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VÁNOČNÍ SMRK OPĚT ZDOBÍ VELVARSKÉ NÁMĚSTÍ
ČLÁNEK              

      

Letošní vánoční strom se obtížně sháněl. Město dlouho

na náměstí. Dárcům moc děkujeme, stejně jako firmě

nemělo vhodnou nabídku, ale vše se podařilo včas

Elektromontáže Kalců z Uhů za tradiční zapůjčení

zvládnout. Adventní neděle 27. listopadu se blížila,

automobilového jeřábu. O přepravu se postarali

do toho státní svátek, dovolené a ještě se musel

také tradičně velvarští hasiči, stavbu a zdobení má

nazdobit a připravit včetně vánočního osvětlení

na starosti městská technická četa. Pěkný smrk stojí

po městě.

již na svém místě a v neděli 27. listopadu byl slavnostně

Strom darovali manželé Černých z Velvar a bylo

rozsvícen. Tak hezký advent a další sváteční chvíle!

nutné strom porazit a přepravit z ulice Nábřeží

VELVARY SE ROZZÁŘILY STOVKAMI SVĚTEL
ČLÁNEK

  

    

   

Libor Šulc

Jako vždy jsme se o první adventní neděli sešli
při rozsvěcení vánočního stromečku a opět to bylo
velmi milé a příjemné setkání. Nasvícená radnice
byla krásná jako zámek, na náměstí plály ohně
a ve dvaceti pěkných stáncích se prodávalo adventní
zboží, na schodech kostela zazněly fanfáry a pěvecký
sbor nádherně zapěl, přidaly se k němu i školní děti
a později všichni přítomní. Společně jsme rozsvítili

stromu, panu Kalců za zapůjčení jeřábu, městskému

vánoční strom a vypustili k nebi stovky svítících

muzeu za adventní koncert, všem, kdo pomohli

balónků – každý nesl jedno tajné přání.

a nejsou zde zmíněni, všem kdo přišli a postarali

Chtěl bych poděkovat všem, kdo pomohli s přípravou

se o sváteční náladu a hlavně všem, kdo si koupili

této krásné chvíle.

svítící balónek a tím pomohli Lauře a Matějovi – vybralo

Všem dětem za krásné zpívání, všem učitelům

se téměř 16.000,- Kč.

a učitelkám, kteří jim pomáhali a doprovodili

Tisíceré díky, krásný advent, klidné svátky a vše dobré,

je, pěveckému sboru za nádherné vystoupení,

Radim Wolák; (foto M. Rylková)

trubačům za slavnostní fanfáry, všem trhovcům
za pěkné zboží, dětem a rodičům za přípravu

(už se těšme na příště, z drobných chyb se poučíme,

vlastních stánků, paní Kaštilové za přípravu trhů

něco nového přimyslíme)

a zapůjčení stánků, všem, kdo stánky pomáhali
stavět a ukládat – dobrovolníkům i pracovníkům
městské technické čety, jim navíc i za přípravu
vánočního stromu a všechnu další těžkou práci,
našim hasičům za pomoc s převozem stromu
a za udržování a hlídání vánočních ohňů, Matějovi
Mantlíkovi za nasvícení radnice a kostela a ozvučení,
městským policistům za obětavou pomoc, panu
Šulcovi za tisíce drobných i velkých věcí, které zvládl
zajistit, manželům Černým za věnování vánočního
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           
Jedenáctý měsíc letošního roku je ten tam, na dění
byl ale pestrý stejně jako podzimní listí. Na listech
tohoto zpravodaje se tedy obraťme za některými
událostmi, než je vítr zcela odvane. Kdo by chtěl po
letech vzpomenout, co se u nás v listopadu léta 2016
dělo, zvěděl by, že se ve Velvarech:
sázelo – u Malovarského rybníka nadšenci
vysadili 44 nových stromů. Ať rostou!
stavělo – dokončeny byly nové přechody
u Pražské brány směrem ku hřbitovu, celé
prostranství je nyní hezčí, přehlednější a hlavně
bezpečnější. Ať se tu dobře chodí!
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kutalo – v ulici Třebízského se započala dloubat
jáma pro poslední větev kanalizace, kterou zbývalo
udělat pro dokončení oprav Pivovarské ulice.
Ať se neucpává!
dláždilo – přístupové cesty k našim kostelům jsou
nově krásné vydlážděné, Jiří i Kateřina se jistě radují.
Ať naše kostely žijí!

slavilo – oslav bylo mnoho, důvod se vždycky
najde, ale velvarští včelaři měli pořádný – oslavili
130 let založení spolku. Ať jim to kvete a lítá!
měřilo – a zaměřovalo: chystali jsme podklady
pro nové projekty na příští rok, na něž bychom
mohli získat dotační prostředky, takže už například
víme, kolik bahna máme v rybníku na Bučině.
Ať se ho brzy zbavíme!
domlouvalo – nejdůležitější domluva poslední
doby se udála mezi městem, naším Slovanem
a pražskou Bohemkou o zbudování fotbalové
akademie ve Velvarech. Podrobnosti se dočtete
dále. Ať nám to kope!
počítalo – skládali jsme rozpočet pro příští rok,
schůzek bylo nepočítaně, ale nakonec jsme se
dopočetli! Ať do roka napočítáme co nejvíc zdařilých
akcí!
chystalo – plánujeme dění na příští rok. Ať nám
to klapne!
vyměňovalo – bývalé děkanství,
dům s pečovatelskou službou, má krásná nová
okna, bílá tak, že dům pěkně prosvítila. Ať svítí
co nejdéle!
shánělo – sháněli jsme vánoční stromeček
a nebylo to vůbec snadné, o smrky, které by někde
překážely a přitom byly pěkně rostlé, začíná
být nouze. Ale nakonec jsme jej sehnali. Ať nám
hezky svítí!

asfaltovalo – oprava průtahu Ješínem už se
snad chýlí k závěru, začaly se asfaltovat poslední
vrstvy. Snad si poté obyvatelé Ješína trochu
oddychnou. Ať je brzy hotovo!
vzpomínalo – hasiči vzpomněli výročí 170 let
od narození svého zakladatele a někdejšího
starosty města pana Karla Krohna umístěním
pamětní cedule na jeho rodný dům v Bratkovicích.
Ať žije pan Krohn!
otevíralo – moc nás potěšilo, že se otevřely
dva nové obchody – na náměstí si otevřel krám
švec a v Pražské ulici zavoněla kuchyňka
U dobré farmářky. Ať se otevírají další!
setkávalo – tradiční setkání při příležitosti
rozsvícení vánočního stromu a počátku
adventního času bylo i letos velmi milé. Ať se
scházíme co nejčastěji!
Dělo se toho ale mnohem více, koncertovalo,
besedovalo, muzicírovalo, vystavovalo, schůzovalo,
uklízelo, řezalo, kurzovalo, učilo, sportovalo,
povídalo… zkrátka se tu žilo!
Ať se tu žije co nejlépe!!!
Klidný adventní čas, krásné svátky
a hodně radosti ze života přeje starosta
Radim Wolák
w w w. v e l v a r y. c z |
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADU MĚSTA VELVARY
PRO ROK 2017

          				

