval radu

Starosta informoval radu města o konání a výsled-

v pracovním názvu Malovarské mokřady panu Doušovi

o ukončení dvou velkých stavebních akcí: budování

cích kontroly zaměřené na krizové řízení. Starosta pro

ze společnosti JAMI Projekt, který by měl nejen vymy

bezbariérových vstupů do zdravotního střediska

tyto účely připravil plán krizové odezvy města a krizový

slet, jak vyčistit vodu v rybníku a jak upravit okolí tak,

a Malovarské hřiště. Hned jsme se začali poohlížet

štáb. Kontrola proběhla bez závad, věřme,

Rada několikrát jednala o situaci ve věci reklamace

aby se v něm voda čistila, ale též proměnit místo

po dalších stavbách.

že nebudeme nuceni brzy testovat, zda je plán

kvality povrchu víceúčelového hřiště u Sokolovny.

nastaven dobře.

Věc se řeší právní cestou, jednatel společnosti

v rekreační zónu s napojením na cyklostezku a vše
připravit k podání žádosti o dotaci.

Rada projednala účetní uzávěrky příspěvkových
organizací a shledala, že všechny hospodařily dobře,

videotelefonů do všech tříd. Práce bude provádět firma
Beneš.

je již nakloněn diskusi, věříme, že se situace vyřeší
Rada schválila zakoupení minidumperu pro potřeby

během léta, kdy buď budeme muset povrch opravit

technické čety v hodnotě 77.000,- Kč. Jedná

ze svého (800.000!), aby nám vydržel, anebo se firma

projektu „Protipovodňový varovný a monitorovací

se o odolné motorové kolečko s radlicí a zdvojenými

ukáže jako slušná a postaví se k tomu čelem.

systém města Velvary“ a žádosti o dotaci na jeho rea

Rada se několikráte zabývala problematikou

koly, které v zimě může sloužit k odklízení sněhu, nyní

lizaci. V rámci projektu by měl být obnoven městský

nutnosti navýšení stočného, která byla vyvolána výzvou

však bude využito při opravě náhonu Malovarského

Starosta seznámil radní se zprávou ze setkání

rozhlas jako nástroj varování obyvatelstva v okamžiku

Státního fondu životního prostředí, který nás upozornil,

rybníka, kterou díky kolečku budeme moci dělat

s hejtmanem, který přislíbil, že by se náš most měl

ohrožení, starý dráťák nahrazen bezdrátovým, měl

že buď navýšíme stočné, nebo budeme nuceni vracet

svépomocně. Tímto nákladem výrazně ušetříme

opravit v roce 2017 a obchvat Nové Uhy – Černuc

by být zřízen též lokální varovný systém na povodí

dotační prostředky přidělené na kanalizaci.Starosta ve

prostředky, které bychom jinak museli vynaložit

realizovat o rok později. Pane hejtmane, my vám

Bakovského potoka, který by nás varoval v případě,

věci několikráte intervenoval u fondu ve snaze zmírnit

na dodavatelskou firmu. Máme tedy zase o kolečko víc.

věříme! (a vůbec si nevšímáme toho, že se tu

že by se k nám blížila velká voda odjinud. Žádost

výši úpravy, leč nakonec požadavky fondu uznal jako

se podává ke konci května, pokud budeme úspěšní,

odůvodněné, neboť dosavadní způsob kalkulace

Rada města schválila přijetí dotace ve výši

obnova by se udála v příštím roce.

stočného nezohledňoval nutnost generovat prostředky

37.000,- Kč z Ministerstva kultury na pořízení nového

na obnovu kanalizační sítě. Rada se rozhodla stočné

programu pro zkvalitnění výpůjčního systému a online

Rada souhlasila s pronájmem několika pozemků

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit

navýšit dle nároků fondu a stanovit výši stočného

služeb knihovny. Naše šikovné knihovnice žádost

v okolí silnice I/16 na Ješín pro provizorní stavby

podaly samy, moc si toho ceníme.

z důvodu budování přeložky silnice na Slaný. Že by se

Rada zadala firmě Hydrosoft přípravu a zpracování

což je dobře.

vyhlášení záměru prodeje podzemku PK 1424/1 v k. ú.

na 34,20 Kč/1m3 včetně 15%DPH, což je nárůst

Velvary, o jehož odkoupení zažádala společnost

o 8 korun oproti loňskému roku. Starosta si uložil

Comax.

za úkol věc vysvětlit občanům.

vodohospodáři se silničáři sázejí, zda tu ta kovovobetonová obluda bude pět či deset let…)

Ješínští konečně dočkali toho, že jim kamiony nebudou
Rada schválila zřízení přípravné třídy při

najíždět do kuchyní?

Základní škole Velvary pro školní rok 2016/2017,
Rada vzala na vědomí Zprávu o přírůstcích ve sbírce

Rada schválila zadání veřejné zakázky „Restaurování

Městského muzea Velvary za rok 2015 a Zprávu

kamenných částí a oprava omítek Pražské brány“

o činnosti Městského muzea Velvary a poděkovala

společnosti Basano s. r. o., která předložila

paní vedoucí, že se tak činí.

nejvýhodnější nabídku ve výši 942 948 Kč. Znamená

Rada souhlasila se zapůjčením obrazů Jiřího
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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a ocenila úsilí pana ředitele, že dokázal tolik potřebnou
třídu i přes nesnáze zařídit.

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších věcech,
budeme Vás o nich průběžně dále zpravovat, děkujeme
za váš zájem!

Starosta informoval radu města o přípravě oslav

to, že budeme opravovat Pražskou bránu.

130. výročí založení velvarské základní školy.

Rada se rozhodla vyhlásit výběrové řízení poté, co

Oslavy proběhnou v týdnu od 12. 9. a vyvrcholí v sobotu

(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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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY             

Milí sousedé, přeji vám hodně radosti v květnových velvarech a protentokrát zasílám své
radosti a starosti za měsíc duben v podobě
obrazové. Přeji krásný máj! Starosta.
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S panem Bergmanem z Muzea Karlova mostu
jsme si slíbili dlouhodobou spolupráci, takže je jasné,
že o velvarských vejcích ještě bude slyšet.
Sotva skončila akce vajíčková, začala akce Záložna.
I ta se ale velmi vydařila, sál hotelu se zaplnil, debatovalo se o budoucím využití, už víme, co chceme!
Ačkoli dům ještě není náš, už po něm rejdí architekti
a přemýšlí o jeho budoucí podobě. Sestavili jsme
kolegium městu blízkých odborníků.
Kolegium obhlédlo Záložnu a poté raději o rozkvětu
budovy přemýšlelo venku, vevnitř je to přeci jenom
silný kafe. Ale my to dáme!
Velké změny čekají i Pražskou bránu, díky
příspěvku z Programu regenerace památkových zón
a prostředkům z naší kasy dostane nový kabát
a zkrášlíme ji i uvnitř.

Máme nové kolečko - tzv. minidumper. Díky němu

11 mohou začít svépomocné úpravy náhonu, což přispěje

Uklidili jsme kus města od odpadků, aby to tu bylo zas

12 o něco hezčí, jistě to k něčemu bude!

Vevary v dubnu krásně kvetly, dařilo se spokům,

13 školám, snad i vám všem. Přejeme, aby i květen byl
měsícem kvetoucím!!!

11
6

12

13

tak aby k němu měli občané celodenní přístup.
Mobilní kontejner je označen logem Českého
Červeného kříže a logem projektu Mobileco
včetně odkazu na webové stránky a telefonního čísla na bezplatnou infolinku.

