číslo 6/2012

Červen

ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTA
Pěkného úspěchu dosáhli naši hasiči! Družstvo mužů po dvou letech opět zvítězilo
v okresním kole požárního sportu ve Pcherách. Výborný výkon a čas zejména v požárním útoku - 28,83 sek, znamená postup do krajského kola dne 23.-24.6. v Mladé Boleslavi. Pořadí: 1.SDH Velvary, 2.SDH Černuc, 3.SDH Kutrovice, 4.SDH Plchov,
5.SDH Stehelčeves a další...
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V části ulice Malovarské proběhla rekonstrukce vysokého a nízkého napětí spolu s
výstavbou nové trafostanice, vše investoval ČEZ. Firma ELTODO zde na přání města
postavila a zprovoznila nové stožáry veřejného osvětlení s výhledem na novou výstavbu domů směrem k Horovu mlýnu.
V Ješíně provedla firma Štádlík opravu poškozeného chodníku od kamionu a na silnici k Radoviči byl opraven asi 100 metrový poškozený úsek, tuto práci provedla firma Froněk z Rakovníka.
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Kriminální čin, kdy se pachatelé neštítí znesvětit ani důstojná místa posledního odpočinku, se odehrál ze středy na čtvrtek 10.5. 2012. Neznámí vandalové a zloději
se vloupali do kostela sv.Jiří na velvarském hřbitově. Mimo jiné poničili pískovcový náhrobek na přilehlém hrobě, škoda činí kolem 30 tisíc Kč. Věc šetří Policie ČR.
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Další vandalství se událo podél silnice k Radoviči. U obchvatu zase „nějaký silák“ vytrhal dopravní značky a ohrozil tak bezpečnost silničního provozu.

ZPRÁVY Z RADY

Vybráno z jednání rady města Velvary
• Rada vzala na vědomí informaci o tom, že zvýšení nákladů na svoz separovaného
odpadu bylo způsobeno zvýšením četnosti vývozu papíru. V této souvislosti rada konstatovala, že je stále řada občanů, kteří zaplňují kontejnery na plast a papír nesešlapanými lahvemi
a krabicemi.
• Rada doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 16.390.489,60,- Kč na výstavbu cyklostezky
z Velvar do Ješína. Zároveň rada projednala a schválila návrh zadávací dokumentace na výběr
dodavatele této stavby.
• Současný nájemce restaurace Sladovna doručil na městský úřad výpověď, rada schválila vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v ul. Pražská 107 (Restaurace
Sladovna) od 1. června 2012 obálkovou metodou.
• Na základě doporučení výběrové komise přidělila rada zakázku „Dokončení opravy krovu
a střechy na kostele sv. Jiří ve Velvarech“ společnosti FAJSTAVR, s.r.o. Následně rada projednala a schválila návrh smlouvy o dílo.
• Odbor správy majetku radě předložil kalkulaci stočného pro rok 2012, která vychází ze skutečných nákladů za rok 2011 a odpisů majetku pro rok 2012. Kalkulovaná výše stočného je
25,60 Kč za 1 m3 odváděné vody. Rada navrhovanou výši stočného (25,60 Kč/1 m3) schválila.
• Starostka seznámila radu se záměrem o. s. Natvrdlí, které chce v prostoru zanedbaného bývalého hřiště u mateřské školy vytvořit přírodní vrbové hřiště. Rada s uvedeným návrhem souhlasila.
• Starostka seznámila radu s oznámením Krajského úřadu Středočekého o tom, že zastupitelstvo kraje neschválilo městu Velvary změnu účelu dotace z FROM (Fondu rozvoje obcí
a měst). Jednalo se o prostředky ušetřené při výstavbě Víceúčelového hřiště, záměrem města
bylo využít je na vybudování skateparku.
• Rada vzala na vědomí informaci o poskytnuté dotaci z Ministerstva kultury ve výši
Kč 73 000,-- na pořízení 2 ks výstavních vitrín do městského muzea.
• Mgr. Červenková členy rady informovala o vyhlášení výtvarné soutěže. Výstava prací přihlášených do soutěže bude instalována v Pražské bráně.
• Rada určila, že vozidlo tov. zn. ŠKODA OCTAVIA COMBI, které bylo přiděleno městské policii, bude vybaveno zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.
• Rada schválila jednorázové udělení výjimky z ustanovení obecně závazné vyhlášky
č. 2/2011 paní Evě Blažkové na pořádání diskotéky dne 12. 5. 2012, paní Šárce Štefanikové na
pořádání školního srazu dne 12. 5. 2012, TJ Slovan Velvary na venkovní taneční zábavu dne
19. 5. 2012 a panu Martinu Klimovičovi na pořádání hudební produkce dne 12. 5. 2012.
• Na základě žádosti ředitele základní školy rada schválila otevření přípravné třídy ZŠ ve školním roce 2012/2013.
Ve Velvarech dne 25. 5. 2012						