Svoz komunálního odpadu:
Celoroční svoz každý čtvrtek ve všech částech
města - na popelnici musí být vylepena nálepka
– na 1. pololetí do konce února, na 2. pololetí
do konce srpna, vývoz je i o svátcích.
Svoz bioodpadu:
Od 3. dubna do 27. listopadu, každý sudý týden
v pondělí do sběrných nádob od každého domu,
v listopadu se vyváží každé pondělí.
Svoz plastů:
Ze sběrných nádob každé pondělí, pytle
od každého domu každé sudé pondělí od rána
– první svoz 9. ledna.
Svoz papíru:
Ze sběrných nádob každou středu, pytle
od každého domu každé sudé pondělí od rána
– první svoz 9. ledna.
Svoz skla:
Ze sběrných nádob 1 x za 28 dnů, první vývoz
20. ledna.
Sběrné nádoby na tříděné odpady jsou umístěny
v následujících ulicích: Za Roudnickou branou
– u mostu, Za Roudnickou branou – naproti
autoelektrice Tutr, Čechova – u zdravotního
střediska, Komenského, Chržínská – sídliště,
Růžová, Nádražní, Malovarská, Malovarská
– ke koupališti, U Cukrovaru, Hradební,
Na Průhoně – u kina, Sokolská, Ješín – u parku,
Ješín – u kapličky, Nové Uhy – na kraji obce,
Velká Bučina – u hasičárny, Velká Bučina – u rybníka.
Svoz velkoobjemného odpadu:
15. dubna a 14. října od každého domu - přesné
časy a rozpis stanovišť obdržíte na letácích
do svých schránek.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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44 NOVÝCH STROMŮ PRO MALVAŇÁK
ČLÁNEK

  

    

   

Svoz nebezpečného odpadu:
22. dubna a 21. října - přesné časy a rozpis
stanovišť obdržíte na letácích do svých schránek.
Svoz textilu:
Každý týden – stanoviště nádoby na textil
je umístěno v ulici Za Roudnickou branou, v Ješíně
u kapličky, na Velké Bučině u rybníka.
Svoz elektrozařízení:
Nádoby na malá elektrozařízení jsou umístěny
u nádob na tříděný odpad v těchto ulicích
– Malovarská, Nádražní, Za Roudnickou
branou, Ješín u kapličky, Velká Bučina
u hasičárny. Vyváženy jsou dle potřeby.
Velká elektrozařízení se odevzdávají v areálu
hasičské zbrojnice v ul. Karla Krohna každý
první čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin a každou
první sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin.
Svoz železa:
nádoby na železný odpad jsou umístěny v areálu
hasičské zbrojnice v ul. Karla Krohna, odevzdávají
se každý první čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin
a každou první sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin.
Větší železný odpad je možné odvézt po domluvě
na městském úřadě.

Má to smysl.
Třiďte odpad
www.jaktridit.cz
www.stredoceske-odpady.cz

První listopadovou sobotu se u Malvaňáku kutalo,

Díky vám jsme totiž získali grant od Nadace

dloubalo, rylo, vozilo, zatloukalo, hrabalo, zalévalo,

Partnerství a společnosti Makro Cash and Carry na

lopatilo a lopotilo – a hlavně sázelo! I na letošní

nákup poloviny stromů, druhou půlku koupilo město.

podzimní výsadbu stromů dorazila fůra lidí,
kteří nehleděli na mozoly a zvesela se činili, čímž

Pokud chcete vidět fotek víc, jukněte se sem:

tužili nejen své svaly, ale i sousedské vztahy:

velvary.rajce.idnes.cz/Stromy_pro_Malvanak_2016/

nic jim nepomůže více než společná práce
na čerstvém vzduchu! Díky velkému nasazení
se povedlo zasadit vše, co bylo v plánu, a tak lípy,
břízy, olše, topoly a jasany – dohromady čtyřicet
čtyři stromů – mohou zapouštět kořínky do velvarské
půdy.
Děkujeme všem, kdo přišli i kdo pomohli s přípravami
(hlavně hasičům za odvoz). Děkujeme také vám,
kdo jste nám dali hlas v internetovém hlasování.

ZASTUPITELSTVO

SPOLKY A DOTACE

Srdečně zveme na zasedání Zastupitelstva města

Vyzýváme všechny spolky, uskupení a organizace,

Velvary, které se koná dne 19. 12. od 18 hodin

které pořádají kulturní, společenské a sportovní

v sále městského muzea. Příjemná společnost,

dění, aby neváhaly a podaly si žádost o podporu

pestrý program, plodné debaty!

v dotačním programu města. Děkujeme za vaši činnost!
w w w. v e l v a r y. c z |
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Dětský okres
domovBenešov.
nebyl přestěhován
do Sazené,
ale bylProtože
přestěhov
z Velvar do Přestavlk
Proč to tak
přesně vím?
js
Velvar dodětského
Přestavlk okres
Benešov.
Proč to takjsem
přesně
v té době dělalazředitelku
domova
a do Přestavlk
se vím?
nemoP
v
té
době
dělala
ředitelku
dětského
domova
a
do
Přestavlk
jsem
přestěhovat z rodinných důvodů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ČLÁNKU

přestěhovat z rodinných důvodů.
ZE ZPRAVODAJE
      
		 
Také bych
doplnila údaj,Č.
že11/2016
po přestěhování
dětského domova
využila ob
Také bych doplnila údaj, že po přestěhování dětského domova
škola. Několik let
tam byly dvě třídy (druhé) a družině byly přiděleny pouz
škola. Několik let tam byly dvě třídy (druhé) a družině byly přidě
třiZmístnosti.
Až tři
v místnosti.
pozdějších
využívala
družina
poschodí.“
dopisu paní B. Hájkové:
Děkujeme
paní
Boženě dvě
Hájkové
za zajímavé
Ažletech
v pozdějších
letech
využívala
družina
dvě posc
„Dovoluji si upozornit, že v článku ve Zpravodaji

upřesnění článku paní Křtěnové.

č. 11/2016 na str.
38 došlo
k mylné informaci.
AHájkové
nadále vybízíme
i ostatníčlánku
pozorné paní
čtenáře
Děkujeme
paní
Boženě
Hájkové
za zajímavé
upřesnění
Křtě
Děkujeme
paní Boženě
za
zajímavé
upřesnění
článku
a pamětníky: pokud máte jakoukoli připomínku, která
A Dětský
nadále
vybízíme
i ostatní
pozorné
čtenáře
a pamětníky:
pokud máte
jak
A nadále
vybízíme
i ostatní
pozorné
čtenáře a pamětníky:
poku
domov nebyl přestěhován do Sazené,
by pomohla správně mapovat historii našeho města
která
by pomohla
správně
mapovat
historii
našeho
připomínku,
která
by zpomohla
správně
mapovat
našeho
ar
ale byl přestěhován
1.připomínku,
9. 1958
Velvar do
Přestavlk
a regionu,
sdělte jihistorii
redakci
Zpravodaje
(vměsta
městské
okres Benešov. Proč sdělte
tak přesně
vím? Protože
knihovně),
rádi ji uveřejníme.
ji redakci
(v městské
knihovně),
rádi ji uveřejn
sdělte
ji redakci toZpravodaje
(v Zpravodaje
městské
knihovně),
rádi
ji uveřejníme.
jsem v té době dělala ředitelku dětského domova
a do Přestavlk jsem se nemohla přestěhovat
z rodinných důvodů.