Rozdmýchávali jsme též doutnající záměr zřízení
expozice dobrovolného hasičstva. Vyklidili jsme
nejstarší hasičárnu v republice a už víme,
že jí padá střecha. Doutnáme dál.

ke zkvalitnění vody v Malvaňáku.

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

do pondělí 16.5.2016 do 8:00,

Zatím tu pan Hrdlička kontroluje práci kameníků, kteří
opravují částí průčelí. Tohle je momentka z kontrolního
dne, který byl opravdu na vysoké úrovni a s velkým
rozledem!

občanů s projektantem, vedoucí odboru výstavby
předvádí šíři komunikace.

10

od pátku 13.5.2016 od 8:00

Pracuje se i na svatém Jiří, který letos slaví 400 let.
Firma Fajstavr pokračuje v obnově pláště budovy,
na podzim bude zvenku hotovo.

Nevěnovali jsme se jen památkám, projektujeme

9

Společnost Coretex CZ SE společně s Českým
Červeným křížem připravuje humanitární sbírku
textilu s názvem Mobileco. Sbírka bude probíhat
pomocí mobilních kontejnerů, které budou
přistaveny

Dočkal se i svatý Jan, který bude mít brzy novou
balustrádu, páni kameníci Kytkové už ji mají hotovou
od podzimu, čekají jen na dobré počasí.

10 opravy komunikací, tohle je momentka ze schůzky

8

Humanitární sbírka
MOBILECO

Odevzdávat můžete oděvy, oděvní doplňky,
kabelky, párovou obuv, hračky, bytový textil
zabalené v igelitových pytlích nebo taškách.
Větší část darovaných věcí slouží opět
k původnímu účelu. Menší část poškozeného
textilu je recyklována na suroviny sloužící jako
vstupní materiál pro výrobu různého zboží
(deky, koberce, izolace apod.).
Každému, kdo se rozhodne podpořit tento
projekt, děkujeme, že nám pomáhá pomáhat.
w w w. v e l v a r y. c z |
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PŘEMYSLOVSKÝ MĚŠEC ZASE SYPAL DO VELVAR
ČLÁNEK                   
Malý přemyslovský měšec

Natvrdlí na projekt s názvem Velvarské kuličky

je grant, jímž se Místní

a koule, při kterém chtějí svépomocně vybudovat

DRAŽŠÍ STOČNÉ – PENÍZE V KANÁLU?
ČLÁNEK                

    

Proč město od letoška výrazně zdražuje stočné.

akční skupina Přemyslovské

hřiště na pétanque a na hraní kuliček v parku u školky,

Ta důležitá zpráva zní: od roku 2016 město zdražuje

střední Čechy snaží podpořit

Přemyslovský měšec dále podpořil částkou 4.000 Kč

stočné o téměř 8 korun za kubík. Loni byla cena

projekty malého rozsahu

konání letošního 21. ročníku Memoriálu Karla Krohna,

26,50 Kč, letos budeme platit 34,20 Kč. Proč?

s veřejně prospěšným charakterem týkající se práce

slavné velvarské Dědkiády.

Dostali jsme to nařízeno, takže musíme. Ale nakonec

s mládeží a jiné sportovní, kulturní a společenské akce.

Nejedná se o závratné částky, každá koruna se ale

si i myslíme, že je to tak správně a pomůže nám to.

Loni velvarské spolky a organizace získaly z měšce

počítá a je moc dobře, že velvarské spolky hledají

Věříme, že to též pochopíte!

nebývalou podporu a dařilo se jim i letos.

podporu i mimo městskou kasu!

Příspěvek 5.000 Kč získalo občanské sdružení

(RW)

Máme svou čistírnu odpadních vod, kterou provozujeme, pečujeme také o síť přečerpávacích stanic
a zodpovídáme za to, že voda, která je vypouštěna
zpět do Bakovského potoka, bude odpovídat normám,
jinak platíme pokutu. Staráme se o to, že kanalizace
bude funkční, což je u sítě, která je u nás povětšinou
velmi stará, takže se ani mnohdy neví, kudy přesně
vede, nesnadný úkol. Kanalizace se propadá, ucpává,
zanáší. Je potřeba ji stále opravovat a čistit. Díky
historickému rázu našeho města máme navíc povoleno mít splaškovou a dešťovou kanalizaci společně,
Ve Velvarech si čistíme vodu sami!

což nám sice umožňuje využívat staré dešťové řády,

Každá domácnost potřebuje vodu. A také potřebuje

ale též to znamená, že na čistírnu při deštích jde

někam odvést splašky. Ve Velvarech již naštěstí vodovod

všechna špína města, což ji zatěžuje.

máme všude, kanalizace bohužel v některých částech

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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stále chybí a vyhlídky nejsou růžové. Ti šťastnější, kteří

Za co platíme?

jsou na ni napojeni, a nemusí řešit své splaškové vody

V některých městech se to nerozlišuje a obyvatelé

vyvážením fekálem či nákupem a provozem drahé

platí vodné i stočné v jedné částce. U nás platíme

domácí čistírny, za čištění odpadních vod platí. Velvary

zvlášť vodárnám za vodu a městu za stočné. Jeho

si čištění odpadních vod zajišťují samy, což je levnější,

výše se každoročně vypočítává z nákladů na provoz

než kdyby to pro nás dělala firma, ale také náročnější.

kanalizační sítě a čistírny odpadních vod (ČOV),

w w w. v e l v a r y. c z |
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DRAŽŠÍ STOČNÉ – PENÍZE V KANÁLU?
ČLÁNEK - POKRAČOVÁNÍ

směřovat do rekonstrukce kanalizační sítě. Ve spolu
práci s odborníky vytvoříme plán obnovy, s nímž
vás seznámíme. Děkujeme za pochopení a slibujeme,

                   

že tyto prostředky budeme využívat s rozumem.

kam spadá: čištění kanalizační sítě, opravy čerpadel

Čištění odpadních vod je nejednoduchý úkol, který je

a motorů, revize zařízení, laboratorní rozbory, monito

vzhledem k vyššímu množství chemikálií používaných

ring a přenos dat, nákup chemikálií, odvoz a likvidace

v domácnostech i tváří v tvář zpřísňující se legislativě

kalu, poplatky za vypouštění vyčištěných vod, energie,

stále obtížnější. Naše zastaralá a historická kanali-

mzdy, úhrady odborným firmám, opravy propadlých

zace je mnohde časovanou bombou, která nás může

vpustí či částí kanalizace a mnohé další náklady.

překvapit ze zálohy. Věřme, že i díky tomuto kroku

Kanalizační síť a čistírnu odpadních vod si sami

se nám podaří výbuchu předcházet, případně mít

provozujeme od roku 2010 proto, abychom mohli

dostatek prostředků na nápravu.
Radim Wolák, starosta

žádat o dotace, což ve chvíli, kdy městu kanalizaci provozuje odborná firma, není možné. S firmou
je to sice snazší, ale také dražší. Systém se nám díky

Na okraj: I po navýšení na 34,20 Kč budeme platit

skvělé práci pracovníků odboru majetku a obsluhy

méně, než v mnoha okolních obcích, například

ČOV daří provozovat s nízkými náklady, což

ve Slaném, v Mělníku a v Kralupech se platí 39,70 Kč.

ve výsledku znamenalo, že jsme dlouhodobě mohli
držet cenu stočného na nízké úrovni.
To se má však letos změnit.
Proč se musí vybrat víc?
Loni na radnici došla výzva ze Státního fondu životního
prostředí, která nás upozornila na to, že výši stočného

