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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
             

VELVARY MAJÍ TŘI NOVÁ HŘIŠTĚ!
ČLÁNEK                

    

První květnová neděle přinesla velvarským tři nová hřiště: Hřiště na pétanque - hřiště na kuličky - hřiště na kriket!

VZPOMÍNKA
Někteří lidé do našeho života vstoupí a zase
odejdou.
Někteří zůstanou a navždy náš život změní.
V květnu nás opustil v nedožitých 86 letech
PAN s velkým “P”

ZDENĚK TUTR

D. Tutrová

PODĚKOVÁNÍ
sociálním pracovnicím z „domova důchodců“
ve Velvarech.

Spolek Natvrdlí s velvarskými dobrovolníky svépomocně vystavěli v parku u školky hřiště na francouzskou hru
pétanque a hřiště na cvrnkání kuliček. Obě hřiště jsou kdykoli volně k užití všem velvarským i přespolním. Turnaje
vítány! Akci podpořil Malý Přemyslovský měšec a město Velvary. Děkujeme všem, kdo pomohli!

Moc děkuji sociálním pracovnicím z domova
důchodců ve Velvarech paní Turkové a slečně
Ocáskové za jejich ochotu. Obstarávají mi
totiž knížky z Městské knihovny ve Velvarech,
odvážejí a přivážejí mi tašku s knížkami, což
považuji za velkou ochotu. Proto jim moc a moc
děkuji! Přeji jim stálé zdraví.
Klient Jiří Krejčí
Inzerce

PRONÁJEM BYTU
Od 1. 9. 2016 nabízíme k pronájmu
prostorný byt 3 + 1 v Pražské ulici.
Nájem 8 000,- + energie.
V případě zájmu volejte na tel.: 604 868 625.

V neděli na prvního máje bylo slavnostně dětským turnajem též otevřeno první velvarské
kriketové hřiště na louce u Podhorního mlýna. Hřiště vybudovala rodina Farzandova za pomoci
členů českého kriketového svazu. I toto sportoviště je veřejnosti volně k využití, navíc se chystá
vznik velvarského kriketového klubu!
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY              		
Milí sousedé, máme v rukou zpravodaj červnový,
v němž se ohlížíme za měsícem lásky a vzhlédneme k měsíci, který nám přinese léto! Dění velvarské bylo v květnu bujnější než jarní louka a skýtalo
květy mnohé, radostné i strastné, vyberme tedy
z květenství vůkol některá pestřejší a k nim přivoňme:
Radostné je, že hned zkraje měsíce ve Velvarech
vznikla tři nová hřiště! Ta první dvě jsme vystavěli
svépomocně pod vedením Natvrdlých v parku
u školky, jedno je pro francouzskou hru pétanque
a druhé pro české kuličky. Třetí vzniklo na louce
u Podhorního mlýna, vybudovala je rodina
Farzandova a je to hřiště kriketové, kterých
v Čechách mnoho nenajdete. Všechna hřiště jsou
volně přístupná, takže je můžete využít ku hrám
a radostem!
Hraje se i mimo hřiště. Pokud jste u Malvaňáku či
u vrboviště potkali osoby házející dřívky, nebyli to
podivíni, ale lidé, kteří se zapojili do dřevohraní, což
je moc pěkná akce, při níž si můžete vyzkoušet různé

						

dřevěné hry a která se jistě bude opakovat! A pokud
jste o kus dál potkali osoby, které si s ničím neházely, ale měly v ruce aparát a zkoumavě prohlíželi
každou škvíru, nebyli to digitální houbaři, ale keškaři.
Protože geocaching ve Velvarech také kvete, o čemž
se více můžete dočíst v článku v tomto zpravodaji.
Starosti nám dělá to, že ne všichni si hrají se dřevem
tak, aby to tu kvetlo. Ve Velvarském lese se bohužel
začalo černě kácet, zmizelo několik zdravých
a letitých stromů, museli jsme podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Ne všichni ukládají
do křovíček kešky a poklady, začalo nám bohužel
přibývat i černých skládek, v měsíci květnu jsme
likvidovali počínající černé skládky u Neuměřic,
u Miletic, u Nabdína, městská policie se snaží
vypátrat původce. Ne všichni pečují o veřejná prostranství tak, že by na nich budovali nová hřiště
a onak je zkrášlovali, objeví se i případy, kdy lidé
parkují na zeleni, kdy po sobě nechávají nepořádek
kolem laviček a na místech setkávání, nejčastěji na
náměstí a u kostela. Díky, že nám pomůžete proti
těmto nešvarům brojit a když uvidíte někoho, kdo
nepravosti páchá, s radostí mu to zkusíte rozmluvit!
Radostné je, že jsme zahájili opravu Pražské brány,
na níž jsme získali dotační příspěvek z Programu
regenerace památkových zón. Ačkoli brána na
první pohled vypadá dobře, její stav není nejlepší
a současná obnova předejde vážným problémům
v budoucnu. Už nás tolik netěší, že brána začíná
vyjevovat tajemství, s nimiž se v rozpočtu nepočítalo,
a práce by se mohly prodražit. Stejně tak se s vícepracemi ozývá i kostel sv. Jiří, jehož obnova zdárně
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pokračuje, ale u něj jsme si na to už zvykli. Malinko
přilepšíme také svatému Janu u silnice, aby kolem
něj vzniklo hezké místo k posezení a rozjímání nejen
o tom, že práce na obnově památek je zajímavá, ale
nevyzpytatelná, náklady nejsou malé, ale výsledky
stojí za to!
Květen bývá měsícem příslibů, nejen milostných. I ty
finanční srdce potěší. Našemu městu byly přislíbeny
dotační prostředky z krajského rozpočtu a díky nim
se brzy spustí práce na náhonu, na přechodech
a v bývalém děkanství (více v samostatném článku);
ředitelství silnic a dálnic nám místo polibku pod rozkvetlou třešní dalo svou náklonnost najevo příslibem
toho, že průtah Ješínem by se měl opravit ještě letos,
a šeptalo přitom rozněžněně, že doufat prý můžeme
i v opravu silnice mezi Velvary a Ješínem. Věřme,
že nás tento milovník opět nezhrzí a nezůstane jen
u cukrování, protože dopravní situace v Ješíně je
opravdu neradostná a musí se řešit. Milovníci, kteří
nám stále šuškali o opravě mostu a budování severního obchvatu města, se nějak odmlčeli, čili za nimi
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY              		
na námluvy vyrazíme sami, aby nám májka neoschla. Dámě vědět, jak to dopadlo, snad nezůstane
u táček.

Jak se dočtete dále ve Zpravodaji, v květnu kvetlo
i sportovní, kulturní a společenské dění. Dařilo
se našim hasičům a to nejen v soutěžích, ale též
i při organizaci slavné Dědkiády, která zaplnila
areál Malovarského rybníka, dobře
to kopalo fotbalistům, ti se drží
v nejvyšších patrech tabulek a bodovali i ve Francii. Dění v knihovně
a muzeu bylo pestré na přednášky,
setkání a koncerty, tanečnice ze
ZUŠ se probojovaly až na mistrovství republiky, naše školy nachystaly mnoho akcí vzdělávacích, sportovních i výletních. Když k tomu
připočtete, že hřiště roztančila
zábava, náměstí zaplnila výstava
historických vozidel, muzeum
technických hraček předvádělo
své veterány, rozhýbalo parní
strojky a učilo návštěvníky sestavit
si rádio, ve dvoře děkanství se
to hemžilo blešáky, Kostka zaplnila
víkendy lákavými dílnami a ani
další velvarské spolky nelenily a šly
z akce do akce, na konci května
korunované človíčkovským dnem
dětí u Malvaňáku doplněným
muzejní nocí na malovarské tvrzi,
připomíná velvarské dění rojení:
typické květnové chování včel!
Ani v červnu ale činnost v úle
nepoleví a snůška bude veliká.
Začneme třetího vernisáží výstavy
paní Pilarové, na niž naváží velvarské slavnosti vína, devátého června
projede naším městem peloton
cyklistů v rámci charitativní akce
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Na kole dětem, do něhož se zapojí i naši školáci, dvacátého druhého pak proběhne přes Velvary mezinárodní
Mírový běh, ke kterému se můžete připojit i vy! Chystá se blešák a zábava. Červen bude také měsícem
obřadů a rituálů, chystá se mnoho svateb, vítání občánků, vyřazování předškoláků, loučení s deváťáky,
chystají se závěrečné koncerty a vystoupení, školní výlety a školy v přírodě - a hlavně: měsíc má v zádech
předávání vysvědčení s příslibem dlouhých prázdnin a vůní koupání.
A na to se taky chystáme! Po měsících příprav se podařilo připravit plán na vyčištění vody v Malovarském
rybníku. Vše začne počátkem června svépomocným výlovem menší nádrže, děkujeme, že s ním přijdete
pomoci. Následně se bude na první nádrži několik týdnů pracovat tak, aby se upravila pro samočištění, tak
nám držte palce, aby se to povedlo!
Vidíte, chtěl jsem psát o radostech a starostech, a nakonec to zase vyšlo více o radostech, což znamená,
že těch radostných květů roste na velvarské louce vždycky více. Vězme, že i květy neradostné vydají po
nějakém tom úsilí nakonec plody aspoň trochu sladké.
Z radniční zahrádky zdraví o rozkvět a plodnost Velvar snažně pečující zahradník Wolák