Také bych doplnila údaj, že po přestěhování
dětského domova využila objekt škola. Několik let
tam byly dvě třídy (druhé) a družině byly přiděleny
pouze tři místnosti. Až v pozdějších letech využívala
družina dvě poschodí.“

Inzerce

Městská knihovna oznamuje, že posledním letošním pů

Městská knihovna oznamuje, že posledním letošním půjčovním d

v oddělení pro děti ÚTERÝ 20. PROSINCE (12 -

POSLEDNÍ
PŮJČOVNÍ
DEN20. VPROSINCE
ROCE (122016
v oddělení
pro děti ÚTERÝ
- 17 hod.)

v oddělení pro dospělé ČTVRTEK 22. PROSINCE (8 - 1
VELVARY
  
   
vMĚSTSKÁ
odděleníKNIHOVNA
pro dospělé
ČTVRTEK
22. PROSINCE
(8 vás
- 11;
12 - 17
Těšíme se na
v pondělí

Těšíme se na vás v pondělí 2. ledna 2
Pohodové vánoční

pod stromečkem něco pěk

Pohodové vánoční svátky,

a do nového roku hlavně

pod stromečkem něco pěkného ke č

Těšíme se na vás v pondělí 2. ledna 2017!

vám přejí
knihov
a do nového roku hlavně
hodně
zdr

Pohodové vánoční svátky,
pod stromečkem něco pěkného
ke čtení
Zdeňka
Ortová a Lenka
vámhodně
přejí
knihovnice
a do nového roku hlavně
zdraví
vám přejí knihovnice

Zdeňka Ortová a Lenka Štýbrová

Zdeňka Ortová a Lenka Štýbrová
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SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
KARLA KROHNA V RODNÝCH BRATKOVICÍCH
ČLÁNEK

  

    

   

Dne 25. října tohoto roku uplynulo
170 let od narození významného
velvarského občana a zakladatele
velvarského hasičstva Karla Krohna.
Nejstarší český dobrovolný hasičský
sbor byl založen v květnu roku 1864.
O dvacet let později se Krohn podílel

Inzerce

i na založení včelařského spolku
ve Velvarech.
Karel Krohn se narodil v nedalekých
Bratkovicích, v rodině obchodníka.
Byl to veřejně činný člověk, který
se kromě hasičského sboru věnoval
i městu, byl starostou a působil
i v tehdejších okresních orgánech.
Mimo jiné byl i čestným členem
hasičské župy Povltavské.
Hasičský sbor si váží svého zakladatele a po dohodě s majitelkou nemovitosti v Bratkovicích p. Hůlovou umístil
na tento dům pamětní desku, která
byla v neděli 27. listopadu slavnostně
odhalena za účasti delegace velvarských hasičů i včelařů. Květiny byly
položeny posléze i ke hrobu Karla
Krohna ve Velvarech.
L. Šulc, foto M. Petráček

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Během letošního roku se ve Velvarské Kostce odehrála celá řada zajímavých akcí,
seminářů, výtvarných kurzů a setkání. Hned v lednu jste se mohli zúčastnit Zdravé
soboty, během které jste si příjemně protáhli tělo a pochutnali si na nejrůznějších
zdravých dobrotách, také jste si zkusili nakreslit originální kraslice během Velikonoční
dílničky, vyrobili milé dárečky v Dílničce ke Dni Matek, strávili jste úžasné odpoledne
při meditaci za pomoci alikvótního zpěvu s K.R. Marinovem, vyzkoušeli si kouzlo
quillingu, děti si užily několik Příměstských táborů během letních prázdnin, setkali jsme
se na Zahradní slavnosti a na podzimním Dýňování. A od nového školního roku děti
navštěvují kurz Tvořílků, ti starší a pokročilí Klub senior a ti úplně malí mohou s
maminkami opět zavítat do KavaHerny…

Velvarská Kostka děkuje všem svým příznivcům za
naplno prožitý rok 2016 a v roce nadcházejícím se
těšíme na setkání během dalších zajímavých akcí.

Velvarská Kostka Vás v prosinci zve na:

Vánoční perníčky
10.12. 14,30

Dílnička pro děti od 9ti let, mladší v doprovodu rodičů.
Přijďte si vyrobit perníkovou chaloupku a zvoneček. S sebou
přineste jen vánoční náladu. Kurzem vás provede Katka
Woláková.

150 KČ

Vánoční quilling
10.12. 09,30
130 KČ

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Quilling nebo také papírový filigrán je výtvarné umění, jehož
hlavním materiálem jsou proužky z papíru. Proužky se stáčí
quillingovým perem a vzniklé spirálky se pomocí prstů tvarují
do různých tvarů, které se pak lepidlem fixují na podklad.
Přijďte si vyrobit originální vánoční jmenovky, výzdobu oken,
přáníčka, ozdoby atd. Kurz proběhne s lektorkou Monikou
Šelovou
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

1

Některé třídy na prvním stupni
se zúčastní výukového programu
Městského muzea ve Velvarech „To je
zlaté posvícení“.

2

                                          

Než jsme se nadáli, končíme 1. čtvrtletí a přede dveřmi

Každá třída (od 2. do 9.) měla vyčleněný čas, ve kterém si

Další příjemnou a pro nás atraktivní akcí byla návštěva

Štědrý den…

děti vyzkoušely jízdu zručnosti na kole, znalost dopravních

dvou paní učitelek z partnerské školy z Turína v Itálii.

Celý uplynulý měsíc byl plný aktivit, projektových dnů

značek, využití znalosti první pomoci, reakce lidských

31. října je na půdě školy přivítal pan ředitel i pan starosta.

a návštěv.

smyslů na různých trenažérech a další dovednosti.

S temperamentem Italům vlastním se obě dámy vrhly

Na závěr celého dne došlo k celkovému vyhodnocení.

do našich řad, aby sdílely vyučovací hodiny s našimi

Na konci října jsme doprovodili na poslední cestu paní

žáky a vyučujícími. Každý den navštívily několik

učitelku Rechcíglovou - Markovou, která dlouhé roky

tříd, seznámily se s městem, blízkým okolím i Prahou.

vyučovala na naší škole a i přes svůj požehnaný věk

Protože je zajímala především hudební výchova, nemohly

a velkou vzdálenost byla se školou v kontaktu, zajímala

vynechat Nelahozeves a Zlonice. V tomto ohledu

se o dění a vzpomínala na nás. Ani my nezapomeneme.

se jim věnovala paní zástupkyně Dragounová.
Steve je doprovázel po škole a nám neušlo, že kromě
rodné angličtiny mu jde skvěle právě i italština. Věříme,
že týdenní pobyt v naší škole byl pro italské kolegyně
přínosem. Podrobnější informace viz. samostatný
článek p. uč. Dragounové.
Den české státnosti si 1. – 3. třídy naplánovaly
„po svém“. Děti se seznamovaly s českou hymnou,

Chlapci z prvního stupně se zúčastnili florbalového

vlajkou, významnými památkami v okolí. Od 4. tříd

utkání na Kladně. Žáci devátých ročníků podstoupili

měly děti k dispozici rozmanité cíle v bližším

Scio-testování v matematice a cizím jazyce. Ve čtvrtých

Deváté ročníky mají možnost
vyjet na dny otevřených dveří do
vybraných středních škol či učilišť nebo
pobesedovat s náboráři přímo v naší
škole.