Poděkování

Poděkování panu Kratochvílovi
Město Velvary děkuje panu Janu Kratochvílovi za dlouholetou kvalitní práci, kterou vykonával
při údržbě ČOV Velvary. Díky jeho svědomité péči čistírna fungovala bezchybně, jeho pečlivost
nám pomohla předejít mnohým problémům.

držíme „pod cenou“ a že nedostáváme závazku, který

DĚKUJEME!

jsme dali, když jsme žádali o dotaci na kanalizaci,
v němž jsme se zavázali, že stočné budeme zvedat
tak, abychom byli schopni kanalizaci obnovovat. Pokud

Inzerce

cenu nezvýšíme na stanovenou úroveň, budeme muset
vrátit dotaci, kterou jsme od fondu získali na stavbu
kanalizace v ulici Malovarská a v části Nové Uhy (jde
o několik milionů korun). Proti výzvě jsme se ohradili
s tím, že do ceny stočného zahrnujeme všechny
náklady, a protože hospodaříme dobře, je nízká.
Fond nás však upozornil, že v kalkulaci nepočítáme
s tvorbou zisku na obnovu kanalizační sítě, což je prý

Inzerce

chyba. A to jsme po úvaze uznali a rozhodli se cenu
navýšit na Fondem určenou výši.
Obnova kanalizace je nutná
Víme, že navýšení ceny stočného není populárním
krokem. Bude to znát, i proto, že řada z nás platí stočné
jednou do roka. Prostředky získané navýšením budou
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VELVARSKÁ ZÁLOŽNA ZASE OŽILA!!!
ČLÁNEK                

    

Alespoň na jeden den! První dubnovou neděli zde
totiž proběhl den otevřených dveří spojený s debatou
o budoucnosti tohoto místa. Již od rána kmitala
skupina dobrovolníků, aby na zvlněném parketu
připravila slavnostně nazdobenou tabuli, coby kontrast k celkově zdevastovanému prostředí. Odpoledne

veřejnosti, že je projektem číslo jedna, důležitým pro

Vás budeme průběžně zpravovat. Dík patří i všem,

budoucí rozvoj Velvar. Ne nadarmo oprava Záložny

kdo akci podpořili!

byla hlavním tématem v loňské anketě o potřebách

se pak dveře sálu po letech otevřely kulturnější akci,

Způsob převodu se nyní řeší. Pan Marián Manda

než je výprodej textilu, a do budovy za zvuku dobo

popřál všem velvarským, ať se jim podaří tuto budovu

vých nahrávek začali proudit Velvarští, aby se mohli

společnými silami zvelebit, a přislíbil, že město může

na vlastní oči přesvědčit, v jakém stavu je budova, jež

i nadále s podporou firmy počítat.

kdysi bývala chloubou města. Přinesli s sebou nejen

Poté se společně plánovalo. Každý mohl vyjádřit

občerstvení, ale též vzpomínky, a tak si tu bylo možno

návrh, co by si v hotelu přál mít. Když byly všechny vize

popovídat nejen o tom, jak dopadla leckterá zábava,

zapsány, účastníci dostali lepicí štítky a mohli je umístit

ale promluvit třeba s muzikanty, kteří na tancovačkách

k návrhům, které nejvíce podporují. S přehledem

hrávali, nebo s panem Rosickým, synem posledních

zvítězila obnova tanečního sálu, zřízení pivovaru

předválečných nájemců, za nichž to tu vypadalo docela

s ubytováním a cukrárny s kavárnou, objevily se zají-

jinak.

mavé náměty na spolkové využití. Po skončení plánovací části starosta popsal výhledy na dotační podporu

Setkání ale nebylo vzpomínkové, cílem bylo hlavně

a seznámil přítomné s dalším postupem, informoval

promluvit o tom, co bude. Zahájil starosta města, který

o vzniku kolegia architektů, kteří budou připravovat

popsal současnou situaci kolem hotelu a poděkoval

studii obnovy budovy. Na závěr se všichni, kteří tam

řediteli společnosti MT COMAX za v současné době

ještě byli, společně vyfotografovali podle snímku

nebývale šlechetný čin, a sice to, že firma hotel koupila

z 30. let, a šlo se domů.

od předchozí majitelky s tím, aby jej předala městu.

Zájem místních ukázal, že obnova Záložny má podporu

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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města. Věřme, že se nám společně podaří našeho

Radim Wolák starosta

cíle dosáhnout. Bude to cesta dlouhá a nesnadná,

Na své si přišli i fotografové, kterým děkujeme za účast,

ale Velvary to dokážou, to je jasné!

fotky z akce i snímky zašlých hotelových zákoutí najdete

Děkujeme za zájem, velmi nás těší, o dalším postupu

na www.velvary.cz/zalozna

VELVARY KRÁSNĚJŠÍ? DÍKY VÁM!
Zajímáte se o své okolí? Není vám jedno, jak vypadá?
Máte pocit, že by to někde chtělo novou lavičku,
odpadkový koš, stromek či nějaké jiné vylepšení?
To je skvělé!!! Své náměty si určitě nenechávejte
jen pro sebe a zatepla nám je sdělte. Rádi se
je pokusíme uskutečnit.
S důvěrou se můžete obracet na Editu Sedláčkovou,
315 617 095, sedlackova@velvary.cz, která se stará
o rozvoj městského mobiliáře, či na starostu, případně
na další pracovníky městského úřadu.
Těšíme se na vaše návrhy a předem za ně děkujeme!

w w w. v e l v a r y. c z |
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UKLIĎME ČESKO 2016
– VELVARY ZAS O KUS ČISTĚJŠÍ!
ČLÁNEK                    
Jarní úklid černých skládek se vydařil! Navzdory

kdo s přípravou akce pomohli zapůjčením tech-

deštivému počasí se našla skupina devíti neohrožených

niky, přípravou sudů a cedulí, všem, kdo nemohli

dobrovolníků, kteří se nebojácně utkali s nepořádkem

přijít, ale mysleli na nás, děkujeme také nezištným

u silnice k benzínce!

uklízečům, kteří nám na místě pár pytlů naplnili

Během sobotního odpoledne se podařilo vyčistit

už v sobotu dopoledne, těm, kdo uklidili skládku

příkop po obou stranách, vysbíral se plný náklaďák

u Miletic, a hlavně VŠEM, kteří pomáháte k tomu,

pytlů, na místo jsme dali sudy na odpad a tabule

aby naše okolí vypadalo k světu!

s prosbou, aby se tu lidé chovali lépe. U potoka pod

Město se snaží řešit další postup u bývalé silnice

mostkem žel černá skládka zůstává, její velikost je nad

I/16 k benzínce, která se po vybudování nové státní

dobrovolnické síly, s ní se budeme muset poprat jinak.

komunikace stala územím, o které se nikdo nestará,

Uklízelo se i v Ješíně, i tam se u cesty na Neuměřice

a pomalu zarůstá. Snažíme se, aby byla převedena

vysbírala též pěkná hromada nepěkného nepořádku.

na město, poté bychom zde mohli stání kamionů

Díky patří všem, kdo letos přišli uklízet, všem,

usměrňovat a nastavit mu pravidla.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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NOC S ANDERSENEM 2016
ČLÁNEK              

      

víle, jež byla tématem letošní celorepublikové akce. Usnout se nám podařilo až nad ránem…
Budeme vzpomínat na další noční dobrodružství v naší škole.
Moc děkujeme všem dospělým, kteří s námi celou akci absolvovali a dávali na nás pozor, připravovali nám úkoly
a zajišťovali program ve svém volném čase bez nároku na odměnu.
5.A a M. Červenková

Do knihovny jsme letos nemohli, protože Zdeničku
Ortovou nám skolil bacil, a tak své síly musela napřít
tentokrát jiným směrem. Hlavně, že už je fit, určitě
na nás alespoň myslela.

Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY        

  

Jaro, jaro, jaro už je tu!
Sníh se mění na sněženky,
Zase jsme se sešli. Těšili jsme se na tuhle noc celý rok.

slunce sype z peněženky

Letos jsme nejprve zavítali do muzea. Paní

na zem tisíc zlatých dukátů!

ing. Kůrková nám zapůjčila „staré“ dětské knížky
z 30. - 50. let minulého století. Všechny krásné,

Tak tato písnička je v tomto období naše oblíbená.

čisté, zachovalé, některé s barevnými i černobílými

Všichni jsme se moc těšili na jaro. Ještě na konci zimy

ilustracemi. Na čtyřech stanovištích jsme plnili úkoly,

jsme si ve školce společně užili karneval, děti měly

odpovědi jsme hledali, kde jinde, než mezi stránkami

pěkné a nápadité převleky. No a potom se všechny

starobylých publikací. Jakmile jsme si s detektivním

Další cesta vedla za hranice Velvar. Autobusem

naše činnosti “točily” kolem přípravy na jaro. Společně

úkolem poradili, byl tu další: mezi exponáty se nachá-

jsme po setmění vyrazili do hvězdárny ve Slaném.

jsme na školní zahradě vyháněli zimu, i když někdy

zely předměty, které zde vystavené v současné době

Od rána jsme úpěnlivě prosili svatého Petra, aby

se stále ještě zdá, že se nám to letos tak úplně nepodařilo.

nejsou a my jsme měli odhadnout k čemu sloužily a jak

zastavil spršku deště a rozfoukal zataženou oblohu.

Velvarské kolečko připravilo pro děti a rodiče v parku

se mohou nazývat (např. past na raky, masážní strojek,

A světe, div se! Podařilo se. Obloha byla jako vyme

vítání jara. Těšili jsme se na Velikonoce, malovali jsme

strojek na nudle...). To jsme se pobavili. Vyhlásili jsme

tená , takže jsme v kupoli, která se s námi natáčela

vajíčka, zdobili jsme školku. Děti opět navštívilo diva-

vítěze a hybaj na ulici!

různým směrem, pozorovali opravdovým hvězdářským

délko s pohádkou a velký úspěch též mělo, ostatně jako

dalekohledem (vlastně několika) souhvězdí,

každý rok, představení Cirkus Cecilka.

hvězdokupy a galaxie. Byla to krása! Jen kdyby tam

Poslední lekcí byl ukončen program Zdravý úsměv,

nebyla taková zima. Pak jsme ještě před hvězdárnou

ve kterém se děti dozvěděly jak co nejlépe a správně

zakláněli hlavy a hledali souhvězdí, o kterých nám

pečovat o svůj chrup.

vyprávěl film.

6. 4. jsme byli pozvání na koncert do ZUŠ, kde pro
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nás děti a jejich učitelé připravili moc hezký program.

techniku v akci, což se dětem velmi líbí. Velké díky

Před 23. hodinou jsme dorazili ke škole a věděli

Formou pohádky se děti seznámily s opravdovými

za ochotu a práci, kterou hasiči mají s přípravou této

jsme, že noc ještě nekončí a potemnělé školní

hudebními nástroji, mladí hudebníci předvedli, jak

akce. A pokud počasí nezradí, poslední dubnovou

chodby prověří naši odvahu, samostatnost

na ně umí zahrát. Za koncert moc děkujeme.

akcí bude již tradiční společná vycházka rodičů,

a orientaci. Všichni jsme našli cíl své cesty

V dubnu nás ještě čeká návštěva u velvarských

dětí a učitelek do velvarského okolí. Tentokrát

a ve zdraví se vrátili ke karimatkám a spacákům.

hasičů. Tuto akci pro nás připravují hasiči každoročně,

se krásnou jarní přírodou vydáme na Chržín

Paní učitelka nám pustila pohádku o malé mořské

předvedou dětem výstroj a techniku současnou i his-

a doufáme, že přivítáme hodně účastníků.

torickou, vyprávějí dětem o své práci, předvedou

Těšíme se J. Junková
w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

      

1

Týden před odjezdem na

celore

se dozvíme zajímavosti z oblasti ochrany vod-

publikové kolo soutěže „T-profi“, které se

ních zdrojů, seznámíme se s protipovodňovými

za Středočeský kraj zúčastní 4 chlapci z našich

opatřeními našeho regionu a další aktivity z eko

pátých tříd, jsme byli v Linetu Želevčice potréoblasti si prožijeme takříkajíc na vlastní kůži.
                                    
novat s ostatními členy celého soutěžního týmu
(4 studenti SOU Slaný, pracovník Linetu). Budeme

Májové sluníčko prodlužuje paprsky a prázdniny
se blíží mílovými kroky, nicméně základka žije
mnoha zajímavými událostmi a činnostmi.
Nahlédněte s námi…
I v uplynulém měsíci se naši žáci, zejména
z druhého stupně, zúčastnili několika sportovních
klání např. florbalového v Kralupech nebo stolního
tenisu ve Slaném. Přihlášené děti opět začaly jezdit
do Beřovic na golfové tréninky s instruktorem. Tato
mimoškolní aktivita probíhá pod záštitou Centra
sportu při ZŠ Velvary s podporou Golfového klubu
v Beřovicích a děti ji mají z větší části dotovanou.
Pozadu jsme nezůstávali ani ve vědomostních,
jazykových a uměleckých soutěžích. Děti se
zapojily do matematické olympiády na Kladně.
Pythagoriáda (také matematika) proběhla mezi
nadanými žáky 6. - 8. tříd. Velkého úspěchu žáci
dosáhli v pěvecké soutěži, zejména v kategorii
5. tříd. Nejprve proběhlo školní kolo oblíbené
soutěže „Velvarská písnička“ a vítězové a vítězky
z každé kategorie postoupili do „Ostrovského
skřivánka“, kde nasbírali nebývalé množství
předních umístění.
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V průběhu velikonočních svátků jsme přivítali
návštěvu z Francie z partnerské školy
a města Montber. Zúčastnili se fotbalového
tréninku, posléze turnaje a v muzeu měli možnost
si vyzkoušet pletení pomlázek pěkně po česku.
Na samém konci března proběhl sběr papíru.
Podařilo se nám ho s podporou veřejnosti
nashromáždit více než 10 000 kg. Děkujeme
rodičům, prarodičům i velvarské veřejnosti
za podporu. Získané peníze použijí třídní učitelé
na činnosti ve svých třídách.
Před Velikonocemi byly připraveny již tradiční
velikonoční dílny, na mnoha stanovištích si děti,
rodiče i ostatní návštěvníci mohli vyrobit dekorační
předměty, upéct arabský chléb, ozdobit perníčky,
uplést pomlázky, zahrát hry a vyzkoušet mnoho
dalších pěkných věcí. Zájem byl opět velký.

mít za úkol sestavit ze stavebnice Merkur funkční
model podle plánku v určitém čase. A že to nebude
jen tak obyčejný model, to všichni tušíme (loni
sestrojovaly týmy lanovku). Držte nám pěsti!