Jitka Linhartová
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PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY
Vážení občané,
v sobotu 28. dubna proběhly oslavy 530. výročí povýšení Velvar na město a 130. výročí
zahájení provozu na železniční trati Kralupy nad Vltavou – Velvary.
Celou akci zaštítilo o. s. Človíček
RaD pod vedením paní Marcely
Odvodyové, která do svého
realizačního týmu přizvala
i další občanská sdružení, školy
i složky města: o pódium a jeho
technické zabezpečení a o zázemí pro účinkující se postaral pan
Jindřich Tichý, organizační zabezpečení trhů bylo v rukou pana
Radima Woláka, kejklířské a divadelní představení DS Scéna
Teátro Tyjátjátro zajistila paní
Míša Kuptíková, o průvod krále
a vše, co s tím souviselo, se postarala paní Irena Podivínská, parní vlak zajistil pan Michal
Brejník, vítanou pomocí bylo zásobování lokomotivy vodou našimi hasiči. O část programu se postarali učitelé a žáci základní školy, kterou při přípravách zastupovala paní Šárka
Hrbková, a základní umělecké školy pod vedením paní Odvodyové a paní Kratochvílové.
Paní Jitka Kůrková, pracovnice našeho muzea, připravila texty o historii města a významných rodácích. A to vše koordinovala předsedkyně kulturní komise paní Zdeňka Ortová,
technickou pomoc poskytl pan Šulc a pan Hájek spolu s pracovníky technické čety,
o bezpečnost se starali strážníci Městské policie Velvary.
Největší odměnou pro všechny výše uvedené byly spokojené tváře a úsměvy lidí, kteří
se v hojném počtu oslav zúčastnili.
V neposlední řadě děkuji všem sponzorům, jejichž finanční i věcné příspěvky umožnily pořádat oslavy v tomto rozsahu. Dík patří těmto sponzorům: MT COMAX, a. s., C Connect s. r. o., pan Jindřich Tichý, Jiří Webinger – MAD, Ivana Trhlíková – účetnictví, Vladimír
Širůček – písmomalíř, paní Dagmar Kubištová, Josef Heřman - kovovýroba, Jiří Pecháček
– truhlářství, Josef Rott – stavební firma, Nowaco Kralupy n. Vlt., Václav Maurer –
pískovna Černuc.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se na přípravě i průběhu oslav
podíleli, i všem účinkujícím, oslavy se velmi vydařily!
Ve Velvarech dne 30. 4. 2012				
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Jitka Linhartová

MĚSTO VELVARY

PODĚKOVÁNÍ ZA MIMOŘÁDNÝ ČIN
Dne 30. května došlo na velvarském náměstí k závažnému trestnému činu s nesmírně
tragickými následky. O okolnostech tohoto neštěstí informovaly sdělovací prostředky.
Zpravodaj by chtěl vyjádřit nejvyšší uznání za mimořádný a obětavý čin při zachraňování lidského života:
paní Ivaně Longauerové a paní starostce Ing. Jitce Linhartové za zavolání záchranné
služby, panu Vlastimilu Svobodovi, který pomáhal jako první a po celou dobu tlumočil
telefonické pokyny dispečerky záchranné služby, ale především strážníku městské
policie panu Michalu Kobzáňovi a PharmDr. Michalu Mlynářovi (vedoucímu
velvarské lékárny), kteří se střídali v osobní resuscitace oběti trestného činu až
do příjezdu lékařské pomoci.
Z. Ortová
**************************

Město Velvary
zastoupené odborem správy majetku MěÚ ve Velvarech
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů ( zákon o obcích )
vyhlašuje záměr
pronájmu nebytových prostor v ul.Pražská čp.107
(prostory hostince „Sladovna“)
celkem 311,66 m2
Pronájem pouze vcelku – možno od 1.července 2012 dle dohody.
Termín podání žádosti: do 20.června 2012 včetně, písemně, obálkovou metodou
se stanovením návrhu ročního pronájmu.
Minimální roční pronájem je stanoven na 126.000 Kč.
(10.500 Kč měsíčně)
Podmínkou pronájmu je dohoda se současným nájemcem o odkoupení pevných částí
vybavení restaurace – kontakt pro dohodu – p.Durčiak, tel.736 755 901.
Kontakt: MěÚ Velvary, tel. 315 617 091-2,
předání nabídek – podatelna MěÚ
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ŠKOLKA