3
4
5

Probíhají další setkání Klubu
předškolák.

Sbíráme i nadále víčka pro Matěje.

Do soutěže Recyklohraní jsme
odevzdali 56 kg baterií. Věnoval
nám je p. Tutr a Jednota. Děkujeme.

i vzdálenějším okolí. Mohly se zapsat do skupiny,

ročnících se jako každoročně rozjela doslova a do

Havárie na vodovodním potrubí v přízemí staré budovy

o jejíž program měly zájem a tam společně s vyučujícími

písmene dopravní výchova ve spolupráci s Ostrovem

si vyžádala rozsáhlejší opravu a plánované ředitelské

vyrazily. Podívaly se tak například do Sazené,

Slaný. Celý blok bude zakončen v červnu 2017

volno přišlo ve vhodnou chvíli.

na Vyšehrad, do Terezína, do muzea Kbely…

praktickou jízdou na kole na dopravním hřišti, vyplněním

na fotodokumentaci z těchto dnů se můžete podívat

testů a rozdáním dětských řidičských průkazů.

Dovolte mi, na závěr tohoto příspěvku, abych

na www.zsvelvary.cz

3. 11. proběhla první letošní schůzka KRPDŠ. Proběhla

poděkovala všem, kteří škole v uplynulém roce 2016

na ní i volba nového předsedy KRPDŠ. Tuto funkci

pomáhali, podporovali ji a sledovali dění kolem.

vykonávala paní Lenka Křížová. Chtěli bychom jí touto

Přejeme Vám hodně klidu, pohody a zdraví do nového

cestou poděkovat za čas a úsilí, které škole, dětem,

roku 2017 a zveme Vás srdečně na všechny naše

rodičům a učitelům věnovala. Nově zvolené paní

akce.

předsedkyni Lucii Potlukové přejeme hodně sil a podpory
z řad ostatních rodičů, učitelů i veřejnosti.

Nezapomeňte si s námi přijít zazpívat při příležitosti
rozsvěcení vánočního stromu 27. 11. na velvarské

Připravujeme účast v soutěži T-profi. Loňský první ročník

náměstí a 14. 12. před Základní školu při akci Česko zpívá

Před podzimními prázdninami proběhly dva projektové

proběhl rovnou na celostátní úrovni. Letošní účastníci

koledy ve spolupráci s Českým rozhlasem a Kladenským

dny. Dopravní den a Den české státnosti.

budou muset projít nejprve kolem krajským. Soutěží

deníkem. Pro bližší informace sledujte www.zsvelvary.cz.

Prvně jmenovaný den byl organizován profesionální

děti z pátých ročníků ve spolupráci se střední školou

organizací. Dětem přispělo na „startovné“ KRPDŠ.

a průmyslovým podnikem. Byli bychom rádi, kdyby

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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i v letošním roce naše účast vyšla.

Za ZŠ Velvary M.Červenková

Foto: archiv zš
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Spolek Laura

RODINA FEJKOVA A VOZÁBOVA VE VELVARECH
ČLÁNEK

  

    

   

VÁS SRDEČNĚ ZVE

NÍ AKCI
NA BENEFIČrsk
é holčičky
na podporu velva
s dětskou mozkovou obrnou

Vystoupí

DIVADLO

KRATepBlicIe CE

Reaguji na přetištěný článek paní Zdeňky Křtěnové
v minulém čísle 11 Zpravodaje, kde je zmínka
o rodinách Fejků a Vozábů. Popis celkem sedí, ale pár
drobností je trochu pomotaných a tak se to pokusím
rozmotat. Rodina byla nějak spřízněna – ano Fejk
a Vozáb byli švagři. Vozáb nebyl Josef, ale Rudolf.

s pohádkou

a
soubor

VLK A OVCE Z U Š
BĚŽÍ Z KOPCE V e l v
ary

občerstvneoní
zajiště

Nepřišel o ruku za první světové války, ale až po druhé
v době znárodňování při dopravní nehodě poblíž
bývalého cukrovaru ve Velvarech. A jako poslední
nesrovnalost – na jihu Evropy nebyl syn Vozába,
ale syn Fejka.

dí
prolnička
děti

odešel za touhou. A ta jej dovedla přes působení
Švagři Fejk a Vozáb byli oba kováři a podnikali

v loutkoherecké skupině, tanečních souborech

společně v Neuměřicích. Jaroslav Fejk (1895 – 1959)

a Armádním umělecké souboru až do Národního

v roce 1926 koupil v části Malovary bývalou

divadla v Praze, kde působil jako operní zpěvák

sýpku a nechal ji přestavět na obytný dům a vedle

a příležitostný herec do roku 1964.

vybudovat menší továrničku na zemědělské stroje.

Já jej jednou také viděl v nějaké inscenaci v televizi.

Tam se také z Neuměřic přestěhoval spolu s rodiči

Později přešel na jih Evropy do tehdejší Jugoslávie,

(v té době byl ještě svobodný) a také s rodinou

kde přijal angažmá jako sólista opery Srbského

Rudolfa Vozába (1890 – 1961) a jeho rodiči. Krátce

národního divadla v Novém Sadu a po několika

nato se oženil s nejstarší sestrou mé maminky.

sezonách i Slovinského národního divadla v Mariboru.

V továrničce ožila výroba a podnikání.

V zahraničí strávil více než dvacet let. Na sklonku

Syn Vozába - Jaroslav Vozáb (1919 – 1988) - byl

života se vrátil do Čech a je pohřben podle svého přání

tlumočníkem a překladatelem v Československém

ve Velvarech u jižní zdi hřbitova v rodinné hrobce

rozhlase, později herec Divadla Járy Cimrmana

č. 62 rodiny Fejkovy a Vozábovy. Jako nejmladší

a ztvárnil i řadu filmových rolí a některé jeho filmové

byl uložen do hrobu až po instalování desky s nápisy,

hlášky jsou dodnes velmi živé. Ale o něm jsem

a tak tam jeho jméno není uvedeno. V lednu to bude

psal ve Zpravodaji číslo 4 v roce 2013 k výročí 25 let

18 let. To je vzpomínka na mého bratrance a také

od jeho úmrtí.

na dalšího významného velvarského rodáka.

Syn Fejka – Josef Fejk (1928 – 1999) - se narodil

Město Velvary, nebojte se – je to potvrzeno matrikou.

ve Velvarech, kde se také začal učit jako obchodní

Tentokrát město nepřipravím o významného rodáka,

příručí. Táhlo jej to ale k herectví a ke zpívání a tak

jako jsem to Velvarům provedl s Jaroslavem Vozábem
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(viz. Zpravodaj 4/2013).		

Jiří Lain

dne
18.12.2016
v 15 hodin

v
Městském
muzeu ve
Velvarech

Spolek Laura http://spoleklaura.webs.com/
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Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 237 24 Velvary,
IČ 00235105

III.
Předpokládaný celkový objem dotací
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených pro dotace v rámci rozpočtu
města se stanovuje na příslušný rok částkou 600 000,--Kč.