2

Den Země proběhne 22.4. Hlavním bodem
programu bude předvedení několika desítek

dravých ptáků společnosti Zeyferus. Uvidíme
dravce pěkně zblízka, v letu i při lovu. Kromě toho

3
4
5

Začínáme připravovat oslavy 130. výročí
založení naší školy.

Zúčastnili jsme se celostátní akce
Noc s Andersenem viz. samostatný článek.

Schůzka Klubu předškoláka se bude konat
2. 6. 2016.

Pozvánka

Srdečně zveme všechny
na Atletický pětiboj o pohár starosty města, který se uskuteční
ve čtvrtek 5. 5. 2016 na atletickém hřišti ve Velvarech od 9 do 14 hodin.
Inzerce

Chlapci a děvčata z devátých ročníků vyjeli
na exkurzi do elektrárny v Miřejovicích a děti
ze tříd prvního stupně zase do ZOO v Praze,
některé třídy využily výukových programů
či komentované prohlídky v rámci zvýhodněného
vstupného pro školní kolektivy.
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA      

   

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ

Zájemce o studium v Základní umělecké škole Velvary zveme na přijímací zkoušky, které
proběhnou ve dnech 9. 5. 2016 a 13. 6. 2016 vždy v době od 15.00 do 18.00.

Jezdíme s dětmi na nejrůznější soutěže, přehlídky

Taneční obor se opět zúčastnil Festivalu tanečního mládí,

nebo setkání. Naši žáci vystupují na veřejných kon-

které pořádá Sdružení učitelů tance. Zatím proběhlo

certech a zúčastňují se kulturního života ve městě

regionální kolo pro Prahu a Středočeský kraj, kde jsme naše

při nejrůznějších příležitostech. To však samo o sobě

město reprezentovali v parketových kompozicích v kate-

ještě nestačí, protože teprve když se k naší snaze

gorii děti, junioři i mládež. Nutno říci, že konkurence byla

připojí konzistentní podpora ze strany rodiny, může

veliká, ale ani toho jsme se nezalekli. Postoupili jsme dvakrát

se dostavit opravdu dobrý výsledek. Jsem velice rád,

z třetího místa na mistrovství republiky a naše mládež

že takových rodičů, kteří si uvědomují úlohu umění

byla dokonce zlatá. Nesmíme zapomenout na ty nejmenší

při výchově svých dětí, je ve Velvarech čím dál víc.

z druhého ročníku. Ty si jeli soutěž takzvaně osahat. Radost
byla z postupu do finále a také z celkového pátého místa.

5. 4. jsme se s úspěchem zúčastnili ,,Tanečního

Dík patří všem zúčastněným.

setkání“ ve Slaném
6. 4. jsme hráli lidové písně a pohádkové melodie pro

Za taneční obor Marcela Odvodyová

děti z mateřské školky
13. 4. jsme si poslechli nádherný houslový recitál
v podání Daniely Součkové a Petra Jiříkovského

Inzerce

16. 4. jsme soutěžili ve sborovém zpěvu a získali hezké
třetí místo
17. 4. jsme soutěžili v tanci a získali postupy několika
skupin do celostátního kola
17. 4. jsme odehráli dva pěkné koncerty v Rytířském
Měsíc duben byl již tradičně bohatý na události v naší

sále zámku Nelahozeves

základní umělecké škole. V minulém Zpravodaji

18. 4. jsme pořádali ,,Velvarské hudební setkání“

jsme informovali o chystaných akcích. A než jsme

dětských pěveckých sborů kladenského okresu

se nadáli, je čas na jejich vyhodnocení. V první řadě

20. 4. jsme koncertovali pro rodiče i veřejnost

je třeba říci, že všechny školní akce jsou nedílnou

v sále ZUŠ

součástí výuky, které je nutno chápat jako výstupy

24. 4. zahráli divadýlko pro velvarské děti naši hosté

výchovně vzdělávacího procesu. Procesu, který

– žáci ZUŠ Stodůlky

je podložen trvalou a cílevědomou péčí o každého

samozřejmě, že po celý školní rok pilně kreslíme,

žáka. Komplexním vedením a rozvojem jeho nadání.

modelujeme, zkrátka výtvarně tvoříme a naše práce

Péčí o růst jak po stránce umělecké, tak i po stránce

vystavujeme, kde se dá…

osobnostní. Naše škola k tomu má naštěstí dobré
personální i materiální předpoklady.

V měsíci květnu Vás srdečně zveme na tyto akce:

Jak jistě víte, pořádáme koncerty vážné hudby,
na které se daří zvát kvalitní interprety. Protože

8. 5. na veřejný koncert školního orchestru K. M. Č.

ti opravdu dobří umělci (kteří zpravidla nepotřebují

17. 5. na závěrečný koncert hudebního oboru

ani modré housle či šátek na hlavě) neřeší výši

25. 5. na absolventský koncert hudebního oboru

honoráře, když hrají pro žáky naší školy.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt
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Městské muzeum Velvary a TOM Javory Černuc
pořádají
v sobotu 28.5. 2016 od 18.00

KOCOUR NA PECI PODLE FOTOGRAFKY
ČLÁNEK

  

MUZEJNÍ NOC

velmi drahé aparatuře, za níž jsem kdysi dala nemalé
peníze, jsem v tomto případě nijak nehýřila. Jako amatérská fotografka si říkám, že vlastně nezáleží na tom,
čím fotím, ale na co namířím.“ Přiznala, že nejraději

aneb

a také nejčastěji cílí svůj aparát na zajímavá městská
zákoutí, západy slunce i venkov a také to, že dlouhá

Jak Kuba z Malovar k rytířským ostruhám přišel.

léta obdivuje práce Pavla Jasanského, zrovna tak,
jako díla svého „guru“ Josefa Loudy, kterým zpívala
na vernisáži: „Také Robertu Vanovi, který je nejen můj

Začínáme před vraty na hřbitov

nesmírně oblíbený fotograf, ale i kamarád, jsem zpívala
na vernisáži a on mně za to upekl úžasný jablečný

u kostela Všech svatých.
(Malovary)
 Akce je zaměřená na děti a
rodiče s dětmi, ale zapojit se
můžou i samotní dospělí s hravou
duší.
 Seznámíte se s dobou, kdy poblíž
kostela Všech svatých stávala tvrz
Hrádek, a zároveň se na jednotlivých

    

tisíce snímků zachycuje na nijak drahý digitál: „Oproti

NA MALOVARSKÉ TVRZI



   

štrúdl.“ Fotografii se věnuje i další z Eviných přátel –
Od 4. do 30. června bude hostit tvorbu zpěvačky Evy

písničkář a básník Josef Fousek, jehož černobílé fotky

Pilarové Galerie Městského muzea Velvary. Vitální

považuje za skutečná umělecká díla. Rozhodně špatně

umělkyně se tentokrát představí vzorkem své originální

si nevede ani Eva: „Představte si, že takový Mistr, jako

produkce – fotoobrázky. Dvacet z nich zde vystaví:

je Jan Saudek, dokonce moje fotografie pochválil!