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY
Vykouzlit úsměv na tváři nám opět přijela divadélka. První představení se jmenovalo O hledání jara. Pan divadelník nám vyprávěl příběh
o jaru pomocí marionet. Další představení se jmenovalo Babička Chrota vypráví. Zajímavý příběh o hudebních nástrojích nám přijel vyprávět
Mgr.Pavel Josef Macků,Ph.D, který nás seznámil i se starodávným hudebním nástrojem jménem Chrota. A nesmíme zapomenout na zábavný Cirkus Cecilka, u kterého právem nechyběl upřímný dětský smích.
Jednoho slunečného dne jsme se sešli se svými rodiči před naší
mateřinkou a vydali se na poznávací vycházku, tentokráte do Dolní Kamenice. Cestou jsme potkávali čarodějnice, u kterých byl napsán úkol,
který jsme museli splnit, abychom mohli pokračovat dál. Sledovali jsme
též okolí, o kterém nám vyprávěla p.uč.Sekerová. Když jsme došli do Dolní Kamenice, obec jsme si prohlédli a s radostí se vydali zpět ke školce.
Odměnou za splněné úkoly nám byla čarodějnická medaile, ale hlavně
opékané buřtíky. To byla bašta! Zkrátka - vycházka se vydařila.
Zimu jsme vyhnali a na oplátku přivítali svátky jara Velikonoce.
S Velikonocemi jsou spojeny i kraslice, na které jsme se byli podívat
ve velvarské galerii. Když už jsme u našich velvarských památek, také jsme navštívili muzeum
a Pražskou bránu, kde se konala výstava obrazů a fotografií z Velvar a jeho okolí. Obrazy i fotografie
jsme poznali a děkujeme Ing. Kůrkové za milé povídání.
Každým rokem jezdíme na školní výlet, tentokráte jsme navštívili Zoopark Zájezd
u Buštěhradu. V tomto zooparku naleznete známá zvířátka, která si můžete prohlédnout zblízka,
ale především bez nějakých „strkanic“, se kterými se běžně setkáváme ve větších zoo. Moc se nám
tam líbilo!
Příští měsíc vám povyprávíme o naší velké oslavě, která nás čeká začátkem června, ale už teď
se na ni moc a moc těšíme.

ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
Již 20. let zkušeností se zateplováním budov, referenční stavby.
Dále provádíme veškeré stavební práce, rekonstrukce,
novostavby a ostatní stavební práce
ÚKLID DOMÁCNOSTÍ, KANCELÁŘÍ A OSTATNÍCH PROSTOR
Rollostav - Jaroslav Šach, Miletice 83, 273 24,
tel.: 773 687 647, 777 595 638, 315 761 858
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DĚDKIÁDA
18. ROČNÍK HASIČSKÉ DĚDKIÁDY
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech uspořádal v sobotu 19.května 2012
již 18.ročník memoriálu K.Krohna a to v kategorii nad 35 let – Dědkiádu a bez
rozlišení věku – O pohár SDH Velvary. V každé kategorii soutěžilo po 11ti družstvech. Soutěž doprovázely technické problémy s elektrickými terči, které musely
být nahrazeny mechanickými, čímž byla celá soutěž poznamenána.
V samotné soutěži zvítězila v obou kategoriích družstva SDH Hrobce z Ústeckého
kraje, naše družstva obsadila dvě druhá místa, což je úspěch.
Dědkiáda : 1.SDH Hrobce - 21,54 sek, 2. SDH Velvary 90 – 25,84 sek, 3. SDH
Úžice – 27,22 sek.
O pohár SDH Velvary : 1. SDH Hrobce - 21,47 sek, 2. SDH Velvary – 22,97 sek,
3. SDH Hospozín – 26,00 sek.
Nejstarším závodníkem byl vyhlášen Pavel Humpl z SDH Úžice (69 let) a nejstarším
družstvem SDH Plchov (průměr na člena 47 let).
Součástí soutěže byl doprovodný program a výstava hasičské techniky. Zajímavá
byla ukázka zásahové jednotky Policie ČR Středočeského kraje. Techniku
na výstavu poskytl HZS Středočeského kraje, Dekonta Kladno, JSDH Zlonice, JSDH
Velvary a JSDH Kozinec.
Celou akci navštívilo poměrně hodně diváků, přálo jí počasí a večer se fandilo
našim hokejistům v bitvě proti Slovensku.
Sbor děkuje sponzorům soutěže, městu Velvary za podporu a zapůjčení areálu
Malovarského rybníka, který vzorně posekala a připravila technická četa města
a Václavu Holému za tradiční dobrý guláš.
Text Libor Šulc, foto Libor Šulc a Michal Petráček
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ROZHOVOR
Letní sezóna přináší nejen příjemný čas prázdnin a dovolených strávených v přírodě, ale bohužel i mnoho zdraví a životu nebezpečných nástrah. O některých z nich
jsem si povídala s MUDr. Hanou Farnou
MUDr. Hana Farná je zaměstnankyní Toxikologického
informačního střediska (TIS) Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK v Praze. Žije trvale ve Velvarech.