Program pro poskytování dotací městem Velvary

Zastupitelstvo města Velvary schválilo dne 16. 12. 2015, usnesením 8/2015, následující
program pro poskytování dotací z rozpočtu města Velvary.
I.
Důvod a účel poskytování dotací
Město Velvary si cení snahy všech, kteří ve volném čase a mnohdy nezištně dělají něco
pro druhé, věnují se potřebným, pracují s dětmi a mládeží, pomáhají k rozvoji a oživení
velvarského veřejného společenského, kulturního i sportovního dění, čímž přispívají rozkvětu
místní pospolitosti, zlepšování životní úrovně a k šíření dobrého jména města.
Aby město alespoň částečně podpořilo záměry, projekty a činnost těchto spolků a organizací,
zřizuje Program pro poskytování dotací, do něhož pravidelně vkládá určitý finanční obnos,
který pak mezi daná uskupení rozděluje.
Program má přispět k tomu, aby prostředky na podporu byly rozdělovány průhledným
a srozumitelným způsobem.
II.
Oblasti podpory a jejich vymezení
Finanční prostředky jsou přidělovány ve dvou hlavních oblastech
1. Příspěvek na činnost neziskové organizace (výdaje související s pravidelnou činností
organizace např. nájemné, výdaje na energie…)
2. Příspěvek na pořádání projektu akce kulturního, společenského, sportovního,
vzdělávacího či jiného veřejně prospěšného charakteru (např. koncerty, besedy,
soutěže, závody, divadelní představení, vzdělávací cykly….)
Prostřednictvím programu pro poskytování dotací budou městem podporovány zejména:
- celoroční obecně prospěšnou činnost organizací a spolků působících na území města
v oblasti kultury, sportu a vzdělávání;
- projekty akcí, které podporují rozvoj kulturního, sportovního a společenského dění
ve městě;
- projekty akcí regionálního a celostátního charakteru pořádané v obci;
- projekty v sociální a zdravotní oblasti;
- projekty zaměřené na podporu životního prostředí;
- charitativní projekty zaměřené na podporu handicapovaných skupin;
- projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, především mezi dětmi
a mládeží;
- projekty péče o kulturní a historické dědictví města;
- projekty směřující k šíření dobrého jména a zvýšení návštěvnosti města;
- jiné veřejně prospěšné činnosti.
Podporované činnosti a projekty musí mít veřejně prospěšný charakter.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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IV.
Maximální výše dotace
Maximální výše dotace v jednom případě je 170 000,--Kč. V prokazatelně odůvodněném
případě je možné částku zvýšit.
V.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem je subjekt se sídlem ve městě Velvary nebo vykonávající činnost ve městě
Velvary, který nemá ke dni podání žádosti žádné závazky vůči městu Velvary či jeho
organizacím (vyloučeny jsou podnikatelské subjekty, fyzické osoby a příspěvkové organizace
zřizované městem).
VI.
Lhůta pro podání žádostí
Žádost musí být doručena do podatelny MěÚ Velvary:
u žádostí na rok 2016: od 20. 1. do 22. 2. 2016
u žádostí na rok 2017 a další: od 1. 1. do 30. 1. roku, na který je dotace žádána.
VII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Jednotlivé žádosti budou posuzovány podle těchto kritérií:
Pro příspěvek na činnost:
- dopady činnosti žadatele na širokou veřejnost
- zapojení občanů města do činnosti žadatele
- četnost akcí a aktivit žadatele v daném roce
- kontinuita činnosti žadatele
- snaha žadatele o získání finančních prostředků z jiných zdrojů
- prezentace žadatele navenek
- spolupráce s ostatními organizacemi a městem
Pro příspěvek na projekty:
- význam akce pro město a region
- rozsah propagace města
- návaznost akce na předchozí ročníky či aktivity
- účast a zájem ze strany občanů města na předchozích ročnících či aktivitách
O rozdělení prostředků rozhoduje Rada města Velvary, která si může vyžádat poradní hlasy
odborníků.
VIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje lhůta do 31. 3. roku, na který je dotace žádána.
w w w. v e l v a r y. c z |
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IX.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel si může podat pouze jednu žádost o příspěvek na činnost.
Žadatel si může podat maximálně tři žádosti na projekt, každý projekt musí mít
samostatnou žádost.
Minimální finanční spoluúčast žadatele je 20% (pro jednu žádost).
2.

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

3.

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

4.

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

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

Příloha č. 1

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

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

IČO žadatele:

Bankovní spojení žadatele:
Osoba oprávněná jednat za žadatele (jméno, funkce, e-mail, telefon):
Osoby s podílem (obchodní podíl) v právnické osobě
Osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl (obchodní podíl) a jeho výše
Výstižný profil žadatele (upravte či doplňte dle potřeby, hlavní okruhy je nutné zodpovědět)
Náplň činnosti (v čem spočívá, na koho je zaměřena, významné realizované akce, pravidelné tradice atd.)
Počet členů a jejich charakteristika (věk, bydliště, složení…)

Nesplní-li příjemce dotace podmínky pro poskytnutí dotace
a) uvedené v odstavci 1, je povinen vrátit část dotace poskytovateli tak, aby byla
požadovaná spoluúčast dodržena;
b) uvedené v odstavci 2, je povinen vrátit poskytovateli 100% dotace;
c) uvedené v odstavci 3, nebude k podané žádosti přihlíženo;
d) uvedené v odstavci 5, je povinen vrátit poskytovateli 100% dotace;
e) uvedené v odstavci 6, je povinen vrátit poskytovateli 50% dotace.

Sídlo (provozuje organizace zařízení či budovu, pokud ano, s jakými náklady, nájemní smlouva)
Finanční situace žadatele (z jakých zdrojů provozuje svou činnost, jak na chod přispívají členové, majetkové poměry
atd.)

X.
Vzor žádosti
Žádost se podává na předepsaném tiskopise a musí obsahovat všechny přílohy.
Vzor žádosti je nedílnou součástí tohoto programu, příloha č. 1.
Ing. Zdeněk Vojtěchovský v.r.
místostarosta města
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Mgr. Radim Wolák v.r.
starosta města

PŘ E DM Ě T Ž Á DOST I
Oblast podpory
(vyznačte jednu ze dvou
oblastí)

A. Příspěvek na činnost
B. Příspěvek na pořádání projektu/akce
w w w. v e l v a r y. c z |
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Účel, na nějž bude dotace použita:
Výše požadované dotace: .................................................. Kč

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

*nestačí-li formulář, pokračujte na samostatném volném listě, který přiložíte

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

PŘ Í L OH Y Ž Á DOST I
1. Kopie dokladu o právní subjektivitě (doklad o přidělení IČO)

ANO/NE*

Další informace o projektu/akci (vyplňují jen uchazeči o podporu typu B)

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

ANO/NE*

Komu je projekt/akce určen/a: (pro vlastní členy, vybranou skupinu, širokou veřejnost, věkové skupiny…)

3. Kopii dokladu o zřízení bankovního účtu

ANO/NE*

Předpokládaný počet účastníků (velvarských/mimovelvarských):

4. Další dobrovolné přílohy – upřesněte

ANO/NE*

Zapojení žadatele do přípravy a organizace projektu:

* nehodící se škrtněte, pokud byly přílohy 1. a 2. dodány v předchozích letech, netřeba je znovu dokladovat,
nedošlo-li ke změnám

Zapojení veřejnosti do projektu:
Tradice projektu/akce:

Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé

Návaznost na další projekty/akce města:
Spolupráce s dalšími organizacemi ve městě:

Datum podání žádosti……………..