Víte, že v secesním sále městského muzea máme krásné nové židle?
Přijďte je vyzkoušet na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELVARY
ve čtvrtek 16. 6. od 18 hodin v městském muzeu
Těšíme se na Vaši účast!
w w w. v e l v a r y. c z |
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PRAŽSKÁ BRÁNA SE TĚŠÍ
ČLÁNEK                   
Předáním staveniště dne 12. května začala celková
oprava významné nemovité kulturní památky
v našem městě – Pražské brány v Pražské ulici.
Pražská brána dominuje příjezdu do města
od Kralup nad Vltavou a je to jediná existující brána
z původních čtyř městských bran. Dnešní podoba
je výsledkem několika přestaveb, zejména té z roku
1580, řízené stavitelem Bartoněm Vlachem. Střechu
s barokní lucernou brána získala v roce 1700.
Ačkoli budova na první pohled vypadá dobře, omítky
již začaly opadávat a po obnově volaly i kamenické prvky. Pokud by se s opravou vyčkávalo,
její náročnost by narůstala.
Zakázku na opravu objektu získala firma
BASANO, s.r.o, se sídlem Poupětova 1293/11,
Praha 7. Celkové náklady opravy činí 1.141 tis. Kč
včetně DPH a část nákladů obdrží město z přidělené

NA NOVÝ KABÁT

 						

dotace z Ministerstva kultury ČR. Oprava bude trvat
téměř do poloviny měsíce srpna a v určité době
bude uzavřena i pro průjezd vozidel. Následně bude
brána vymalována a bude v ní otevřena nová stálá
expozice válečných fotografií velvarského stavitele
J. Bišického.

					

PROMĚNY
PRAŽSKÉ
BRÁNY

Město tak v letošním roce současně opravuje
dvě významné památky, od jara pokračují práce
na hřbitovním kostele sv. Jiří. Obě akce jsou
uskutečňovány za bedlivého dozoru pracovníků
Národního památkového ústavu a odboru kultury
ve Slaném, věříme, že se vydaří. O průběhu obou
oprav budeme průběžně informovat, děkujeme
za trpělivost při dočasných omezeních způsobených
stavbami, výsledek jistě bude stát za to!
(Snad se nám podaří i narovnat ohnutou
korouhvičku na špici brány – víme o ní, jen není
snadné se k ní dostat!)		
(ls+rw)

V roce 1989 byla brána
významně poškozena,
i tehdy bylo nutno
přistoupit k opravě.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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KRAJSKÉ DOTACE SMĚŘUJÍ DO VELVAR!
ČLÁNEK  		

                  

Město Velvary se pravidelně uchází o podporu
nabízenou obcím v systému krajských dotací, který
je každoročně vyhlašován Středočeským krajem.
Vždy napjatě čekáme na přesné znění dotačních
výzev, které nám určí, se kterými projekty se budeme
moci přihlásit, a pokaždé jsme se snažili podat co
nejvíce žádostí, ačkoli jejich úspešnost nebyla
veliká s odůvodněním na nedostatek finančních
prostředků k rozdělení. Ne vždy jsme však odešli
s prázdnou: naše město bylo v minulosti úspěšné
například v podpoře vybudování víceúčelového
hřiště, loni získali příspěvek na dovybavení vozu
naši hasiči. Letos jsme nepropadli trudomyslnosti,
opět se v lednu činili, zpracovali a podali šest žádostí
– a hned tři z nich byly podpořeny!

Kolem brány bezpečněji

Voda v náhonu pod kontrolou
Získali jsme podporu ze středočeského Povodňového
fondu v rámci podkapitoly přispívající na úpravy
vodních děl přispívající ke zlepšení průchodu
povodně na projekt „Úprava náhonu Malovarského
rybníka – šachta s uzávěrem.“ V rámci projektu
vybudujeme nové odběrné vpustní těleso na nátoku
náhonu z Červeného potoka, které nám umožní
bezpečně manipulovat s vodou v náhonu. Dosavadní
šoupátko toto neumožňovalo, bylo terčem vandalů
a nedokázalo zabránit možným neoprávněným
zásahům, které ohrožovaly okolí náhonu a okolí
Malvaňáku zaplavením. Navíc se stále zanášelo
a nefungovalo tak, jak by mělo. Novou bezpečnou
šachtu s vřetenovým uzávěrem a protivandalskou
ochranou vyprojektovala společnost VHS Projekt,
šachta by měla umožnit bezpečnou a pohodlnou
manipulaci s vodou v náhonu, a tím i v Malovarském
rybníku. Náklady na realizaci se odhadují ve výši
149.229,- Kč, přislíbená dotace činí 122.004,- Kč.
Výběrové řízení bude vyhlášeno v červnu.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Nová okna v děkanství
Dalším fondem, z něhož jsme získali podporu, je
středočeský Humanitární fond, který mimo jiné
přispívá na projekty v oblasti sociální péče. Již
poněkolikáté jsme zde předložili žádost o příspěvek
na výměnu oken v Domě s pečovatelskou službou
v bývalém děkanství. Výměna by měla výrazně
přispět ke snížení energetické náročnosti tohoto
domu. Neboť se jedná o objekt, který je kulturní památkou, budeme věnovat přípravě oken
velkou pozornost, aby nové výplně nenarušily ráz
domu. V současné době jsme požádali památkáře
o přesné určení toho, jak by okna měla vypadat.
V rámci dotačního titulu jsme žádali o 729.000,- Kč,
přislíbená dotace činí 692.550,- Kč.

Fond rozvoje obcí a měst letos nabízel ve vybraných
oblastech podporu v omezené výši 500.000,- Kč.
Loni jsme se v tomto fondu ucházeli o podporu
s projektem „U-čka“ u Malvaňáku, jehož vybudování přijde na několik milionů korun, protože došlo
k omezení, rozhodli jsme se využít titulu určeného
pro realizaci dopravních opatření přispívajících
k bezpečnosti dopravy a přihlásili jsme se s projektem úpravy křižovatky před Pražskou bránou.
Projekt uspěl a získali jsme příslib maximální
možné částky, čili 500.000,- Kč, celkové náklady
úprav jsou odhadovány na 847.203,- Kč. Projekt
předpokládá úpravu přechodu směrem ke Kostce,
vytvoření nového přechodu od husitské modlitebny
směrem ke sklenáři a úpravu přilehlých chodníků
a zeleně. Veškeré změny by měly přispět ke zvýšení
bezpečnosti chodců i řidičů a přispět ke zlepšení
hojně využívané cesty do synagogy i na hřbitov.
Realizaci bychom rádi uskutečnili do konce roku,
v návaznosti na dokončení opravy Pražské brány.
Děkujeme Středočeskému kraji za podporu a věříme,
že se nám zmíněné plány podaří zdárně naplnit.
(rw)
w w w. v e l v a r y. c z |
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KNIHOVNA OBDRŽELA DOTACI
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY           
z programu VISK 3 - podpora knihoven
MINISTERSTVA KULTURY ČR
na upgrade knihovního systému a online katalogu. Převod na vyšší verzi obou programů proběhl
20. 4. a pro knihovnu znamená především přechod
na moderní systém s bezpečně uloženými daty.
V budoucnu by knihovna díky novému systému
mohla svým čtenářům nabídnout výpůjčky e-knih.