Traduje se, že mezi velmi nebezpečné rostliny patří rulík zlomocný, protože se může
splést například s planou třešní. Jaké jsou příznaky otravy?
Záměna s planou třešní je opravdu dost snadná. Plod rulíku ji totiž na první pohled připomíná. Rozpoznat se dá ale poměrně snadno: na rozdíl od třešně neobsahuje pecku, nýbrž mnoho drobných semen. Latinský název Atropa mu dala Atropos – Neúprosná, v řecké mytologii
sudička, která přestříhávala nit života. Pro svůj halucinogenní účinek byl v antice používán k
magickým rituálům a také k travičství – zde ovšem ve směsi s jinými látkami, protože samotný by na to nestačil. Jeho pověst je totiž horší než jeho skutečná toxicita. Obsahuje alkaloidy
atropin a skopolamin. U dětí po požití 1 plodu a u dospělých po 2-3 plodech většinou jen zarudnutí tváří, suchá kůže, suché sliznice, rozšířené zornice a rychlejší srdeční akce, po větším
množství navíc sucho a bolest v krku, horká rozpálená kůže, bušení srdce, neklid, dezorientace, halucinace, křeče. V extrémních případech hrozí selhání oběhu. Ale při léčbě je smrtelný průběh krajně nepravděpodobný. Podobné alkaloidy obsahuje i durman obecný (i všechny pěstované, ozdobné durmany – i ve Velvarech jsou k vidění tzv. andělské trumpety). Není
bez zajímavosti, že durman ani zdaleka nebudí takové obavy jako rulík a slouží jako snadno
dostupný halucinogen. Může ovšem vést ke stejně závažné otravě jako rulík.
U dětí jsou bohužel známy i otravy se smrtelnými následky. Na jaké další rostliny bychom
si měli dát zvláštní pozor?
Za nejjedovatější rostlinu Evropy je považován oměj šalamounek. Má krásné modré květy tvořící vzpřímené hrozny. Je rozšířen dosti hojně, narazila jsem na něj i v blízkosti Radoviče. Dětské otravy jsou nejčastěji způsobeny atraktivními květy, které lákají k vysávání sladkého nektaru, dospělí zase mohou zaměnit jeho kořen za křen. Za jeho toxicitu je odpovědný alkaloid akonitin, zvaný „evropský šípový jed“. Naštěstí prvním varovným příznakem je už
pálení v ústní dutině. Otrava se rozvíjí rychle – do několika minut. Po požití většího množství (odhaduje se na 2 – 15 g) může dojít ke smrti selháním dechu nebo oběhu. Další nebezpečnou rostlinou je ocún jesenní. Alkaloid kolchicin (je využíván pro léčení dny) zasahuje do
buněčného dělení (tzv. mitotický jed). Po ochutnání semen prakticky vždy nevolnost, úporné zvracení a průjem, po větším množství vážný průběh s orgánovým selháváním a s poruchou krvetvorby. Jarní nať ocúnu je možné zaměnit za medvědí česnek a způsobit si tak život ohrožující otravu. Ale pokud dítě zkouší vysávat nektar z květu nebo sežvýká okvětní lístek, zpravidla zůstane bez příznaků nebo nanejvýš dojde k nevolnosti.
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Nepříjemné je zaměnit bolehlav plamatý za planou mrkev. Proto není radno přeceňovat svoje botanické znalosti. Příznaky jsou zde při náhodném požití malého množství naštěstí víc
nepříjemné než nebezpečné.
Tis červený už tradičně budí obavy, ale jeho atraktivní plod, krásný červený míšek, toxický
není. Semeno uvnitř sice ano, ale má nízkou hmotnost a zpravidla zůstává nerozkousáno.
Do požití 5 plodů zpravidla stačí podat několik tablet aktivního uhlí a dostatek tekutin.
Podobně je to i s obávaným lýkovcem; dužnina plodu toxická není. Zde ale už stačí jedno
rozkousané semeno, aby nastalo podráždění sliznice ústní dutiny a popřípadě i žaludku.
Pokojové rostliny většinou nejsou nebezpečné. Mnohé kultivary se stálým pěstováním
zbavily větší části svých dráždivých a toxických látek. Neplatí to ovšem absolutně (zmíním