„Převažovat budou nové fotografie. Mezi nimi se ale

Potěšilo mě to, nicméně nejsem sebestředná a říkám si,

objeví i starší snímky, jako třeba náš kocour. To je

kdyby mu takového dílo předvedl chlap, ten by ho hnal!

vlastně moje nejoblíbenější fotka, na které se mi ho

Ale to víte, pan Saudek je gentleman,“ se smíchem říká

podařilo zachytit, když spal na peci v naší chalupě,“ říká

známá zpěvačka. Zpívat se bude i ve Velvarech: „Mám

Eva. Výstava ve zdejší galerii je její jednasedmdesá-

tu výhodu, že jiní vystavující musejí prudit herce, aby

tou. Ta se o dva měsíce později přesune do nedale-

jim na vernisážích zarecitovali, zpěváky, aby zazpívali,

kého Štětí, kde neobvyklé snímky potěší její obdivo-

kdežto já jsem dva v jednom!“

vatele v městské knihovně. Zároveň prozradila, že

Otto Lokaj

stanovištích hravou formou dozvíte, co to je
archeologie, heraldika, numismatika, ……


VERNISÁŽ VÝSTAVY SE KONÁ 3. ČERVNA OD 18.00 V SECESNÍM SÁLE MUZEA.

Na úspěšné řešitele úkolů čeká odměna a pasování na rytíře
v tajemné atmosféře starobylého malovarského kostelíka.

V případě velmi špatného počasí se akce bude konat v prostorech muzea.

Festival muzejních nocí 2016 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s
podporou Ministerstva kultury ČR.
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„JINÁ OPTIKA“ OD BÁSNÍŘKY A VÝTVARNICE
MUZEUM VELVARY

    

  

  

V galerii Městského muzea Velvary
vystavuje do 20. května 2016 své
koláže básnířka a výtvarnice Kateřina
Bolechová z Českých Budějovic.
V roce 2007 jí vyšla sbírka poezie
„Rozsvícenou baterkou do pusy“ v edici
Stůl jako neprodejná příloha časopisu
Psí víno, v roce 2009 sbírka „Antilopa
v moři k majáku daleko má“ v téže edici
a v roce 2013 sbírka „Pohřebiště pecek“
v Nakladatelství Petr Štengl. Je zastoupena v antologiích a almanaších,
například: Nejlepší české básně 2010
(Host) a Nejlepší české básně 2013
(Host). Některé z jejích textů byly
přeloženy do italštiny, slovinštiny,
polštiny, němčiny a maďarštiny.
Zhruba od roku 2000 se také zabývá tvorbou koláží. Po roce 2000 měla dvě doprovodné výstavy koláží
v Literární kavárně „Měsíc ve dne“ v Českých Budějovicích, v roce 2008 vystavovala s Adamem Ptáčkem tamtéž
(„Horseradish aneb křenová sexy výstava“), v roce 2012 v Kině Kotva České Budějovice („Nejsme obyčejní“),
v roce 2013 v Ukradené galerii v Děčíně a Ukradené galerii v Písku, kde měla prezentaci i v roce 2014, v roce
2015 společně s Evou Smolíkovo a Alicí Krátkou- Kino Kotva České Budějovice a Modřanský biograf Praha
s Alicí Krátkou.
V roce 2009 doprovodila kolážemi knihu amerického spisovatele Stephena Foehra „Storyville“ a v roce 2013 CD
a booklet Toma Jegra „Je to nebezpečný“. Její koláže byly publikovány také na internetu v kulturním časopise
Dobrá adresa, v časopise iLeGaLiT (Slovensko) a na webu Skupiny XXVI.
Technika koláží: HandMade. „Nejsem příliš trpělivý člověk a koláž je pro mne většinou několikaminutovou
záležitostí. Navíc nemám ráda kalkul a výsledek je mnohdy dílem „náhody“. Ovšem existují i koláže, u kterých
vím přesně, co mělo být „řečeno¨“. http://katerinabolechova.webgarden.cz/

Inzerce
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BLEŠÁK UNIKL DEŠTI
ČLÁNEK

  

      

První letošní velvarský Blešák měl kliku. Navzdory

atmosféru,“ prohodil jeden z návštěvníků.

chmurným předpovědím, podle kterých mělo propršet

Velvarský Blešák je charitativní akce, z každé prodané

celé dopoledne, bylo v sobotu 16. dubna docela pěkně.

věci se odvádí část peněz na projekt Farní Charity

Velvarští „stánkaři“ v Děkanském dvoře sice dvakrát

v Kralupech nazvaný Naše děti v Kongu. Březnový

vraštili čelo, když začalo drobně poprchávat, ale

Blešák byl v pořadí čtvrtý a vynesl doposud nejvyšší

nakonec z toho nic nebylo.

částku: v kasičce s logem Charity jsme napočítali 2787

A tak se mohl sousedský bleší trh, tentokrát spojený

korun, v řádu stokorun se vybralo ještě na Velvarskou

s Burzou dětského oblečení, hraček a sportovních

Kostku a pro Spolek Laura.

potřeb, kterou v posledních letech pořádá Velvarská

Všem zúčastněným, prodejcům i nakupujícím a také

Kostka, hodně přiblížit ideálu. Ano, mohlo by přijít více

pomocníkům s přípravou vřele děkujeme. Děkujeme

lidí, ale ti, kteří zavítali, odcházeli spokojení. Za pár

také městu Velvary za vstřícnost při organizaci.

korun si pořídili nějaký ten orignální hadřík na sebe,
boty pro děti, antikový porcelán nebo třeba kolo. A když

DALŠÍ BLEŠÁK chystáme 14. května a 18. června

nesehnali to, po čem pásli, tak si alespoň dali dobrou

opět v Děkanském dvoře (naproti ZUŠ).

africkou kávu a sladké domácí pochoutky a přitom si
možná mile popovídali. „Má to tady takovou hezkou

Za pořadatele velvarské farníky a Velvarskou Kostku
Magdalena Čechlovská

Inzerce
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KERAMICKÁ SOUTĚŽ
VELVARSKÁ KOSTKA          
Keramický kroužek Velvarské Kostky pod vedením
Elišky Turkové se zúčastnil keramické soutěže
ve středisku volného času Ostrov Slaný. Účast

   

byla hojná, sešlo se až 300 vystavujících. Porota
byla sestavena z řad všech návštěvníků, ale také
z profesionálů. Kritériem byl věk soutěžících
a délka docházky na keramické kurzy.

2. část

MINULOST A SOUČASNOST
SBOROVÉHO ZPĚVU VE VELVARECH
ČLÁNEK

      

             

V roce 1950 byla ve Velvarech založena Lidová
škola umění, která sídlila v bývalé velvarské synagoze, dnešní „Kostce“. V roce 1958 na jaře se stal
ředitelem Lidušky klavírista a pedagog pan Jiří Fencl.

Velvarská Kostka byla zastoupena v kategorii:

Ten založil též ženský pěvecký sbor z frekventantek
školy a dětský dechový orchestr.

Mladší školní věk (1. stupeň ZŠ) – E. Žičařová,
A. Banoutová, M. Krúpová, M. Krúpa, J. Kalina,
M. Kalinová, E. Honická, M. Brixí, S. Slavíková,
A. Votavová, O. Malík
Dospělí – M. Typltová, E. Turková
Cenu za 1. a 2. místo za mladší školní věk
získala Anežka Votavová za sošku veverky
z Doby ledové a za sošku Elzy z pohádky
Ledové království.

PODĚKOVÁNÍ
Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech
děkuje všem dárcům, kteří přispěli naší organizaci
na výroční schůzi finančními i věcnými dary.