Věříme, že s novou podobou online katalogu
budete spokojeni a využijete možnosti, které
nabízí (vyhledávání, prohlížení seznamů novinek
nebo nepůjčovanějších knih, online rezervace
a objednávky, hodnocení přečtených knih atd.).
Katalog naleznete na webové adrese:
http://knihovna.velvary.cz/.
Lenka Štýbrová

Všechny připomínky, dotazy a náměty jsou vítány!
Mail: knihovna@velvary.cz; tel: 315 761 312

V pátek 13. května se na pražském Výstavišti
konal tradiční Knižní veletrh. Za výhodné
veletržní ceny se nám povedlo pořídit mnoho
knižních novinek. Zde je jako nabídka výčet
některých z nich:
PRO DOSPĚLÉ:
Sandra Brown: Reportér, Zdenka Procházková: Na
jevišti mezi Prahou a Vídní, Jana Benková: Pralinky
s chilli, Marcela Mlynářová: Život jako hobby, Hana
Whitton: Karel IV., Adriana Macháčková: Žena
vlivného muže, Miroslava Besserová: Maturitní
srazy radši ne!, Lee Child: Odpočívej v pokoji,
Monika Wurmová: Pákistánská princezna, James
Rollins: Labyrint z kostí, Jeffery Deaver: Iluze…
PRO DĚTI:
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 10, Marcus
Emerrson: Deník ninji ze šestky, Angry Birds –
Bombasovy nejlepší narozeniny, Angry Birds
– Hlavu vzhůru, žluťasi!, Jiří Žáček: Hádanky
a luštěniny do školy i na prázdniny, Strašidlář –
Mezi námi ze záhrobí, Star Wars – Návrat Jediho…
Z. Ortová

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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NA KOLE DĚTEM – BĚHEM K POROZUMĚNÍ!
ČLÁNEK

                   

V červnu se ve Velvarech uskuteční dvě zajímavé sportovní akce, které by Vám
neměly uniknout.
První se jmenuje Na kole dětem, jedná se o veřejnou cyklotour napříč Českou republikou, která startuje již po sedmé a jejím hlavním cílem je získání finančních prostředků
na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton vede Josef Zimovčák a na
trase se k němu připojí například profesoři Pavel Pafko, Jan Pirk či lékař Jan Hnízdil.
Pokud se chcete připojit i Vy, máte šanci ve čtvrtek 9. června, kdy kolem 13 hod peloton zastaví na náměstí.
Po cestě jej budou doprovázet i velvarské děti (více na www.nakoledetem.cz)

21. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA
KROHNA – DĚDKIÁDA 2016
SDH VELVARY                
Již po jednadvacáté se v areálu Malovarského rybníku ve
Velvarech sešla soutěžní družstva dobrovolných hasičů
z Kladenska, Mělnicka, Litoměřicka a Prahy–západ, aby
změřila síly v požárním útoku v rámci tradiční Dědkiády.
Soutěžilo celkem 22 družstev v kategorii hasičů nad
35 let, dále bez rozlišení věku v kategorii muži a ženy
v dodatkové soutěži O pohár SDH Velvary.

Hospozín. Pro děti návštěvníků byly připraveny balónky,
sladkosti a další lákadla včetně bohatého občerstvení
pro dospělé.
Vlastní výsledky nebyly až tak překvapivé. V hlavní
kategorii Dědkiáda obhájili své loňské vítězství dobrovolní hasiči z Úžic na Mělnicku před družstvem domácích
Krásné počasí a mnoho přítomných diváků vytvořili

Velvar 87 a Libčicemi z Prahy-Západ. Nejstarším závod-

příjemnou atmosféru, ve které probíhala soutěž a další

níkem soutěže byl vyhlášen 73 letý Pavel Humpl z Úžic,

doprovodný program, zejména výstava hasičské tech-

nejstarším soutěžním družstvem Plchov s průměrem

niky a ukázky z činnosti hasičů. Velvarští hasiči děkují

54 let na člena. V kategorii mužů bez rozlišení věku

všem sponzorům soutěže a složkám, které zapůjčily svou

zvítězilo suverénně družstvo Velvar nejlepším časem

techniku na výstavu. Soutěž podpořilo město Velvary,

dne 27,40 sekund před Stehelčevsí a Radešínem

Metal Trade Comax Velvary, Velros Velvary, MAS

z Litoměřicka. V kategorii žen zvítězilo družstvo

Přemyslovské střední Čechy a Řeznictví a uzenářství

Kmetiněvsi, druhé skončily Velvary a třetí Poštovice.

Václav Holý Velvary. Ozvučení soutěže zapůjčila obec

Libor Šulc - SDH Velvary

Druhá sportovní akce má název Mírový běh, a je to nejdelší běh s mírovou
pochodní přes více než 140 zemí světa, který založil v roce 1987 atlet, filozof
a umělec Sri Chinmoy. Posláním běhu je vytvářet a šířit přátelskou náladu, mír
a porozumění. Pochodeň nese mezinárodní tým běžců a vy si ji budete moci
podržet ve středu 22. června, kdy běžci zastaví v poledne před velvarskou sokolovnou, kde budou mít připravený krátký program pro děti a veřejnost. Následně se můžete připojit ke skupině
běžců a běžet, jak daleko budete chtít! (více na www.peacerun.cz) 				
(rw)
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ATLETICKÝ PĚTIBOJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA VELVARY
ČLÁNEK              

      

STOPOU SLÁNSKÉHO ORIONA
ČLÁNEK                

    

se 5. 5. 2016 konal popáté. Děti soutěžily ve skoku dalekém, vysokém, běžely 60 m, 800 m a vrhaly koulí nebo
medicinbalem. V soutěži škol si první místo odvezla ZŠ Třebízského z Kralup, druzí jsme skončili my – ZŠ Velvary.
Pohár pro třetí místo odjel do Kralup na ZŠ Václava Havla. Čtvrtí byli žáci ze ZŠ Zlonice a páté místo vybojoval tým

XI. ročník setkání majitelů historických vozidel

složený ze škol z Klobuk a Kmetiněvsi.

s názvem Stopou slánského Oriona startoval i letos
na velvarském náměstí. V neděli 8. května zde
od rána probíhala výstava historických automobilů,
motocyklů i pracovních strojů. Akce opět zaznamenala
velký úspěch. Sešlo se opravdu mnoho návštěvníků,
kteří nadšeně obdivovali vystavené exponáty a naše
náměstí se celé dopoledne doslova hemžilo velkým
množstvím lidí i vozidel.
A zde je malý foto důkaz, že nadšení sběratelé svým
motorovým miláčkům věnují opravdu hodně času
a úsilí. 				

Z. Ortová

Za hezký den děkujeme všem sportovcům, dětem a dospělým na stanovištích, městu Velvary a firmě METAL
TRADE COMAX, a.s.
Více fotografií si můžete prohlédnout na stránkách školy: www.zsvelvary.cz.