Plánovaná publicita:
Další informace:

Rozpočet akce – předpokládané výdaje:
(specifikujte)

Rozpočet akce – předpokládané příjmy:
(specifikujte)

Za žadatele:

_______________________

____________________

jméno, příjmení, funkce

podpis

Projednáno v Radě města
Velvary s návrhem:
Schváleno dne, podpis:

Celkové náklady na projekt:
....................................

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

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Spoluúčast žadatele:
......................................

Veřejnoprávní smlouva
uzavřena:
Dotace poskytnuta dne:
Vyúčtování předloženo dne:

ANO – dne

NE

Kč, což je ............. %z celk. nákladů
w w w. v e l v a r y. c z |
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA HISTORICKÝCH
BETLÉMŮ 27. 11. 2016 – 29. 1. 2017
MUZEUM TECHNICKÝCH HRAČEK

  

buď z navlékaných broušených a vinutých perlí nebo
foukaných perlí plněných voskem anebo z barevných
korálků. Nejčastěji mají tvar postaviček, zvířátek, drobné
architektury, vzducholodí, letadel, autíček a motorek,
hudebních nástrojů i jiných předmětů. Zvláště hodnotnými
jsou ozdoby v podobě řetízkového kolotoče nebo velkého
raka, nejstarší z nich zdobily vánoční stromeček v období
secese. Ozdoby z perlí pocházejí zejména ze známých
oblastí tradiční sklářské výroby v Podkrkonoší. Do dnešní
doby se tato tradice udržuje v obci Poniklá. K adventu
našich prababiček neoddělitelně patří zdobné formičky
z lisovaného plechu na domácí vánoční čokoládu
a cukroví. A konečně nechybí ani oblíbená součást zimních
radovánek – funkční historické sáňky z obrazů Josefa Lady.
V měšťanském pokoji pod dobovým vánočním stromečkem
najdete hračky, s nimiž si hrály děti před sto lety, a to ještě
za Rakouska, nebo za první republiky. Vánoční stromeček
osvětlují jedny z prvních elektrických lampiček z počátku
20. století, z doby vynálezce Františka Křižíka. Vystavené
exponáty pocházejí ze soukromých sbírek.
www.muzeum-technickych-hracek.cz

Inzerce

Vánoční výstava Muzea technických hraček v areálu

které dokumentují pečlivý rukopis lidových řezbářů

Děkanského dvora ve Velvarech (u kostela sv. Kateřiny)

a svou velikostí patří k dnes již ojedinělým muzejním

představuje unikátní vyřezávané a ručně malované

exponátům. Další typy starých betlémů jsou vyrobeny

betlémy z let 1840–1940. Většina těchto dřevěných

z reliéfního papíru, potištěného technikou litografie.

betlémů je postavena do prosklených skříněk. Větší

Jsou to buď oblíbené skládací, nebo vystřihovací

část vystaveného souboru betlémových figurek pochází

reklamní betlémy z období první Československé

z podhůří Jeseníků a Orlických hor – z městečka Králíky

republiky, jejichž reprinty si můžete na výstavě

a okolí, kde vznikaly jedny z nejkrásnějších českých

zakoupit. Nejstarší z papírových betlémů je ručně

betlémů. Nejstaršími figurkami je trojice tří svatých

malovaný Ústecko-orlický betlém z doby kolem

králů z 19. století, jenž v minulosti patřila k velké

poloviny 19. století. Historická vánoční dekorace je

sestavě králického betléma. Tvoří jedinečný příklad

na výstavě zastoupena především velkou sbírkou

králických figur v nálezovém nerestaurovaném stavu,

nejrůznějších skleněných ozdob na stromeček. Tyto
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stříbřené a zlacené vánoční ozdoby jsou zhotoveny
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VELROS
ZPRAVODAJ CHVÁLÍ
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

ČLÁNEK

  

    

   

vydařený vánoční jarmark u příležitosti první adventní neděle a rozsvěcení vánočního stromu
na velvarském náměstí…

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

…a zbrusu novou prodejnu v Pražské ulici „U dobré farmářky“, kde vznikl prostor pro nákup lahůdek,
zákusků, ovoce, zeleniny a dárkových předmětů, ale i příjemné místo pro posezení s přáteli nejen u dobrého
nápoje…

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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KLOKAN SKÁČE DO VELVAR!
SLOVAN VELVARY                
Sešívaní tiše pláčou, sparťani trhají šály,
ale srdce všech pravověrných fotbalistů plesají,
je to tak: naše město a TJ Slovan budou
spolupracovat s „klokany z Dolíčku“, klubem
Bohemians Praha 1905. Již v příštím roce
by u nás měla začít vznikat mládežnická
fotbalová akademie tohoto klubu: FOTBALOVÁ
AKADEMIE BOHEMIANS PRAHA 1905
– VELVARY.

Pražský fotbalový klub již jednu podobnou
akademii má, je v Uhříněvsi a funguje skvěle.
V rámci rozvoje hledali klokani další místo, kde
by si mohli vychovávat šikovný potěr, zájemců
bylo více, ale nakonec to vyhrály Velvary, pro svou
příznivou polohu, přátelské a vstřícné prostředí,
již kvalitní fotbalové zázemí. Akademie začne
vznikat v roce 2017 a bude vychovávat fotbalové
talenty z širokého okolí, oblasti mezi Kladnem,
Mělníkem, Kralupy a Roudnicí. Pro náš fotbal
to znamená významnou přihrávku k dalšímu rozvoji.
CO SE BUDE DÍT?
Viditelné změny nás čekají hned v příštím roce.
Chystá se rekonstrukce hlavního hřiště,
hřiště č. 2 by mělo být opatřeno umělým
povrchem, aby bylo možné hrát celý rok,
oprava a výstavba umělého zavlažování čeká
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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i na hřiště třetí. Následně se plánuje
i modernizace zázemí pro hráče, projekt
počítá s rekonstrukcí spodní části, kde se
změní rozmístění šaten a toalet a vznikne
zde nové rehabilitační centrum se saunou,
vířivkou a masážemi. Přistaveno by mělo být
patro druhé s šatnami, kancelářemi, zázemím
pro rozhodčí a prostornou klubovnou. Dnešní
venkovní terasa bude dle plánů zastřešena,
kolem budovy vznikne ochoz s vyhlídkou na všechna
tři hřiště.
KDO BUDE DO AKADEMIE CHODIT?
Akademie bude určena pro děti ze širokého okolí.
Již na jaře 2017 by měl proběhnout nábor
nejmenších (ročníky 2008-2010), další budou
přibývat postupně. Děti budou na tréninky dojíždět.
Akademie však nemá rozvíjet děti jen po stránce
sportovní, cílem je i vzdělávat, aby to, že někdo
dobře hraje fotbal, neznamenalo, že nemá čas
na školu. Důležitým partnerem akademie je proto
naše základní škola, dalším společným hráčem
je Dvořákovo gymnázium v Kralupech. Akademie
by měla sloužit pro chlapce i dívky, krom fotbalu
zastřešit i další sporty.
A NAŠI FOTBALISTÉ?
Budou samozřejmě hrát dále. V novém zázemí
a v dobré společnosti. Spolupráce s klokany bude
jistě přínosná. Velvarský fotbal čeká velký skok
kupředu. Pro Velvary je to pak významná akce
rozvoje, která by měla přispět k dalšímu oživení
našeho krásného města.
Radim Wolák a David Vedral

w w w. v e l v a r y. c z |
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     

   

   

Čas plyne a než si to

DODRŽUJTE

stačíme pořádně uvědomit,
jsme zas o rok dál. Vánoční

PRAVIDLA

svátky přinesou určitě
trochu

zaslouženého

klidu

a

odpočinku.