METAL TRADE COMAX, MÚ VELVARY,
OÚ ČERNUC, OÚ HOSPOZÍN, OÚ KMETINĚVES,
OÚ KAMENNÝ MOST, TISKÁRNA KOČKA SLANÝ,
PEKAŘSTVÍ ZOUNEK, ŘEZNICTVÍ HOLÝ,
DROGERIE SCHUBERTOVI, KADEŘNICTVÍ
LOSKOTOVÁ, KVĚTINÁŘSTVÍ – ŘÍHOVÁ,
ŠIDÁKOVÁ, MAREČKOVÁ; ELEKTRO TUTR,
VIKABAR, VOLGNER HOBŠOVICE, BOHM
KOVOVÝROBA, ZÁLESKÝ, ELEKTRO KRAUS,
ZEMĚDĚLCI: ING. BÍLEK, IVO POKORNÝ,
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Od roku 1948 do roku 1958 též vyučoval zpěv
na výše uvedené škole zpěvák pan Jaroslav Líbal.

V současné době má plus minus 27 členů. Jmenuje

Do pěveckého kroužku chodila nejen děvčata, ale

se Korálek a pyšní se již mnoha úspěchy. Existuje

i chlapci. O veřejných vystoupeních tohoto sdružení

i tzv. pěvecká přípravka, kam se mohou hlásit i děti

nejsou nikde prokazatelné záznamy.

z nastupujících tříd.

Pokračovatelkou „Lidušky“ je dnešní Základní

V září roku 2014 byl založen Ženský pěvecký spolek,

umělecká škola (ZUŠ), která sídlí v původním

který má v současné době 21 členek a netrpělivě

Kulturním domě, který byl zřízen z bývalého hostince

očekáváme další příliv žen, ale i mužů. Oba pěvecké

U Čermáků, pod kostelem sv. Kateřiny.

sbory úspěšně vede sbormistr pan Vratislav Řezáč.

V roce 2013 byl založen v ZUŠce Dětský pěvecký sbor.

Z. Horáčková

Pozvánka

ING. SRB, M. POLÍVKA, P. LUKÁŠEK,
R. RAUCHER, P. REŠ, ING. TYMICH, p. MAREDA,
ING. FÁBERA, ING. KUČERA, ING. ŠARA,
J. SRBA; TEXTIL POSPÍŠILOVÁ, RESTAURACE
PARIS, VÁCLAVÍKOVÁ Z., MÁJOVÁ L.,
POLÁČKOVÁ E., MANŽELÉ DOLEŽALOVI,
TRUHLÁŘ ČERVÁŠEK, CHEMEK SAZENÁ,
CADRIKOVÁ L., ADAMEC M., VALEROVÁ A.,
ADAMCOVÁ L., ŘEPÍKOVÁ J. CALTOVÁ J.,
JIRANOVÁ H., CIBULKOVÁ E., HOLUBOVÁ A.,
FRÝZKOVÁ A., ZAHRÁDKOVÁ A., BŘEZINOVÁ
A., KUPOVÁ V., DACKOVÁ L., LUKAVSKÁ J.,
LEHKÁ J., BERGMANOVÁ J., HANZLÍKOVÁ M.,
RAZÁKOVÁ J.
DÁLE DĚKUJEME PANU VINŠOVI ZE SAZENÉ
ZA DOPRAVU ČLENŮ NA SCHŮZI.
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VELROS
Plastová

VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       

Záhada kamenného nápisu rozluštěna! Ano, je to
deska, která je umístěna na boku domu č. p. 119
ve Slánské ulici, který v době vzniku tabulky ještě
podle starého číslování čp. 78, patřil Karlu Stibitzovi
(Stibicovi, Stiebitzovi) cukráři a perníkáři. Z tohoto
rodu pocházel PhDr. Ferdinand Stiebitz (7. 7. 1894
Velvary – 10. 10. 1961 Brno), český klasický filolog,

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

překladatel z řečtiny a latiny, v letech 1947–1948
děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně.
Deska je umístěna na zdi v ulici odbočující
ze Slánské ulice do vnitrobloku, jedné z nejstarších
uliček města.

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

Pátrací akce pokračuje, tentokrát napovím, že se vydáme dále od centra města.

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.
Své odpovědi (se jménem a kontaktem) vhazujte na papírku do schránky u vrat radnice
do 20. května anebo posílejte mailem. Vítěz získá krásnou knihu o dějinách města!!!
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V úctě a s přáním příjemného pátrání, Radim Wolák, starosta

Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
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VOLEJBALOVÝ GRÁL SI
ODVEZL NÁHODNÝ VÝBĚR
ČLÁNEK

                   

VELVARŠTÍ ŠACHISTÉ ZAKONČILI SEZÓNU ÚSPĚŠNĚ
ŠACHOVÝ KLUB VELVARY

                   

Šachová sezóna 2015/2016 soutěže družstev
dospělých skončila pro všechny naše družstva
úspěšně. Děti z velvarského šachového oddílu mají
základní kola regionálních turnajů také za sebou.
Na konci každé sezóny hodnotíte a rekapitulujete, jestli
se družstva a týmy zlepšují či nikoli. Aspektů a měřítek
na takovéto hodnocení je několik, ale takovým základním je, když srovnáte výsledky té předchozí sezóny
s tou současnou sezónou. Když srovnám výsledky
sezóny 2014/2015 s výsledky sezóny 2015/2016,
tak mohu jen konstatovat, že v Šachovém klubu
Velvary došlo ke zlepšení jak ve všech družstvech
dospělých, tak i v dětském oddílu. A to je samozřejmě
dobře, protože dobré výsledky v jakémkoli sportu motivují k dalšímu tréninku a dávají vám elán do dalších
zápasů.

H10 Jan Jarkovský se celkově umístil na osmém
místě. Pouze dvě místa ho dělila od postupu na
finálový turnaj Stř. kraje. Nechci také zapomenout
na Matěje Šindeláře, který letos vstoupil do starších
žáků. Sice mu to jde pomaleji, ale turnaj od turnaje
se zlepšuje. A u letošních nováčků se uvidí příští
V dětském šachovém oddílu se v sezóně 2014/2015

sezónu, tu letošní si vyzkoušeli své první turnaje

zúčastnilo sedm dětí základních kol regionálních

a bude jen na nich kolik úsilí a píle věnují dalšímu

šachových turnajů. V sezóně 2015/2016 se těchto

trénování. Mimo jiné, co jste třeba dělali, když vám bylo
šest let, mimo toho, že jste chodili do školy?

Historicky první klání o nejcennější volejbalovou

Všem týmům děkujeme za parádní den plný

turnajů zúčastnilo devět dětí. Zlepšení není jen

trofej Středočeského kraje, Velvarský grál, domácí

volejbalu, skvělou atmosféru a příští rok budiž výzvou

v počtu dětí, ale hlavně v jejich výkonech. Tomáš Tutr

týmy přes veškerou snahu k vítězství nedovedly.

pro současné i nové týmy. Vraťme zpět do Velvar,

ve své věkové kategorii H10 (hoši do 10-ti. let) zvítězil

Dobyvatele z Dobříše, sešikované pod praporem

co nám patří – Velvarský grál!

a bude hrát finálový turnaj Středočeského kraje.

Náhodného výběru, nevyučily ve velvarské sokolovně

Jen o ‘’vlásek’’ uniklo postupové umístění

ani reprezentantky naší školy, ani bojovníci matoucí

Konečné pořadí volejbalového turnaje:

soupeře údery ve stylu Jiu-jitsu. Ve finálovém duelu

1. Náhodný výběr Dobříš

Matějovi Benešovi v kategorii H14 (hoši do 14-ti. let),

pak naši hasiči dobříšské šestici zle zatápěli, nicméně

2. Hasiči Velvary

který obsadil celkové čtvrté místo. V jeho kategorii

nakonec podlehli po statečném boji 0:2 na sety.