D. Hubáčková

Nejobdivovanějším „veteránem“ byla Laurinka
MUDr. Veselého
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

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 |
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MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ VE FRANCII
SLOVAN VELVARY                
Ve dnech 11. -16. 5. 2016 jsme se jako
mužstvo mladých fotbalistů TJ Slovan Velvary
v čele s trenérem Radkem Šmídem zúčastnili
Mezinárodního fotbalového turnaje mládeže
ve Francii. Cestou na turnaj jsme poznávali
krásy Paříže, smočili nohy v Atlanském oceánu.
V pátek večer jsme byli ubytováni v rodinách
týmu ASSL Footbal z města Montbert, se kterým
město Velvary uzavřelo přátelství. A v sobotu
odpoledne se šlo hrát. Turnaje se účastnilo
32 týmů z celé Evropy. Ve skupině jsme
2 zápasy vyhráli, 1 jsme remizovali a tím
jsme do dalších bojů postoupili ze skupiny
z 1. místa. Cíl, který jsme si dali, dostat
se mezi 8 nejlepších splněn! Čekala nás
neděle, snaha o co nejlepší umístění. Vybojovali jsme krásné 6. místo, nejlepší umístění v historii turnaje pro tým
z České republiky. Závěrem bychom chtěli poděkovat našemu trenérovi Radkovi Šmídovi za jeho trpělivost
s námi a za možnost prožít nezapomenutelné zážitky. Radku děkujeme!!!

Inzerce

FOTBAL FRANCIE
SLOVAN VELVARY                

suvenýry. Večer je čekalo pohoštění v pohostinství

Oficiálně byli všichni pozváni na radnici, kde jim sta-

na hřišti, kde se sešli trenéři a děti obou fotbalových

rosta Radim Wolák poděkoval za jejich přátelství a šíření

mužstev.

dobrého jména Velvar. Všem pak předal pamětní odznak

Velikonoční víkend nás čekala i změna zimního času

Velvar.

na letní, takže v neděli nás všechny čekal budíček velmi

Víkend rychle uběhl a večer už čekal naše francouzské

brzy, jelikož výkop byl o půl deváté. Na hřišti se setkala

přátele odjezd do Francie. Než však nastoupili do auto-

čtyři družstva - Slovan Velvary, SK Zichovec, Slavoj

busu, předali jsme vybraným zástupcům partnerské

Zvoleněves a Montbert. Bohužel se utkání neobešlo bez

školy v Aigrefeuille dopisy od velvarských dětí. Doufáme,

zranění. Jeden francouzský chlapec nešťastně upadl

že se dopisy setkaly se svými adresáty a ti již píší

a naštípl si kost v loktu. Po ošetření v nemocnici zhlédl

odpovědi na dychtivé otázky našich dětí.

zbytek zápasu na střídačce. Celkem proběhlo 6 zápasů

Byl to velice přínosný a krásný víkend a rádi bychom

a vyhodnocení nejlepšího týmu bylo v tomto pořadí:

chtěli poděkovat městu a všem zúčastněným za podporu.

1. Slovan Velvary, 2. Montbert, 3. Sk Zichovec,

Doufáme, že česká delegace ve Francii bude mít stejný

4. Slavoj Zvoleněves. Po utkání následoval oběd, pletení

úspěch jako ta francouzská tady.

pomlázky, prohlídka muzea hraček a města Velvar.

Ve středu 11. 5. odjeli naši mladí fotbalisté do Francie,

v nedalekém penzionu Stará Fara v Chržíně. Letos

kde proběhlo přátelské utkání s fotbalisty z Montbert.

jejich návštěva připadla na velikonoční svátky, a jelikož

Ti nás navšívili v březnu tohoto roku. Celkem přijelo

se ve Francii slaví svátky jinak, měli jsme pro ně

17 dětí a 16 dospělých. Dovolte, abych vás seznámila

připravený velmi pestrý program, který se neobešel

s touto návštěvou.

bez přátelského fotbalového utkání a tradičního pletení

Po příjezdu byly francouzské děti předány do českých

pomlázky.

rodin. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům

V sobotu Francouzi podnikli celodenní výlet do Prahy,

za jejich vstřícnost a obětavost. Trenéři byli ubytováni

kde mohli zhlédnout velikonoční trhy a nakoupit

Markéta Witton a David Vedral

Inzerce

STAVEBNINY
IIIII VELVARY
PŘIJMEME PRACOVNÍKA NA POZICI SKLADNÍK
DÁLE PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA DO SKLADU
A BRIGÁDNÍKY/STUDENTY
NA OBDOBÍ PRÁZDNIN.
VÍCE INFORMACÍ VÁM POSKYTNEME V AREÁLU STAVEBNIN.

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

PO-PÁ

7.00 - 11.45 HOD
12.15 – 17.00 HOD
SOBOTA 8.00 – 12.00 HOD

ADRESA:
KONTAKT:
EMAIL:

CHRŽÍNSKÁ 752, VELVARY
TEL.: 733 120 531
stavebninyvelvary@seznam.cz

w w w. v e l v a r y. c z |
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HUP DO MALVAŇÁKU!!!
ČLÁNEK              

      

Budeme se v létě radovat z čistější vody? Snahy

čistým pískem. Údržbové práce bude vykonávat odborná

o vyčištění právě začínají!

firma, ale zapojit se bude moci i veřejnost.

tohle vyčistí
leda kaprfíld!

V průběhu června bude u bývalých velvarských lázní
živo: chystá se úprava menší nádrže tak, aby se v ní
dosáhlo čistější vody. Pan vodohospodář Douša, který
připravuje studii budoucích úprav malovarských mokřadů
na přírodně rekreační zónu zadržující vodu v krajině
a počítající v budoucnu s vytvořením tůní a nových nádrží,
zpracoval přednostně na zadání rady města jednoduchý
projekt, který by nám pomohl vyzkoušet, jak se bude dařit
čistit vodu ve stávající nádrži přírodě blízkým způsobem,
a přiblížili se tak záměru, který vyplynul z veřejného
plánování.

Velvaráci sobě!

Protože záměr vylepšit kvalitu vody v rybníku vzešel
Všichni jsou zváni na svépomocný výlov, který proběhne
v neděli 5. června a během něhož po odčerpání vody
přesuneme ryby do větší nádrže. V průběhu úprav
bychom rádi obložili předělovací hráz dřevem tak, aby
vzniklo pěkné přírodní molo, na tuto akci využijeme
financí, které jsme získali od Nadace VIA za vítězství
v soutěži o nejlepší úpravu veřejného prostranství roku.
I tyto práce bychom rádi dělali svépomocně, budeme moc
rádi, když přiložíte ruku k dílu!
Ačkoli máme velmi podrobně vypracovaný projekt, který
se zdá být jednoduchý a většina prostředků je určena
spolu s obnovou hotelu Záložna jako hlavní výsledek

na nákup kameniva a zemní práce, můžeme narazit na

loňské celoměstské ankety o potřebách Velvar, rada

nečekaná překvapení, nádrž nebyla dlouho vypuštěna ani

města souhlasila s uvolněním částky v předběžné výši

čištěna, neznáme stav hráze ani dna. Věřme, že se nám

300.000 Kč. To by mělo stačit na vyčištění a úpravu

záměr vydaří, a že se již o letošních prázdninách budeme

menší nádrže tak, aby se v ní voda nekazila, jako dnes,

moci radovat z průzračné malvaňácké vody!

ale naopak se čistila. Práce budou zahájeny počátkem

Děkujeme za podporu, Malvaňáku zdar!!!

června vyčerpáním nádrže a vyčištěním dna. Ryby budou
přesunuty do druhé části rybníka. Následně budou v části
nádrže vytvořeny čistící drenážní zóny a systém cirkulace
za pomoci jednoduchých čerpadel, kterým se voda bude
čistit. Upravená nádrž by měla mít pozvolný vstup a hlubší
část. S velkou hloubkou však počítat nelze, protože
panelové dno je maximálně ve 130cm hloubce. Štěrkové
zóny budou osázeny vodními rostlinami, dno pokryto
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Radim Wolák, starosta

Výlov a čištění Malvaňáku
Neděle

5. 6. 2016 od 9h u rybníka

A Je to konečně tAdy! Máme plán, jak vyčistit vodu v Malvaňáku! Začneme první menší nádrží, kterou budeme vypouštět,
čistit a drobně upravovat. Naši hasiči odčerpají vodu a my se
podíváme po letech na dno, zda tam kraluje sumec, jak se někdy
vypráví. Vezměte s sebou podběráky, musíme vylovit všechny
ryby a přemístit je do větší nádrže. Poté vyčistíme dno a břehy
od nánosů. Po brigádě začnou několikatýdenní odborné práce,
které povedou k tomu, aby voda v jedné části Malvaňáku byla
už na začátku prázdnin ke koupání! Společně snad přivoláme
i dobré počasí.