alespoň známou Dieffenbachii a celou skupinu pryšcovitých rostlin) – proto i zde je vhodné
kontaktovat Toxikologické informační středisko.
Děti bývají varovány před konvalinkami. Není to jen pomluva na vrub této omamně vonící
květiny?
Konvalinka je velmi přeceňována. Sice obsahuje tzv. kardioglykosidy, blízké známému léku
Digoxinu, ale v dužnině plodů se vyskytují jen ve stopách..Po požití do tří plodů nebo květů se nemusí činit žádná opatření. Máme množství dotazů na vypití vody z vázy po konvalinkách; zatím jsme v této souvislosti nezaznamenali jediný případ otravy.
Mohou být toxická například jádra broskvoní, meruněk či jablíček, která mnozí z nás s velkou
chutí přežvykují?
Jádra z pecek meruněk, broskví, třešní, švestek, slivoní, jadérka jablek a hrušek, ale i zrníčka v
jeřabinách obsahují, podobně jako hořké mandle, látku zvanou amygdalin. V trávicím traktu
se pomocí enzymů štěpí na kyanovodík. Obsah amygdalinu je ovšem v jádrech pecek nižší
než v hořkých mandlích. Přesto větší počet ovocných jader může vyvolat nepříjemnou otravu. Příznaky většinou překvapí po několikahodinové latenci: škrábání v krku, bolesti hlavy,
nevolnost, zvracení, omámenost, neklid. Vážný průběh by byl jen po enormním množství jader. Sama mám nepříjemnou zkušenost ze svých studentských let, z brigády v tehdejší rokycanské Marile, kde stroj úhledně přepůlil meruňky i s peckou.
Pokud nám rostlinná říše přes všechnu opatrnost přece jen způsobí nějakou zdravotní újmu,
jak se máme zachovat?
Pokud už dítě ochutná nějakou rostlinu, ať už list, plod (bobuli) nebo květ, není žádoucí propadnout panice, nýbrž dodržet tento postup: Odstranit pokud možno všechny zbytky rostliny z úst. Ústa vypláchnout a podat několik tablet aktivního uhlí. Zajistit zbytky rostliny nebo
rostlinu samotnou – nejen plod nebo květ, ale větší část rostliny (větvičku) nebo celou rostlinu, je-li to možné. Pokuste se rostlinu identifikovat. Kontaktujte lékaře nebo Toxikologické
informační středisko.
S MUDr. Farnou hovořila Z. Ortová
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ZPRÁVY Z CHRŽÍNA
Sbor dobrovolných hasičů v Chržíně pořádal již
podruhé v obcích Chržín, Budihostice a Dolní
Kamenice STAROČESKÉ MÁJE s průvodem. Celá
akce začala v pátek 4. 5. zdobením a stavěním máje
u „Hospody pod kaštanem“. Mladí hasiči roznesli
ozdobené májky k domům svobodných děvčat.
Po celou noc i následující den bylo nutno postavenou
máj ohlídat před případnými záškodníky. V tomto hlídání
nám během dne vypomohly i místní spoluobčanky
p. Hanzlíková a p. Svitková, za což jim děkujeme. Průvod
obcí začal v Dolní Kamenici, pokračoval v Budihosticích a zakončen byl u „máje“
v Chržíně. I přes nepřízeň počasí se průvod vydařil. Májovníci, které doprovázelo
několik děvčat v krojích, s kapelou zastavili a zahráli u každé májky. Většina děvčat
tuto akci přijala a s májovníky si před svým domem zatancovala. Neodradilo nás ani
to, že nám v několika domech neotevřeli, a stalo se i to, že byly májky vyhozeny. Toto
jednání účastníci průvodu, kteří se sešli i z okolních obcí odsoudili. Májové odpoledne
bylo zakončeno u máje, kde si členové našeho sboru zatančili a k tanci vyzvali i ostatní
přítomné. Vyvrcholením bylo pokácení máje a večer následovala májová zábava
na sále v pohostinství v Chržíně. Myslíme si, že se celá akce zdařila. Děkujeme všem,
kteří nám v tom pomohli jak finančně, tak i organizačně a již se těšíme, že příští rok
opět v květnu tyto staročeské máje zopakujeme.
								