Možná najdeme i chvilku

příroda vám to vrátí

na zamyšlení o smyslu
našeho

každodenního

snažení. Aby se Vám
přemýšlelo lépe, připravili
jsme pro Vás v prosinci
Adventní

koncert

současných i bývalých
žáků ZUŠ, Vánoční koncert
seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

hudebního oboru, Vánoční
vystoupení tanečního oboru.
A to hlavní přijde na konec.
Během vánočních svátků
se žáci a učitelé ZUŠ
Velvary budou spolupodílet

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

na koncertním provedení
České mše vánoční Jakuba
Jana

Ryby

v

kostele

sv. Kateřiny. Po loňské
úspěšné

premiéře

se

všichni zúčastnění těší
na tento hudební svátek.
Srdečně zveme všechny
přátele dobré hudby, aby
si ho přišli užít s námi.

Děkujeme a gratulujeme!

Přejeme Vám všem klidné

Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

a spokojeně prožité dny
vánočních svátků.
Za kolektiv ZUŠ Velvary
Oldřich Adelt
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www.elektrowin.cz
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ITALSKÝ TÝDEN V ZŠ VELVARY
ZŠ VELVARY - ČLÁNEK

 					

Dvořáka ve Zlonicích. Touto cestou chceme poděkovat

Krásný společný týden je za námi. Ukázal nám další

panu řediteli ZŠ Zlonice Mgr. Tůmovi a jeho manželce

možnosti spolupráce, na kterou se těšíme. Na závěr

za nádherný a vyčerpávající výklad o hudebních osob-

bych chtěla vyjádřit ještě jedno velké poděkování – patří

nostech Zlonic a okolí. Rovněž jsme si prohlédli rodný

našemu jazykovému lektorovi Stevovi O’Connorovi, který

dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi.

vše „zpunktoval“ a po celý týden se neúnavně věnoval
veškerému programu.
Mgr. Blanka Dragounová zástupkyně ŘŠ

International songbook. Děti ze tříd 3. A a 5. A si

P.S. Fotografie a videa z celého týdne naleznete

pod vedením paní učitelek hudební výchovy vzájemně

na webových stránkách školy

vyměňují vlastní videonahrávky písniček, různé pracovní listy, fotografie a obrázky. Na konci roku by pak měl
vzniknout jakýsi mezinárodní zpěvníček. Kromě Italů spolupracujeme na tomto projektu i se školou z Rumunska
a zájem o spolupráci projevila i slovenská škola.
První den se hned ráno začali návštěvě věnovat žáci
5. A. Provedli paní učitelky po městě a v angličtině je
seznámili s našimi památkami. Potom se paní učitelek
ujal pan starosta Wolák a provedl je i děti výstavou fotografií ve Velvarské bráně. Dále jsme si o městě společně
popovídali ještě na radnici. Odpoledne si pro naše milé
hosty připravila program ZUŠka. I zde mohly paní
učitelky nahlédnout do výuky ve všech odděleních a jako
překvapení byl připraven koncert žáků a učitelů. Ještě
První listopadový týden naši školu navštívily dvě paní
učitelky z italské školy ISTITUTO COMPRENSIVO

jednou bych ráda za příjemné odpoledne poděkovala
panu řediteli Adeltovi i učitelům a jejich žákům.

MARCONI-ANTONELLI v Turíně. Tato škola se již

VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       

v minulém roce stala naší partnerskou školou. Díky projektu Erasmus + zde mohly paní učitelky tzv. stínovat –

Protože na otázku z minulého čísla dosud nikdo neodpověděl, prodlužujeme ji do příštího čísla.

což znamená, že se chodily dívat během celého týdne

Abyste tolik netápali, napovíme, že byste měli hledat na Bučině! Otázka tedy zůstává:

do hodin.

Další dny nastala „práce“ – stínování v hodinách. Žáci
i učitelé se snažili předvést to nejlepší. Italské kolegyně
se do hodin aktivně zapojovaly. Žáci 5. tříd si dokonce
vyzkoušeli hodiny hudební výchovy pod jejich vedením.
Vše probíhalo ve velmi milé a přátelské atmosféře.
Kolegyně z Itálie pozitivně hodnotily výborné jazykové
znalosti našich žáků a srdečný přístup našich učitelů.
Další typ spolupráce, který máme s touto školou
navázán, je e-twinningový projekt. Projekt nese název

Nadšené byly z práce dětí ve školní družině, vyzkoušely
si i práci v keramickém kroužku.
Kromě toho se paní učitelky zajímaly o hudební minu-
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lost naší oblasti. Navštívili jsme Památník Antonína
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Firma Koever CZ s.r.o. hledá
nové zaměstnance na pozice:
• OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ
• OBSLUHY CNC STROJŮ

Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika
s tradicí od roku 2006

VELVARŠTÍ VČELAŘI OSLAVILI 130 NAROZENINY!
ČLÁNEK

  

   

V letošním roce, v roce 2016, slaví naše základní

republice, a to př. Sluníčko Milan, př. Pamětický

organizace Českého svazu včelařů ve Velvarech

Jaroslav, př. Mareda Antonín, př. Kaňka František

významné výročí, a to 130 let od založení „Spolku

a př. Jeřela Miloslav.

včelařů ve Velvarech“. Tuto významnou událost jsme

Jak OO ČSV Kladno, tak i ZO ČSV Velvary si velmi

si připomněli slavnostním zasedáním dne 12. 11. 2016

váží práce svých členů, a proto taky udělila „Čestné

v hostinci v Mileticích. Na této schůzi byli přítomni

uznání“ za dlouholetou činnost ve včelařské organizaci

předseda okresní organizace ČSV v Kladně přítel

některým z nich. Toto uznání dostali př. Výstup Ladislav,

(př.) Jiří Volek a místopředseda OO ČSV Kladno a člen

př. Ing. Ivančov Václav, př. Richter Václav

RV ČSV př. Robert Plecitý.

a př. Mgr. Jeřelová Ilona. Čestné uznání předal

Předseda př. Jeřela úvodem všechny přivítal a popřál

předseda ZO spolu se zástupci OO ČSV Kladno.

k tomuto významnému výročí hodně zdaru. Krátce shrnul

Závěr schůze již proběhl v příjemné pohodě,

historii spolku a vzpomněl rok 1886, kdy byla ustavující

kde se naši členové i se svými rodinnými příslušníky

schůze, a připomněl první jména členů – zakladatelů.

zaposlouchali do příjemné hudby, o kterou se postaral

Uvedl, že v tomto roce bylo na Velvarsku 347 majitelů

př. Výstup. Jak naše členky, tak i manželky členů,

včel a ti měli 1138 včelstev. Nyní má naše organizace

nám všem upekly dobré zákusky, takže i po této stránce

37 včelařů se 285 včelstvy. Celá schůze se vedla

byla velká spokojenost.