Co s sebou?
Podběráky kýble lopaty
nezapomeňte holínky
a rukavice.

Jak s jídlem?
Lehké občerstvení bude
zajištěno ale buchty
a bábovky jako vždy vítány!
Více na:
www.malvanak.cz
facebook.com/malvanak
velvarsky@malvanak.cz
+420 737 132 180

Malvaňák mají rádi:

Přijďte nám pomoci nebo se jen podívat na vypouštění a výlov!
Těšíme se na vás!

w w w. v e l v a r y. c z |
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CYKLOTOUR SVIJANY 2016
ČLÁNEK

                   

ÚSPĚCHY TANEČNÍHO

SOUBORU VERO VELVARY
ČLÁNEK                    
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o úspěších
tanečního oboru ZUŠ Velvary v krajském kole Festivalu
dětského tance v Praze. Naše tanečnice v čele s jedním

Mládež tento soutěžní „maraton“ úspěšně zakončila s cho-

tanečníkem se svým umístěním na medailových pozicích

reografií „Dream“ na MČR v Litoměřicích. Probojovala

probojovali na mistrovství ČR.

se až do finále, kde v obrovské konkurenci souborů z celé
republiky skončila na 5. místě.
Junioři s chorografií „ Riverside“ v konkurenci čtrnácti
souborů z celé republiky postoupili překvapivě do finále
a skončili na 6. místě. Nechali tak za sebou například
soubory z Brna, Prahy i Ostravy. Ani naše děti se nene

Letos se již po páté sešla skupina cyklonadšenců

všichni a na jejím konci čekala “hořká odměna“. Jako

chaly zahanbit. Do finále sice nepostoupily, ale svou

k výletu do Svijan. Trasu 110 km dlouhou, vedoucí z části

v předešlých letech, také i letos byli v pivovaru velmi

krásnou choreografii zatančily s velkým a bojovným

po cyklostezkách, z části po lesních a polních cestách

přátelští a pohostinní, počasí nám opět přálo (po páté)

nasazením.

a z části po okresních silničkách absolvovalo téměř

a ani dopravce na cestu zpět (V. Vinš) nezklamal.

Choreografky Pavlína Kratochvílová a Marcela

40 cyklistů, z nichž byla více jak polovina z Velvar. Věkové

Cyklistice zdar a někdy příště ahoj!

Odvodyová děkují nejen těm, co nás reprezentovali,

rozmezí smíšeného pelotonu bylo 15-70 let. Trasu zdolali

ale i všem rodičům, kteří si udělali čas a přijeli fandit.

P. Slovák

Je to pro nás odměna za celoroční práci.

Inzerce

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
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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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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se sídlem Velvary 420, PSČ 273 24, IČO 496 84 442

zápis do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11701
www.mtcomax.cz

STŘECHY COMAX:
 Skladník
STAVEBNÍ INVESTICE:
 Stavební technik – mistr
HUTNÍ PROVOZ:
 Asistent nákupu s Aj
 Technik junior pro výrobu Al slitin

PROSPERUJÍCÍ A SILNÁ VÝROBNÍ SPOLEČNOST
nabízí pro svá pracoviště ve Velvarech volné pracovní pozice, a to jak
dělnické, tak technické, s možností okamžitého nástupu:
PROVOZ LAKOVACÍ LINKY:
 DĚLNÍK - navažeč
 DĚLNÍK – operátor vstupu









Obchodní zástupce s Nj
Asistentka s Fj
Laborant pro výrobu a testování nátěrových hmot
Marketingový specialista s Aj
Pracovník pro nákup a technickou podporu v nátěrových hmotách
Technolog výroby nátěrových hmot
Obchodní referent s Aj x Nj se zaměřením na nákup

SERVISNÍ CENTRUM LAKOVACÍ LINKY:
 Dělník – strojník
 Technolog
STŘEDISKO VÝROBY PROFILŮ:
 Dělník – vazač (více osob)

IT ÚSEK:
 Programátor PLC, SCADA
 Projektový manažer – vedoucí projektu
 Analytik/návrhář/konzultant projektů zákazníků
 Elektrotechnik – slaboproud
 Školitel uživatelů – testování
NABÍZÍME:
o Práci v perspektivní společnosti
o Motivační odměnu
o 5 týdnů dovolené
o Příspěvek na penzijní připojištění
o 13. plat
o Výhodné závodní stravování

V případě Vašeho zájmu kontaktujte firmu některým z níže uvedených
způsobů:
Dělnické pozice na e-mail: bvaigeltova@mtcomax.cz
tel.: 315 730 201, či 724 146 998
Technické pozice na e-mail: kolackova@mtcomax.cz
tel.: 315 730 260, či 739 583 958

STŘEDISKO DOPRAVY:
 Řidič nákladního automobilu (sk. C) + obsluha ABROL kontejnerů

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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GEOCACHING I VE VELVARECH
ČLÁNEK

                   

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která

i městské podzemí, nedostupné stromy atd. Tyto složitě

spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání

dostupné kešky se v geocachingovém slangu označují

skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno

jako tépětky (T5; mají nejvyšší terénní obtížnost -

i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice.

vyjádřenou stupněm 5).

A kolik si myslíte, že je kešek u nás ve Velvarech?
Krásných 15 kešek. Každá má různý terén a obtížnost nebo charakter.

Jen
já jsem se do
dnešního
dne pokusila vytvořit dvě kešky. Jedna se jmenuje
Základní
škola
Velvary
Meluzína. Tato keška byla dokonce oceněna nejlepší multikeš v roce 2015.

zve
rodiče
na setkání
s reprezentantkami
Cambridge
Můj
záměr
byl přilákat
lidi do Velvar
a ukázat originální středověkou
kachel,University

Press
která
se nachází
„Předního mlýna“
s č. p. 184
a patří v našem prostředí
Mgr.
Ditou uPolcarovou
a dům
Terezou
Vogeltanzovou,
které budou dne 21. 4.
ke(třídní
kulturně-historickým
schůzky)kuriozitám.
od 16,00 hodin podávat informace o materiálech
Druhou kešku jsem chtěla věnovat především dětem od 2 do 10 let, ale každý
a přípravě ke cambridgeským zkouškám pro děti z naší Základní školy.
si ji rád najde i v pokročilejším věku :-D Při jedné z brigád na Malvaňáku vznikla

myšlenka, jak bychom ukázali
lidem nově
Malvaňák.VNu,
dalo mně
SETKÁNÍ
SEpřeměněný
USKUTEČNÍ
UČEBNĚ
to dost práce s listingem i s vytvořením samotné keše – zdařilo se. Obě keše již

FYZIKY

mají dohromady 103 nálezů. Každý připsaný
u keše mě
2.logpatro,
č.osobně
dveřídělá
28.velkou

Při hledání se používají outdoorové turistické navigace
nebo postačí mobilní telefon. Telefon však musí umět

radost. A jak je vidět objevení jedné nebo druhé kešky udělá radost i nálezci,

O zkouškách
jsme informovali
v minulých
zpravodajích,
který
to patřičně okomentuje
v logu u samotné
keše. Pokud Vás
oslovila tato

přijímat GPS signál. Člověk zabývající se geocachingem

hra
– neváhejte
zkuste si nějakou
tu kešku
najítv–kanceláři
nejlépe velvarskou!!!
získáte
naastránkách
školy
nebo
školy.

bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer
nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se

bližší informace

S přáním pěkné zábavy při hledání keší Hana Cimrmanová – Herbee 6

do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět

Inzerce

uschová a zamaskuje.