Za SDH Chržín
							

Dne 21. 4. 2012 se uskutečnil
v Kralupech nad Vltavou šestiboj.
První závody SHD Chržín
a hned skvělé druhé místo!!!
Nejlépe se s tratí popral tým
nejmladších. Statečně bojoval
i tým senior, který si odvezl hezké
14 místo. S velkou vervou
a odhodláním bojovaly i ženy,
které si odvezly pohár za 16 místo.
Všem zúčastněným za zodpovědný přístup k soutěži gratulujeme.
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Miloslav Jeřela – jednatel

SLOVAN VELVARY

• Po sobotní výhře nad Novo Kladnem 9:2 jsme si předčasně zajistili první místo v tabulce 1.B třídy. Oslavy probíhaly dlouho do noci, zpívalo se a šampaňské teklo proudem.
• Celý tým by rád poděkoval za podporu fanoušků a partnerů, bez kterých by se fotbal ve Velvarech na této úrovni hrát nedal.
• Slovan Velvary by rád touto cestou pozval všechny příznivce na poslední domácí zápas, který
se bude hrát 16.6. od 17 hodin proti mužstvu z Bránova. Po zápase bude následovat rozlučka
se sezónou a malý oslavný ohňostroj.
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ČLÁNEK
FANTASTICKÝ ÚSPĚCH VeRo
Skvělého úspěchu dosáhly v pondělí 30. dubna členky tanečního souboru VeRo (Velvarské rošťandy), které reprezentovaly Velvary a zdejší Základní uměleckou školu na
Festivalu tanečního mládí - mistrovství republiky, jehož pořadatelem je SUT (Sdružení
učitelů tance). Regionální kolo „Praha a Střední Čechy“ hostila Sportovní hala Folimanka na Praze 2 a naše děvčata
ve své kategorii parketových 								
kompozic - stejně jako vloni 								
s Carpe Diem - zvítězila!!! V 								
početné konkurenci zejména 								
pražských tanečních soubo								
rů získala nejen zlaté medaile,
ale zároveň také postup
na Mistrovství republiky.
Letošním úspěšným tancem
- vytvořeným Marcelou
Odvodyovou a její dcerou
Terezou - je choreografie
„NEKŘIČ“. Velvarské Rošťandy tančily ve složení: Ilona Anderlová, Aneta Podhrázská,
Adéla Benešová, Karolína Nováková, Tereza Fleková, Monika Fleková, Bára Hodovská,
Denisa Červená, Denisa Paluková, Tereza Šimralová, Lucie Kovaříková a Aneta
Šimáčková.
Den před finálovým vystoupením jsem požádala o krátký rozhovor
choreografku Marcelu Odvodyovou:
Jaká hudba doprovází letošní soutěžní tanec NEKŘIČ?
Je to hudba od IMOGEN HEAP s názvem AHA. Líbila se nám s Terezkou pro svou hudební barevnost a hravost.
O čem tato vaše choreografie vypráví?
Choreografie je trochu depresivní a víceméně spíše pocitová. Asi takhle... každý má
svůj svět, do kterého rád utíká. Někdy se ale stane, že není cesty zpět a tito lidé jsou
pak předáni do péče lékařů. Naše choreografie je o pocitu dívky, která se dostane na
toto místo, aniž by tam patřila. No vlastně...“takový blázinec“.
Mají velvarské tanečnice na Mistrovství republiky šanci na dobré umístění?
A umístění??? Každým rokem bereme za úspěch jen postup a pak jsme mile překvapeni, že se dostaneme do finále. Úroveň soutěže se neustále stupňuje, takže vše je nejisté.
Jen předběžně vím, že ostatní týmy jsou z velkých měst... Plzeň, Prostějov, Chomutov,
Pardubice, Brno, takže ti mají výběr tanečníků ze své široké základny.
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ANKETA
Jak mi však sdělil ředitel Jindřich Tichý, naše základní umělecká škola slaví i mnohé další
úspěchy, o kterých veřejnost často ani netuší. Jde například o sérii úspěšných předtančení
v kulturním domě v Neratovicích, na karnevalu na Uhách či vystoupení na krajské přehlídce tanečních oborů v pražském Salesiánském divadle. Sympatické jsou i aktivity hudebního
oboru. Soubor zobcových fléten v renesančních kostýmech a houslový soubor ve slušivých
dlouhých bílých šatech pod vedením učitelky Kristýny Heřmanové vystoupili u příležitosti
letošních Hrnčířských slavností v zámecké kapli v Nelahozevsi. Velvarští si mohli jejich umění vychutnat při jejich koncertování na oslavách 530 let povýšení Velvar na město.
Těsně před uzávěrkou červnového Zpravodaje přišla skvělá zpráva. Vyvrcholení
soutěžní sezóny přineslo tanečnímu souboru VeRo medailovou odměnu. Na Mistrovství republiky Festivalu tanečního mládí v České Lípě děvčata v obrovské konkurenci renomovaných tanečních souborů vybojovala bronzovou medaili.
Výsledky Mistrovství republiky:
1. Prostějov - TS Free Dance (Už dost)
2. Pardubice PS Hroch (Vlaštovko leť)
3. Velvary - VeRo ZUŠ (Nekřič)
Blahopřejeme tanečnicím i choreografkám k tomuto velkému úspěchu a děkujeme jim za vzornou
reprezentaci našeho města!
Z. Ortová

ANKETA
Co si představíte pod pojmem „Velvarské rošťandy“?

(osloveni byli náhodní respondenti ve středu 23. května na velvarském náměstí)

Jana H. (56 let)

To vůbec nevím, asi nějaké puberťačky.

Hana Š. (47)

Je to taneční skupina při ZUŠ Velvary. Jsou perfektní a moc šikovné!

Jindřich T. (55)

To budou asi nějaké veselé důchodkyně.

Jitka K. (35)

Jsou to úžasné tanečnice a přeji jim hodně úspěchů!

Jana H. (42)

Asi nějaký ženský. Nebo nějaká akce typu slavností.

Kateřina H. (36) Taneční klub pro děti. Viděla jsem je už vystupovat.
Karolína B. (35)

Je to taneční soubor, který měl pěkné vystoupení na velvarských oslavách.
Jsou to šikovné štramandy.

Jiří P. (42)

Nemám představu. Není to ten taneční kroužek?

Tereza J. (54)

Když jsou rošťandy ve středním věku, tak jsou pro každou srandu, ty mladší dělají
tu rošťárnu a ty nejstarší sedí u kafe a drbou.

Martina B. (37)

Četla jsem, že je to zřejmě taneční soubor, asi. Je to název, který zaujme, to slovo
je takové hravé, ale přesto má v sobě lehce negativní nádech.