3. Škola Velvary

postupovali první dva. I další mladí šachisté se proti

4. Velvarské Jiu-jitsu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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předchozí sezóně výrazně zlepšili. Také v kategorii
Michal Janovský a Pavel Kuptík
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VELVARŠTÍ ŠACHISTÉ ZAKONČILI SEZÓNU ÚSPĚŠNĚ
ŠACHOVÝ KLUB VELVARY - POKRAČOVÁNÍ

REGIONÁLNÍ PŘEBOR- SKUPINA – A

                 

  

skončila ve svých skupinách na předposledních
místech. A-družstvo jen jednou vyhrálo a devětkrát
svým soupeřům podlehlo. B-družstvo dvakrát zvítězilo,
jednou remizovalo a sedmkrát prohrálo.

V té letošní sezóně 2015/2016 můžeme být opravdu

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ – SKUPINA – B

spokojení. Naše A-družstvo po pěti výhrách a pěti
porážkách obsadilo šesté místo a naše B-družstvo
obsadilo letos celkové sedmé místo, když pětkrát
Náš nejmladší člen a žák první třídy Základní školy

vyhrálo, jednou remizovalo a čtyřikrát prohrálo.

Patrik Kohm letos odehrál svůj první šachový turnaj,
kde odehrál všech sedm partií. Jen tak dál!!!

Naše společné družstvo Slaný- Velvary, které hraje

První jmenovaný Tomáš Tutr měl obzvlášť vydařenou

v Krajské soutěži po čtyřech výhrách, jedné remíze

sezónu. Z regionálních turnajů předcházející sezóny

a šesti porážkách skončilo na sedmém místě své

a poté finálového turnaje Středočeského kraje se

skupiny Krajské soutěže. Při srovnání s předchozí

probojoval na Mistrovství Čech v praktickém šachu

sezónou je to úspěch. Tak doufejme, že nám vzestupná

(tzv. vážné partie s dlouhou časovou kontrolou na

tendence vydrží do dalších šachových sezón.

partii), které jak jsem již psal v minulém článku, odehrál
v listopadu 2015. Díky svému dobrému umístění

A co nás čeká?

v tomto turnaji ve své věkové kategorii si zajistil přímý

Na konci května 2016 proběhne každoroční schůze

postup na toto Mistrovství i v příští sezóně 2016/2017.

Valné Hromady Šachového klubu Velvary, kde budeme

Na začátku dubna se zúčastnil spolu s dalšími pěti

nejen hodnotit uplynulou sezónu, ale hlavně dojedná-

hráči z Šachového klubu Velvary Krajského přeboru

vat a připravovat tu nadcházející šachovou sezónu

mládeže v rapid-šachu (zkrácený čas na partii,

2016/2017, která naplno odstartuje začátkem září

cca 20 až 25 min.) v Neratovicích s možností postupu

2016. O výsledcích naší schůze Valné Hromady, o tom

na Mistrovství České Republiky. Turnaje se účastnilo

jestli budeme i nadále ve Velvarech pořádat šachový

více než sto šedesát dětí Středočeského kraje

turnaj, o tom jestli v dětském oddílu budeme v září

ve čtyřech věkových kategoriích. Tomáš se umístil

přijímat nové zájemce o šachovou hru, o tom jak moc

na vynikajícím třetím místě. Zde postupovali v jeho

chceme podporovat naši šachovou mládež a spoustu

kategorii první čtyři. Tomáše tedy v příští sezóně

dalších informací o dění v Šachovém klubu Velvary

čekají hned dvě Mistrovství. Už v září 2016 to bude

vám přineseme v jednom z prázdninových vydání vel-

Mistrovství České Republiky mládeže v rapid-šachu.

varského zpravodaje.

Inzerce

A zřejmě v listopadu 2016 Mistrovství Čech v praktickém šachu. Tak držíme palce!!!

S pozdravem a přáním krásného dne

Jak jsem se již v úvodu zmínil, velice dobře odeh-

za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY

rála svou letošní sezónu také naše všechna družstva

Předseda Výkonného Výboru Petr Neuman

dospělých. V sezóně 2014/2015 naše družstva
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CO VE VELVARECH A OKOLÍ
TAKÉ KVETE A ROSTE
ČLÁNEK   

   

    

HLAVÁČEK JARNÍ
Jadonis vernalis
Čeleď: pryskyřníkovité
Vytrvalá, 10 až 50 cm vysoká bylina. Listy přisedlé.
Na lodyze jen jeden květ, jenž je až 7 cm široký,
korunní lístky světle až zlatavě žluté v počtu
10 až 20, v horní části mělce zubaté, kalich 5četný.
Kvete v IV. až V.
Hlaváčky najdeme na slunných travnatých stráních,
stepních loukách, kamenitých stráních, světlých borových lesích, na půdách kyprých, písčitých, vápnitých.
V Čechách je rozšířen od Českého středohoří
po střední Polabí, na Moravě jen v nejjižnější části,
od nížin po pahorkatiny (max. asi 500 m n.m.). Celkově
roste v jihozápadní, jihovýchodní a střední Evropě,
na severu po jihovýchod Švédska, na východě
po stepi evropského Ruska až k jižnímu Uralu
a po horní tok řeky Ob.
Obsahuje srdeční glykosidy nejvíce ve stonku
a v listech. Dále je přítomen alkohol adonit, kyselina
akonitová, cholin, pryskyřice, tuk, fytosterin. V květech
je dále přítomen flavonový glykosid, v kořenu kumarinový derivát vernadin.

močopudné účinky. Užívá se ve formě nálevu nebo
tinktury.
NEUŽÍVEJTE NIKDY BYLINU K SAMOLÉČBĚ!
Sběr hlaváčku je zákonem zakázán, neboť jde
o rostlinu chráněnou!
PĚSTOVÁNÍ:
Občas bývá hlaváček pěstován i na zahradách,
na vhodných stanovištích vydrží léta a časem se
rozrůstá do bohatých trsů. Vyžaduje lehčí, výživné,
písčité a vápnité půdy, stanoviště by mělo být slunné.
Množí se semeny, která se sklízí krátce po dozrání
a ihned se vysévají, nebo dělením trsů.
			
M.Červenková

LÉČITELSTVÍ:
Sbírá se kvetoucí nať, která se suší při teplotách
55 až 60 °C.
Droga působí povzbudivě na srdce, zejména
při degeneraci srdečního svalu a při poruchách
krevního oběhu. Účinek nastupuje rychle, není však
tak intenzivní a dlouhodobý jako např. při použití
náprstníkových drog. Dále má hlaváček mírně
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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KŘÍŽOVKA
KVĚTEN

       

Před 170ti lety (5. května 1846) se narodil polský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1905.
Proslavil se především historickými romány o polských a křesťanských dějinách (Ohněm a mečem, Potopa,
Pan Wołodyjowski, Quo vadis, Křižáci…). Jeho jméno naleznete v tajence křížovky.
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce
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VOJENSKÝ POVEL
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VYLUŠTĚNÍ Z DUBNOVÉHO ČÍSLA:
Martina Navrátilová: „Každý, kdo říká, že nezáleží na tom, jestli vyhrajete, nebo prohrajete
NEJSPÍŠ PROHRÁL.“
Stránku připravila: L. Štýbrová
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