BARVY – LAKY VELVARY
OD 1. 3. 2015 JSME ROZŠÍŘILI NABÍDKU O SLUŽBU
Nejstarší a nejvíce využívaný server je geocaching.com,
provozovaný společností Groundspeak v USA v Seattle.
Server umožňuje registrovaným uživatelům prohlížet
cache na libovolném místě po celém světě. Také si zde
uživatel vede svůj online log, do kterého si zapisuje

MÍCHÁNÍ BAREV
INTERIEROVÝCH, FASÁDNÍCH A SYNTETICKÝCH

nálezy. Kromě některých soukromých údajů jsou veškerá
Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu

data (logy, fotografie, osobní statistiky) přístupná všem

je umisťování keší na místech, která jsou něčím

registrovaným uživatelům serveru. Každý tak může sle-

zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná.

dovat nejen vlastní nálezy jednotlivých cache, ale najít si

V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny informace

i statistiky nálezů jiných lovců.

o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache
se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekven-

Geocaching vznikl v USA bezprostředně poté,

tovaných. V některých případech je zajímavým právě

co 1. května 2000 rozhodnutí tehdejšího amerického

úkol, který je s nalezením cache spojen.

prezidenta Clintona odstranilo umělou odchylku,

S růstem popularity a dostupnosti geocachingu vznikla

přidávanou do signálu GPS, a zlepšilo tak přesnost

mezi částí geocacherů touha po větší exkluzivitě –

tohoto navigačního systému pro běžné civilní uživatele

touha po hledání geocache (tzv. kešek), které nedokáže

z desítek až stovek na několik metrů.

dosáhnout každý a s jejichž odlovem je často spojena

K červnu 2005 bylo ve 215 zemích na celém světě

určitá míra adrenalinu, případně i obtížné luštění šifer.

přes 171 000 skrýší pro geocaching, z toho zhruba

Tento typ kešky je některými geocachery nazýván

700 v Česku.

drsnokeš. Možné umístění zahrnuje skály, přírodní
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
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Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY            

ZE ŠKOLKY
DO POHÁDKY
Bylo

nebylo.

květnového

V MŠ VELVARY SE SPORTOVALO
Přišlo jaro a s ním také sportování. Na víceúčelovém

Jednoho
pátečního

odpoledne se velvarské
Ti nejlepší z každé skupiny pak ještě dostali diplom.

vrboviště a přilehlý park

Děkujeme ZŠ Velvary za laskavé zapůjčení

proměnily v pohádkový les.

sportovního náčiní.

Ve l v a r s k é

kolečko,

hřišti proběhlo sportovní klání dětí z mateřské školy.

sdružení rodičů při MŠ

V rámci dopoledního programu děti závodily hned

Velvary, totiž uspořádalo

v několika disciplínách. Vzájemně si změřily síly

nejen pro děti z mateřské

ve skoku dalekém, skoku do výšky i vrhu koulí. Běžely

školy odpoledne s pohád-

přes překážky i vytrvalostně a pro zpestření si vyzkoušely

kovými postavami. Rodiče

tréninkový překážkový žebřík.
Zkrátka, bylo to soutěžení, jak má být. Dokonce

se proměnili v čertice, víly a lesní žínky, kosí

nedávno vybudovalo i kuličkoviště, tak si děti s vílami

bratry, vodníky i ježibaby a zadávali dětem

zacvrnkaly kuličky. Navzdory očekávání se dětem líbilo

pohádkové úkoly.

nejvíce u čertů, protože je s čerty legrace a prý si v pekle

přišlo i hodně fanoušků. Aby však soutěžení

nemusí čistit zuby ani se mýt.

bylo spravedlivé, byly děti rozděleny dle věku do

Nejprve děti přivítala bílá paní. Ta jim rozdala kartičky,

skupin, v nichž pak závodily. Vítězové byli všichni,

na které děti sbíraly razítka. Pak se již mohly směle

Poslední zastávka byla u Červené Karkulky, která

každý malý sportovec si odnesl medaili i odměnu.

pustit do plnění nejrůznějších úloh. Malí pout-

měla pro soutěžící nachystaný košík plný odměn.

níci si mohli přes lupu prohlédnout ruměnici pospolnou, u nás velmi rozšířený druh ploštice, kterému

Závěrem jsme si všichni společně opekli buřty

děti dosud mylně říkaly kovařík. U kosích bratrů děti

a na předškoláky čekalo kouzelné spaní ve školce.

poznávaly ptáčky a nosily vajíčko na lžíci. Vodnice si

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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pro ně připravila chytání rybek, ježibaba jim nachys-

Za Velvarské kolečko Jitka Valchářová

tala poznávací hru s perníčky, a protože se na vrbovišti

Foto: Markéta Rylková
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ 1
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Branný den s programem Muzea
civilní obrany z Ústí nad Labem
proběhne 16. 6.

                                          

Do konce školního roku 2015/2016 zbývá pár dní.

Ve školní družině proběhlo na konci dubna čarodějnické

Slunečných chvil přibývá, děti se vidí na prázdninách

odpoledne s výtvarnou soutěží a následnou výstavou

a učitelé jakbysmet.

prací.

Nejedna třída se chystá na ozdravný pobyt nebo-li školu

Tradiční sportovní akcí se stala Atletická olympiáda

v přírodě a na týden od 20. 6.do 24. 6., který je nazvaný

O pohár starosty města. Týmy z pěti škol soutěžily

„Škola za školou“ máme s dětmi připravenu spoustu

v několika disciplínách. Naše škola skončila se 771 body

zajímavých činností, vycházek a výjezdů do okolí Velvar

na druhém místě. Více informací se můžete dozvědět

i do vzdálenějších míst.

na www.zsvelvary.cz.

22. dubna proběhl na naší škole, stejně jako na mnoha

Pro děti z 5. B si jejich pan učitel Koubek připravil soutěž

jiných místech po celé republice, Den Země. Starší

k 700. výročí narození Karla IV. a nejlepší luštitelé

děti si připravily na školním dvoře stanoviště s pokusy,

za odměnu jeli do Prahy na výstavu korunovačních

na kterých svým mladším spolužákům názorně předvedly,

klenotů. Pro žáky 4 .- 9. tříd je na konec května připraven

jak fungují některé fyzikální a chemické zákonitosti.

program „Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej“.

Rok 2016 je Mezinárodním rokem luštěnin, a proto

Hlavními aktéry a průvodci budou M.Dolinová a L.Ondřej.

na dalším stanovišti děti luštily, o jaké luštěniny se jedná.

2
3
4

V posledním červnovém týdnu
proběhne také Dopravní den.

Ve škole byly instalovány dvě nové
multimediální tabule.

Česká televize u nás natáčela spot
o třetí hodině tělesné výchovy
u nejmenších žáků, které u nás v tomto
školním roce probíhaly.

5

31. 5. a 1. 6. proběhl poslední
sběr papíru v tomto školním
roce a také bude odvezeno cca 15 pytlů
hliníkového odpadu.

Pěkně byla připravena i „poznávačka“ rostlin. Během
vegetačního období paní ing. Černíková svědomitě
obnovuje výstavku živých bylin i dřevin, se kterými se děti

A nakonec: Víte, jak vypadá
červnová učitelka?
(platí to i pro kolegy muže)

mohou potkat v okolí školy a Velvar, a tak měly možnost
zúročit svoji paměť a pozornost. Nejatraktivnějším bodem
celého dne byl program společnosti Zeyferus, která nám
přijela představit a předvést několik desítek dravých
ptáků. Sešlo se zde cca 400 dětí. Děkujeme Sokolu

………V září, když nastoupí je ještě jako nová, svěží

Velvary za zapůjčení prostranství na fotbalovém hřišti.

a veselá, chce se jí vyučovat,
jenže pak postupně začne se proměňovat, v červnu
se raději utečte před ní schovat,

Tři soutěžící a jeden náhradník z pátých tříd se
zúčastnili 1. celorepublikového kola odborné soutěže

vypadá příšerně nemějte však o ni strach,

„Talenty pro firmy - T-profi“. Spolu se třemi studenty

zase se vyspraví, počkejte po prázdninách……….