ve slavnostním duchu. Několik našich členů převzalo

Domnívám se, že toto významné výročí si naše ZO ČSV

od předsedy a místopředsedy OO Kladno „Čestné

Velvary připomněla i oslavila velmi důstojně.

uznání“ za zásluhy o rozvoj včelařství v České

Köver DE - Buxtehude , Německo
s tradicí od roku 1874

    

Jeřelová Ilona – jednatelka ZO

GeraTec – Gera, Německo
s tradicí od roku 2009

NABÍZÍME:
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n.Vlt.
(200 m. od vlakového nádraží)
Motivační ohodnocení
+ Veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy)
+ Stravenky
+ Prémie za kvalitu a za pravidelnou docházku
+ Příspěvky na životní pojištění
+ 5 týdnů dovolené
Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de
Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr
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DĚJINY VČELAŘSTVÍ NA VELVARSKU
  

ČLÁNEK

    

   

na stránky příštího zpravodaje,

kde

bychom

Vás seznámili s minulostí
naší ZO podstatně mladší.
Na úplný závěr Vám přeji

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

Karel Krohn

- z Velvar

hezké, ba i sladké Vánoce

dovoluji si Vás takto oslovit, neboť takto se již dlouhá

Antonín Petříček

- hudebník z Velvar

a pohodový rok 2017.

léta oslovujeme my, včelaři. Historie velvarského

Jan Ševčík

- duchovní z Velvar

včelaření se datuje již do minulého století, vlastně

Antonín Vobořil

- kupec z Velvar

již tisíciletí, a proto se domníváme, že patříme

Za ZO ČSV Velvary
Jeřela Miloslav

k jedněm z nejstarších spolků ve Velvarech, tedy

25. 3. 1886 byl ustanoven první výbor

i na Velvarsku. Naše základní organizace Velvary

„Spolku včelařského na Velvarsku“:

Pokud byste našli jakékoli
záznamy z dějin včelařství

je též třetí nejstarší v kladenském okrese,
za Kolčí a Slaným – v letošním roce naše ZO slaví

Josef Řehák

- předseda

na Velvarsku, dejte nám,

130. výročí založení „Spolku včelařského“.

Alois Bareš

- místopředseda

prosím, vědět!

Karel Krohn

- pokladník

Jan Ševčík

- jednatel

Historie praví: Včelařský spolek Slaný, založený
již v roce 1882, uspořádal Valnou hromadu dne
21. 6. 1885 v hostinci u Bubeníčků ve Velvarech,

Dále jsou paměti našeho spolku velmi špatné,

kam byli přizváni včelaři ze širokého okolí Velvarska

prakticky žádné. Dochovaly se neúplné informace

i města Velvar.

až v roce 1915, kdy včelaři na Velvarsku,
ale i v celém království českém, měli velmi

Následujícího roku, 28. 2. 1886 se již konala

příznivý rok pro snůšku medu, a to až 20 – 30 kg medu

ustavující schůze spolku včelařského, která

na včelstvo. V tomto roce byla cena medu 2,40 Kč

pod názvem „Včelařská jednota okresu Velvarského

za kilogram, na vánoce však již 3,- Kč za kilogram.

se sídlem ve Velvarech“. K nově založenému

Za to následující rok, rok 1916, tedy před sto lety,

spolku se ihned přihlásilo 40 včelařů, bylo však

patří k těm nejhrůznějším – nejchudší na snůšku

zjištěno, že k zazimování koncem roku 1885

medu v celé historii včelaření v Čechách. Mnozí včelaři

se přihlásilo 347 majitelů včel s 1138 včelstvy

byli na tom tak špatně, že tento rok vůbec nevytáčeli.

Inzerce

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

z celého okresu velvarského. V samotných Velvarech
bylo v tuto dobu 15 včelařů se 122 včelstvy.

Na území království českého bylo v tuto dobu

S politováním musím říci, že tato čísla jsou už dávnou

276 spolků a ty měly celkem 11 951 členů. Počet

minulostí.

včelstev nebyl bohužel nikdy dohledán. V tomto roce

Na této ustavující schůzi byl též přítomen př. Josef

stál med 4,- Kč za kilogram, na konci roku ceny medu

Kafka, jednatel ústředního včelařského spolku

stouply až na 9 – 10,- Kč za kilogram.

pro království české, což této schůzi dodalo
na vážnosti a důležitosti. Toto ustavující zasedání zvolilo

Na závěr dnešního vzpomínání uvádím perličku

své první shromáždění a to byli páni:

z tohoto roku: Výnosem císaře Františka Josefa

Inzerce

Přijmeme pracovníka do hlavního pracovního poměru na pozici
Přijmeme pracovníka
do hlavního
pracovního poměru na pozici
autoelektrikáře
a automechanika.
autoelektrikáře a automechanika.

ze dne 16. 3. 1916 mají vojáci, včelaři, a to jak
Josef Řehák

- učitel ve Velvarech

na frontě, tak i v zázemí, nárok na udělení mimořádné

Alois Bareš

- statkář z Budihostic

dovolené k ošetření svých včelstev.

Jan Fritsch

- městský lékař

Čeněk Kaňka

- rolník z Bratkovic

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, pokud jste dočetli

František Krebs

- mistr kolářský z Velvar

až sem, děkuji Vám a dovoluji si Vás pozvat
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V případě zájmu volejte 602 643 770, nebo pošlete životopis na
zdenek.tutr@tutr.cz.
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PODĚKOVÁNÍ
Velmi rád bych ze srdce pochválil zdravotní sestřičku Kateřinu Hampeisovou z Domova důchodců
ve Velvarech. Děkuji jí za velmi milou ochotu i za její stálý upřímný úsměv. S úsměvem mi převázala
nohu i v noci. Rozumí legraci a má velmi velký smysl pro humor. Je to sestřička na svém místě a proto ji
moc chválím!
Moc přeji jejímu manželovi takovou milou ženu! Takových sestřiček jen více!!!
Blíží se Vánoce, tudíž sestřičce Hampeisové i její rodině přeji moc hezké vánoční svátky,
ať má pod stromečkem hezké dárky! A hodně stálé zdraví v novém roce 2017!
Jiří Krejčí – Domov důchodců Velvary

Redakční poznámka: Pan Krejčí nás těsně před uzávěrkou stačil informovat, že sestřička Hampeisová
na konci listopadu z Domova důchodců odchází.

KŘÍŽOVKA
PROSINEC

 	

   

Vánoční aforismus (autor neznámý): „Jak zjistíš, že jsi dospělý? Když se většina tvých
vánočních přání nedá… (viz. tajenka)

UHASÍNAT
VRAŽEDNÝ ÚTOK

Inzerce

NARYCHLO
VĚŽ U MEŠITY
ANGL. HUDEB. SKUPINA
THE…
ZDOBIT KŮŽI VPICHY
Redakce

DÍLNA PRO KOVÁNÍ
DŘÍVĚJŠÍ NÁZEV VELVANY
TOČENÝ SALÁM
TROPICKÁ KVĚTINA
ZAKONČENÍ STUDIA NA VŠ
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PŮVODNÍ OBYVATELÉ
AMERIKY
HAFÁNÍ
VYLUŠTĚNÍ Z LISTOPADOVÉO ČÍSLA:
Listopadová pranostika: „Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce LÉTAT KOMÁŘI“.
Křížovku na prosinec připravila Z. Ortová.
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