Jiří Š. (57)

Od vnučky vím, že to jsou děvčata z tanečního kroužku, ale ten název je trochu
dvojsmyslný, takže to můžou být i správně rozjařený ženský v tom nejlepším věku.

Božena T. (76)

Lehký holky. Za první republiky byly v té budově u nádraží, co pak byla policie.
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16.května skončila posledními zápasy Regionální školní florbalová liga. Naše družstvo ve složení
Dan Krhounek, David Drobný, Lukáš Kosek, Vojta Všetečka, Ondra Bušil, Marek Kazetský, Michal
Leibl, Michal Pelichovský a Marek Bakalář se v konečném pořadí umístilo na 3.místě. Z celkového počtu 12 družstev je to jistě výrazný úspěch.
18.května žáci 7.-9. tříd zhlédli v kralupském kině Vltava výukový program Planeta Země 3000.
Tentokrát jsme viděli film věnovaný Ekvádoru a souostroví Galapágy. Tyto ostrovy jsou známé
tím, že zde žije několik velmi vzácných druhů zvířat, které žijí pouze zde. Kromě toho jsme viděli
záběry z hlavního města Quita, sopku chrlící žhavou lávu. Mohli jsme porovnat svou životní úroveň s životem na ekvádorském venkově.
Závěrem připomínám, že 5. a 6.června proběhne poslední letošní sběr.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

BESEDA O FILMU ARNOŠT LUSTIG- DEVĚT ŽIVOTŮ
Dne 11. 5. 2012 proběhla v ZŠ Velvary beseda, kterou společně uvedli ředitel školy Mgr. Petr Došek a paní Marta Kottová. S Arnoštem Lustigem se seznámila v terezínském koncentráku. Řekla nám, že to byl velmi veselý člověk, který měl
rád vtipy. Věnoval se také fotbalu. Pak jsme
se seznámili s režisérem filmu Ivem Pavelekem.
Film vyprávěl o životě Arnošta Lustiga. Kromě něho jsme
slyšeli vzpomínky jeho přátel, např. Zdeňka Mahlera, Marty
Kottové, Květy Fialové. Ve filmu také vystupovala spisovatelova sestra Hana. Viděli jsme záběry z koncentráku, slyšeli hymnu terezínských vězňů.
Po filmu proběhla beseda, při které žáci kladli otázky paní Kottové nebo režisérovi. Mezi jiným
jsme se dozvěděli, že všichni, kdo přežili koncentrák v Terezíně, jsou v neustálém kontaktu, ať
jsou kdekoliv. Díky jejich děsivému zážitku, který je spojuje, tvoří dohromady „rodinu“. Režisér
Pavelek nám prozradil, že natáčení filmu trvalo díky nemoci Arnošta Lustiga čtyři roky.
Udivilo nás, že na to, co tito lidé prožili během války, mají neustálý elán do života a řeší všechno s úsměvem. Děkujeme paní Kottové a režiséru Pavelekovi, že jsme si mohli odnést z besedy
nové informace a poznatky o této době.
Celá akce mohla proběhnout také díky finanční podpoře z projektu „Rozvoj moderní efektivní
výuce na Základní škole Velvary, který je spolufinancován z ESF.
Šárka Hrušková, Bára Schořová, 9. A; ZŠ
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INZERCE
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INZERCE
Základní škola Velvary
Školní 269 Velvary 273 24
tel. 315 761 060, mob. 739 040 121
web: zsvelvary@email.cz

ZŠ Velvary Vás zve na akci:

PRODEJ SEŠITŮ
A ŠKOLNÍCH POMŮCEK
Termín: 25.června 2012
Čas: 14.00 - 17.00
Místo: před budovou ZŠ
(při nepříznivém počasí ve vestibulu školy)
Prodej pomůcek a sešitů pro Vás připravila firma SEVT

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček -12-17 týdnů- cena 139-170 Kč /ks.Ceny jsou konečné a
neměnné.
Prodej se uskuteční : v neděli 17.června 2012
Velvary – na náměstí u pošty – ve 14.30 hod
Případné bližší informace – tel : 728605840 728165166 415740719
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Místní kolo výtvarné soutěže
Město Kutná Hora vyhlásilo, jako doprovodný program Národního zahájení Dnů
evropského dědictví 2012 v Kutné Hoře, výtvarnou soutěž na téma
„ Památky očima mladých“.
Město Velvary se do soutěže také přihlásilo. Dne 22. 5. 2012 proběhlo vyhodnocení
všech přihlášených prací. Sedmičlenná porota vybírala ze 62 děl ve třech kategoriích
od 6 do 18 let ze ZŠ, ZUŠ, ZŠ K. Krohna a MŠ. Autoři oceněných obrázků budou odměněni věcnými cenami.
Vítězná práce z každé kategorie bude zaslána do celostátního kola do Kutné Hory, kde
proběhne vyhodnocení a posléze ocenění vítězů. Výsledky celostátního kola budou
známy v červenci 2012.
Z vybraných obrázků bude uspořádána výstava v prostorách Pražské brány.
Kategorie 6-10 let (31 prací)
•
1. místo
Adéla Sluníčková
•
2. místo
Klára Balogová
•
3. místo
Monika Kricnerová