Integrované střední školy ve Slaném a zaměstnancem

……..to bude veselá, skotačivá, usměvavá, roztomilá,
přibere aspoň tři kila, zacloumá s ní nová síla……….

společnosti Linet Želevčice bojovali za Středočeský kraj
o co nejlepší umístění. Ze 14 týmů se nakonec umístili

Jan Mládek a předseda hospodářské komory Vladimír

na osmém místě. Soutěž byla velmi náročná, a proto

Dlouhý. Ze stavebnice Merkur jsme podle velmi obsáhlého

nás i toto umístění nesmírně těší. Celé klání přijel přímo

a složitého návodu více než tři hodiny sestavovali funkční

na soutěžní místo podpořit i ministr průmyslu a obchodu

tiskárnu - lis.
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(písnička Červnová učitelka, youtube)
Za ZŠ Velvary připravila M.Červenková

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

35

VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     

   

   

U nás v ZUŠ jsme květen prožili ve znamení tanečních

bral noty ba i celé stojany a díky tomu měl koncert pro

soutěží a závěrečných koncertů hudebního oboru.

hráče neopakovatelnou, humornou atmosféru.

Koncerty musely být dva, prostě proto, aby si mohli zahrát

Na závěrečném koncertě hudebního oboru 17. 5. vys-

a zazpívat všichni, kteří si to zasloužili za svoji celoroční

toupili sólisté a školní soubory: flétnový, houslový a naše

poctivou práci.

dva pěvecké soubory: malý a velký Tolárek. Kromě
žákovských souborů jsme si poslechli ještě Velvarský
pěvecký spolek, se kterým úzce spolupracujeme.

V neděli osmého května zahrál náš orchestr KMČ
účastníkům veteránské akce ,,Stopou slánského Oriona“.
V duchu motorismu jsme si oblékli reflexní vesty a za

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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slunečního jasu jsme zaplnili náměstí hudbou. Vystoupení

Dalším souborem, který k naší škole patří, je smyčcový

se přítomným zřejmě líbilo, protože si vyžádali přídavek.

soubor. Ten se nám podařilo složit z bývalých absolven-

Svůj nemalý podíl na úspěchu měl pan Hodovský,

tek ZUŠ Velvary. Poprvé jste ho mohli slyšet jako součást

který orchestr odborně nazvučil a naše tóny předal

orchestru při loňském provedení České mše vánoční. Od

posluchačům v dobré kvalitě. Pro členy orchestru bude

té doby dámy pilně cvičily a svůj nový program zahrály

účinkování nesmazatelným zážitkem, protože nám vítr

na dubnovém koncertě v Nelahozevsi a také 17. května
w w w. v e l v a r y. c z |
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ZUŠ VELVARY - POKRAČOVÁNÍ     

a doslova píšu hráčům ,,na míru“. Při tom mohu uplatnit

éry 30. let minulého století a v neposlední řadě i písně

své skladatelské dovednosti i bohatou praxi orchestrál-

lidové. Ze všech máme snad nejraději tvorbu Jaroslava

ního hráče. Mým druhým vystudovaným oborem je hra na

Ježka a dvojice pánů Voskovce-Wericha.

vystoupily na školním koncertě. Soubor pod vedením

pamětní list a řečeno po vojensku ,,pochvalu před nas-

trubku, kromě toho ovládám ještě hru na kytaru a klavír.

Jak název orchestru napovídá, použili jsme ve škole

zkušeného houslisty pana Petra Bendy se má čile k světu

toupenou jednotkou“.

Repertoár je vybírán tak, aby se žánrově lišil od běžné

každého, kdo byl schopen zahrát. Podle toho vypadá

a již plánuje další koncertní vystoupení. Dámy by jistě

S absolventy druhého stupně se musíme rozloučit. A to

látky probírané v hodinách nástroje. Důvod je jedno-

i nástrojové obsazení. Je neobvyklé a proměnné! Jsou tu

mezi sebou přivítaly i nové hráče na smyčcové nástroje,

mi věřte, že po létech strávených společně při hudbě,

duchý. Chceme, aby byla žákovi do studia klasické hudby

užity nástroje jako klarinet, příčná flétna, trubka, kytara,

pro které se určitě ještě nějaké noty najdou. Tak vy, kteří

tanci nebo výtvarném tvoření to není nic jednoduchého.

vnesena určitá žánrová pestrost. Zvládnutí samotné tech-

klavír, housle a dokonce i akordeon. To celé tvoří velmi

máte doma zapomenuté housle, violu nebo violoncello,

Dobří žáci totiž vlastní uměleckou tvorbu mají jako

niky hry na hudební nástroje přináší totiž někdy celou

pestrou, škálu zvuků a barev.

neváhejte a přijďte si společně zamuzicírovat.

životní potřebu a jejich učitelům neudělá nic větší radost,

řadu problémů, jejichž překonání znamená více práce

Je stejně důležité žáky zaujmout, ale také umožnit

Druhý koncert 25. 5. byl ve znamení absolventů prvního

než když mohou své absolventy mít nablízku a těšit

než hudby. Ne každý vydrží dlouhé hodiny cvičení

jim prezentaci jejich dovedností. Proto jsme velmi rádi

i druhého cyklu studia ZUŠ. Absolventi se nám představili

se z jejich úspěchů. Proto se snažím při škole vytvářet

nejrůznějších etud, stupnic či technických cvičení. Často

za každou příležitost, kdy se můžeme představit

jako sólisté nebo zahráli v rámci komorních souborů či

sdružení jako Velvarský pěvecký spolek nebo smyčcový

právě ti, kteří mají talentu dost, nemají dostatečnou výdrž

veřejnosti, ať už ve Velvarech nebo kdekoliv jinde v okolí.

jako členové školního orchestru KMČ. Za ukončení studia

soubor či taneční skupinu.

a někdy je pouhé hraní etud přímo unudí.

Protože máme hudbu moc rádi, chceme se z ní těšit

Za kolektiv ZUŠ Velvary

Proto, abychom žáky lépe motivovali vybíráme popu-

a zároveň se podělit o tuto radost i s Vámi posluchači.

Oldřich Adelt

lární skladby od známých autorů jako byli například Paul

dostali všichni malý dárek a květinu. Ale hlavně dostali

McCartney a John Lennon. Dále písně české swingové

Jan Buňata dipl.um, Dis.

Inzerce

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno
Zdeněk Tutr

Za Roudnickou branou 622
273 24 Velvary
MONTÁŽE:
tel./fax: +420 315 761 412
mobil: +420 723 360 838
topení
mail: autoelektrika@tutr.cz

www.tutr.cz

Nabízíme:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a
- Startérů

- Nezávislých

- Alternátorů
- Hands free sad
- Autoalarmů
- Výfuků

- El. Příslušenství
- Tažných zařízení
- Autorádií
- Autobaterií

Doplňkové služby:

KMČ ZUŠ VELVARY
Orchestr KMČ vznikl zhruba před dvěma lety při základní

jsme si na něj zvykli a už bychom ho neměnili.

umělecké škole Velvary.

KMČ totiž v muzikantské hantýrce znamená doslova:

Má přibližně dvanáct členů, ke kterým se rádi přidají

Kdo Má Čas. Vedením orchestru jsem byl pověřen hned

i pedagogové, takže se v tu chvíli těleso poněkud rozroste.

z několika důvodů. Především jsem vystudoval skladbu

Název souboru byl zpočátku čistě jen provozní, ale časem

na konzervatoři v Teplicích, a tak skladby aranžuji
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- 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.
w w w. v e l v a r y. c z |
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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.

CO VE VELVARECH A OKOLÍ
NYNÍ TAKÉ ROSTE A KVETE…

Kdo vlastně jsme? Je nás šestnáct Velvaráků (většinou rodičů s malými dětmi), ale máme
asi dvakrátČLÁNEK
tolik příznivců z  
Velvar i okolí, kteří rádi pomohou,
nebo alespoň přijdou jako
       
publikum. Náš spolek jsme založili před jedenácti lety.

KOSATEC ŽLUTÝ

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
Iris pseudacorus
kapely, uvedeme také divadlo a chystáme i dětské dílny. Festival má rozpočet 77 tisíc korun,
získali
dotaci
45jejíž
tisíc.
Je jsme
to vytrvalá
rostlina,
výška se pohybuje v rozmezí
50 – 150 cm. Vyrůstá z tlustého plazivého a rozvětveného
Na několik koncertů a divadelních představení, které chystáme pro podzim a zimu
oddenku, tvořícího propletenou síť jednotlivých ramen
na různých místech města. Těšíme se, že například před koncem roku již tradičně uvedeme
o průměru 1 – 4 cm, s kořeny, sahajícími do hloubky
Jiřího10Konvrzka
a jeho band v Restaurantu Paris. Doufáme, že snad brzy budeme moct
– 20 cm, výjimečně až 30 cm. Kvete v květnu
využívat
i
sál
v
Záložně.
Nákladypomocí
na koncerty
až červnu. Šíří se buď vegetativně
oddenku a divadla jsme spočítali na 20 tisíc, město
nás podpořilo
polovinou
rozpočtu.
nebo semeny, která jsou rozšiřována vodou nebo ptáky.
Kosatec žlutý je rozšířený téměř po celé Evropě

Na Cestovatelské večery, které pořádáme ve spolupráci s Městským muzeem.
s výjimkou Skandinávie a vysokých hor. V ČR se vyskyV podzimních
a zimních
měsících
zveme
k povídání zajímavé hosty, nejen cestovatele,
tuje roztroušeně
po celém území,
mimo horské
oblasti.
ale i lidi
se
zajímavými
osudy
a
profesemi.
Přednášky jsou finančně téměř soběstačné,
Hlavním stanovištěm jsou bažiny, vlhké příkopy, břehy,
žádalilužní
jsme
město
o
tisícovku,
kterou
nám
město
přiznalo.
lesy, rákosiny, preferuje půdy bahnité a bohaté
na živiny, zejména na dusíkaté látky. Vyhovují mu spíše

Natvrdlí
Vás ale budou zvát i na jiné programy, do
kavaHERny ve Velvarské Kostce,
kyselé půdy (pH 3,6 – 7,7). Tato místa musí být alespoň
k vydělávání kůží. Oddenek se v minulosti rovněž používal
na malvaňácké
brigády,
naseBlešáky
snad vi na
zamýšlené
kuličkoviště
v parku
občas zaplavovaná.
Hojně
vyskytuje a
v brzy
teplejších
léčitelství
jako prostředek
na zastavování
krvácení.
před oblastech
Mateřskou
školou.
Děkujeme,
že
se
k
nám
přidáte
a
že
na
naše
akce
chodíte.
na březích vodních ploch.
Tato rostlina se dá použít a využívá se pro kořenové
Oddenek
kosatce
žlutéhoVelvary
je slabě v
jedovatý.
Otrava
odpadních vod.
Společně
snad
měníme
příjemné
místočističky
k životu.
způsobuje žaludeční a střevní potíže, jež mohou být

Za Natvrdlé
Magdalena Čechlovská
provázeny krvavými průjmy.

Vzhledem k obsahu tříslovin se v minulosti používal

M.Červenková, foto archiv autora
Zpracováno za pomoci : cs.wikipedia.org/wiki/Kosatec_žlutý

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
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       
Mnozí z vás poznali bezpečně, kde byla pořízena květnová fotografie naší
pátrací soutěže. Nejvýstižnější odpověď objevivší se v naší schránce
zněla takto:
„Na fotografii je zobrazen vnitřní prostor kaple Nejsvětější Trojice, který je
umístěn v lokalitě pod osadou Radovič. Kaple byla vybudována r. 1714
u studánky Svěcenky s údajně léčivou vodou. Postavil ji na své náklady
tehdejší velvarský primas Rudolf Kavka z Birkentalu. Je situována v lokalitě
pod Radovičem, přístup k ní je polní cestou odbočující na sever ze silničky
na Radovič. Na fotografii je vidět část zadní vnitřní stěny kaple se symboly
Ducha svatého, a to Božího oka a holubice. Studánka při kapli v historické
době sloužila k zásobování obyvatel Radoviče pitnou vodou, nejdříve pěšky
a později pomocí vybudovaného lokálního vodovodu.“
Odpověď sepsal pan Vít Valek, který se tímto stává výhercem a má na radnici
připravenou knihu o dějinách města. Ostatním badatelům též děkujeme
a vyzýváme je k dalšímu pátrání!
Abychom se nezaměřovali jen na památky, vybrali jsme tentokrát fotku z jiného
soudku. Napovíme, že se jedná o objekt, který sice památkou není, ale už
začíná být také notně historický.

Své odpovědi (se jménem a kontaktem) vhazujte na papírku do schránky u vrat radnice do 20. června
anebo posílejte mailem. Vítěz získá krásnou knihu o dějinách města!!!
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V úctě a s přáním příjemného pátrání, Radim Wolák, starosta
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ECO taxi

Přidej se k nám!

SÍTĚ PROTI HMYZU  MARKÝZY  SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ

Staň se řidičem TAXI a užívej si
nadstandardních výdělků!

NABÍZÍ FIRMA

Velvary, Lísa 744
tel/fax: 315 766 051, mob.: 606 851 277, e-mail: zaluzie.svoboda@seznam.cz
Inzerce

Získej práci rychle! A navíc za férových podmínek:

AUTA od 9 990 Kč měsíčně
vč. DPH, DISPEČINKU, SLUŽEB, DAT
Je to jednoduché. Vše vám pomůžeme vyřídit.

725 502 855
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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www.green-prague.cz
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varské Kostce budou probíhat jednotlivé kurzy ještě během měsíce června,
ení lekcí ve školním roce 2015/2016 si určí jednotliví lektoři a informují vás.
elné kurzy budou probíhat opět od září až října 2016. Již 10. 6. se můžete přijít
do stávajících
i novýchKOSTKA
kurzů, další         
šance k zápisu bude opět po prázdninách.
VELVARSKÁ
ČERVEN
příznivcům moc děkujeme za zájem a podporu a přejeme hezké léto.

KURZY

KŘÍŽOVKA

       

Ve Velvarské Kostce budou probíhat jednotlivé kurzy ještě během měsíce června,
Oscar Wilde: „Buď sám sebou, všichni ostatní...“ viz tajenka
ukončení lekcí
ve školním
2015/2016
lektoři tábory
a informují
vás.
ní prázdniny
máme
ještěroce
volná
místasi určí
na jednotliví
příměstské
v následujících
ech: Pravidelné kurzy budou probíhat opět od září až října 2016. Již 10. 6. se můžete přijít
ORGANIZOVANÝ VÝLET
Z
zapsat do stávajících i nových kurzů, další šance k zápisu bude opět po prázdninách.
Všem příznivcům moc děkujeme za zájem a podporu a přejeme hezké léto.

29. 7. 2016 Hobit – Neočekávaná cesta (starší školní věk)

RÁNO NEVSTAT

Z

. 8. 2016 Dobrodružné putování pohádkou s angličtinou

MORAVSKÉ MĚSTO

Z

amikou (děti z MŠ a mladší školní věk)

NAŘÍKAT SI

Z

19. 8. 2016 Tvoříme s Mimoni (5 – 9 let)

PRUBNOUT

Z

– 19. 8.Novinářský
2016 Tvoříme stábor
Mimoni(9
(5 –
– 915
let)let)
26. 15.
8. 2016

ZMENŠENÍ ŠÍŘKY

Z

KRÁŠLIT

Z

TANEČNÍ VEČÍREK

Z

ZEZDOLA

Z

CHAOS

Z

OSTRÉ KOŘENÍ

Z

HEVER

Z

ZASTRČIT

Z

ZTRATIT SE

Z

Na letní prázdniny máme ještě volná místa na příměstské tábory v následujících
termínech:

25. – 29. 7. 2016 Hobit – Neočekávaná cesta (starší školní věk)

1. – 5. 8. 2016 Dobrodružné putování pohádkou s angličtinou

a keramikou (děti z MŠ a mladší školní věk)

22. – 26. 8. 2016 Novinářský tábor (9 – 15 let)
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Foto na titulní straně: Z.Ortová
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

VYLUŠTĚNÍ Z KVĚTNOVÉHO ČÍSLA:
5. května se narodil polský spisovatel: HENRYK SIENKIEWICZ			
Křížovku připravila: Z. Ortová
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