Velvarská brána
Kostel sv. Kateřiny
Pražská brána

Kategorie 11.-14. let (28 prací)
•
1. místo
Ondřej Brejník		
•
2. místo
Vojtěch Brejní		
•
3. místo
Simona Roziňáková
a
Martin Gabriš

Velvarský kostel
Roudnická brána
Pražská brána
Pražská brána

Kategorie 15.-18.let ( 3 práce)
•
1. místo
Hana Nováková
						
•
2. místo
Klára Fišerová
						
•
3. místo
Jaroslava Vobořilová

Pražská brána ve světle zapadajícího
slunce
Pražská brána ve světle vycházejícího
slunce
Pražská brána
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Dále byla udělena dvě zvláštní ocenění :
David Trnka
Skupinová práce dětí ze školní družiny

Znak královského města
Model velvarského náměstí

Děkujeme za spolupráci všem zúčastněným školám i členům poroty a v neposlední
řadě pak paní Ing. Jitce Kůrkové za pomoc při instalaci výstavy a poskytnutí prostor.
Vítězům místního kola gratulujeme a držíme palce v celostátním kole v Kutné Hoře.

Mgr.M.Červenková

Tyto vítězné obrázky byly odeslány do Kutné Hory, kde budou soutěžit v celostátním kole.
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INZERCE
AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
Provozní doba:
Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno

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

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

- Nezávislých topení
- El. Příslušenství
- Tažných zařízení
- Autorádií
- Autobaterií

Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL za
velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
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.

ZPRACUJI
JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ

ÚČETNICTVÍ
VČETNĚ DANÍ A MEZD

K o n t a k t : M o n ik a F l e ko v á
V T op o l e c h 72 9 , V e l va r y
Tel. 606 807 839
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INZERCE

STAVEBNINY
STAVEBNINY
IIIII VELVARY
IIIII VELVARY
PALUBKY, PODLAHOVKY

PALUBKY,
PODLAHOVKY
HRANOLY, FOŠNY,
PRKNA, HOBLOVANÉ ŘEZIVO
OSB DESKY, DŘEVOTŘÍSKA /NA OBJEDNÁVKU
HRANOLY, FOŠNY, PRKNA, HOBLOVANÉ ŘEZIVO
OSB DESKY, DŘEVOTŘÍSKA /NA OBJEDNÁVKU

STŘEŠNÍ LATĚ
STŘEŠNÍ
LATĚ
IMPREGNOVANÉ,
6x4CM

/SKLADEM

IMPREGNOVANÉ, 6x4CM /SKLADEM

PLOVOUCÍ PODLAHY
PLOVOUCÍ PODLAHY
SÁDROKARTON
SÁDROKARTON
OBKLADY A DLAŽBY
OBKLADY A DLAŽBY
PO-PÁ 7-16 HOD, SO 8-12 HOD
PO-PÁ
7-16
SO 8-12 HOD
CHRŽÍNSKÁ
752,HOD,
VELVARY

CHRŽÍNSKÁ
TEL.: 733 120 752,
531 VELVARY
stavebninyvelvary@seznam.cz
TEL.: 733 120 531 stavebninyvelvary@seznam.cz
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KŘÍŽOVKA
18. května 1755 přijela do Velvar církevní návštěva. Je zajímavé, že ji nepřivítal tehdejší
děkan Straka osobně, nýbrž se nechal zastoupit svým kaplanem. Při té příležitosti byly
prohlédnuty četné městské i soukromé knihy a mnoho jich bylo spáleno či poškozeno
zničením „závadných částí“. Tímto nevítaným hostem byl proslulý kazatel... viz tajenka

KLASICKÉ DÍLO
JITRO
DOKONČENÝ
NEZVÍTĚZIT
TEHDY
SLAVNOSTNÍ SLIB
LENOŠIVÝ
TENKÁ ČÁRA
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
CHOBOTNATEC
VLÁDCE PEKLA
NEDĚLITELNÁ DVĚMA
OPAK LEPŠÍHO
Vyluštění z květnového čísla: v přízemí radnice se nachází, i když
již svému účelu neslouží, městská: ŠATLAVA
křížovku připravila Z. Ortová
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PERNIKÁRNA U FORTNY
Poctivé a lahodné perníky pro chvíle všední i sváteční

Perníček je nejlepší dárek!
Svatební perníky – jmenovky, výslužky i svatební dary.
Dárkové a výroční perníky – libovolného tvaru, velikosti i příchuti.
Perníkové stavby a modely – domy, lodě, auta, figury.
Za pěkné vysvědčení perníček!
Doporučení a objednávky: 737 123 765, 737 132 180 pernikarna@email.cz
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