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C yklostezka

První výročí cyklostezky
Již téměř rok je v provozu
cyklostezka spojující místní část Ješín
s městem Velvary. Tento projekt byl
realizován díky dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II Střední
Čechy. Cyklostezka primárně slouží ke
spojení občanů Ješína s městem Velvary,
na cyklostezku si však našli cestu i vyznavači in-line bruslí a zejména rodiče
s dětmi. Cesta, po níž by malí cyklisté
mohli bezpečně jezdit, dosud ve Velvarech a blízkém okolí chyběla.
Jitka Linhartová

Na anketní otázky odpovídali čtenáři velvarské knihovny:

Víte, jak dlouho slouží veřejnosti cyklostezka Velvary - Ješín?
Využíváte ji?
Miroslava R. (53)
Cyklostezku využívám pro inline bruslení. Myslím, že je v provozu tak tři nebo čtyři roky... přesně nevím. Využívám ji teprve poslední rok a je to na brusle i kolo dobrá věc.
Jitka K. (52)
Ten čas hrozně letí, takže si myslím, že už
to budou 2 roky. Já jsem tam byla párkrát
na běžkách, ale sama pěšky se bojím.
Jakub K. (15)
Cyklostezka tu je, já nevím, tak tři roky?
Ještě jsem ji nevyužil.
Karel P. (37)
Asi je to ostuda, že to nevím stoprocentně,
ale tipuji tak dva roky. Já nejsem sportovec,
tak tam na ničem nejezdím, ale manželka
tam chodí vozit kočárek často.
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Michal P. (13)
Jak dlouho tu je, nevím. Plánujeme s mamčou, že se na ni vydáme. My hodně jezdíme
na kole trasu Velvary – Bratkovice.
Jiří V. (47)
Manželka na cyklostezku chodí sportovat
často. Já to budu muset napravit, jsem lenoch. A jak dlouho tu je? No, dlouho to nebude, že by jeden rok?
Jitka K. (50)
Utíká to, ale asi to už bude rok. Já nejsem
cyklista, tak ji nevyužiji. Ale byla jsem se
tam podívat a je to určitě záslužný počin.
Hlavně ješínským obyvatelům to muselo
hodně pomoct.
Vojtěch B. (12)
Jeden rok. Využívám ji. Chodím tam jezdit na kole.

Zpráva starostky

Zpráva starostky na veřejném
zasedání zastupitelstva města Velvary
dne 23. 9. 2012

Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
dovolte mi, abych Vám v úvodu dnešního veřejného zasedání přednesla zprávu
o činnosti za uplynulé čtvrtletí.
Pokračovala oprava střední části krovu
a střechy na kostele sv. Jiří – po několik týdnů byla sanktusní věž deponována
mimo areál hřbitova, po opravě nosných
konstrukcí byla věž navrácena na původní místo a nyní probíhá její celková oprava.
Celá oprava je hrazena z rozpočtu města,
protože naše žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví
pro rok 2013 nebyla úspěšná. Máme připravenu žádost o zařazení do tohoto programu pro rok 2014.
Sociální zařízení ve školní jídelně jsou již
kompletně dokončena, stejně jako chodníky na dvoře základní školy, nyní probíhají terénní úpravy. Obě stavby provedla
Stavební firma Neumann, s. r. o., Mělník,
tato firma v současné době staví chodník
a parkovací stání v Čechově ulici. V Pivovarské ulici v uplynulých týdnech provedla firma ČEZ pokládku elektrického vedení do země, s touto akcí byla spojena i rekonstrukce veřejného osvětlení v Pivovarské ulici a v uličce za fortnou. V nejbližších
dnech zahájí firma Rybář s. r. o. pokládku dlažby.
Bylo dokončeno parkoviště u zdravotního
střediska a přechod pro chodce ve Školní
ulici, obě stavby realizovala firma Silnice
Slaný, s. r. o. Byla provedena oprava štítové zdi na budově základní školy, tuto opravu provedla firma Slánská stavební s. r. o.
Po rekonstrukci plynovodu v Komenského ulici a v části ulice Sokolské probíhá
3. etapa opravy ulic Sokolská – Čechova
včetně opravy kanalizace, stavbu provádí
firma COLAS CZ, a. s.

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele
rekonstrukce Komenského ulice včetně
rekonstrukce kanalizace, z 12 uchazečů byla vybrána firma COLAS CZ, práce
mají být provedeny v měsících říjen 2013
– duben 2014, postup prací bude do značné míry záviset na počasí.
Připravili jsme projekt na zateplení budovy Sokolovny a podali jsme žádost o dotaci
z Operačního programu životního prostředí. Pokud budeme úspěšní, je třeba provést realizaci v roce 2014. Na tuto akci by
poté měla navázat rekonstrukce vnitřních
prostor tak, aby budova lépe vyhovovala
potřebám uživatelů.
Oprava kapličky v Ješíně již také spěje k závěru, probíhají dokončovací práce,
terénní a zahradnické úpravy. Stavbu
provádí pan Štádlík, na opravu jsme
obdrželi dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu prostřednictvím MAS
Přemyslovské Střední Čechy.
Oprava hrobky Oldřicha Brtníka na chržínském hřbitově se také chýlí k závěru, tuto
opravu provádí pan Pavel Kytka. Dokončeno bylo položení kamenné dlažby v přízemí radnice, nyní probíhá postupná oprava
vrat, portálu a přilehlých prostor.
Byl vybrán dodavatel čisticího vozu,
na který jsme obdrželi příslib dotace
z Operačního programu životní prostředí
– stala se jím firma Šípal s. r. o. Nyní čekáme na výsledek kontroly dokumentace na Státním fondu životního prostředí,
vůz by měl být dodán na přelomu října
a listopadu.
Tolik o investičních akcích v uplynulém
čtvrtletí, děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 23. 9. 2013			
Jitka Linhartová
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Z právy z města

Oprava kaple sv. Václava v Ješíně byla dokončena
Stav kaple sv. Václava v Ješíně byl předmětem připomínek občanů místní části Ješín
i součástí schváleného Strategického plánu města. Město Velvary se snaží drobné
historické památky opravovat. Připomeňme si např. kapli sv. Trojice na Radoviči,
sochu sv. J. Nepomuckého z Ješína, kapličku na Velké Bučině, pomník padlých
k Radoviči, sochu Pany Marie Bolestné a další.

Projekt na opravu kapličky v Ješíně
zpracoval velvarský občan Ing. Radovan
Barsa, který rovněž prováděl stavební
dozor. Město požádalo o dotaci z Programu
rozvoje venkova prostřednictvím místní
akční skupiny Přemyslovské střední Čechy,
kterou obdrželo.
Zakázka byla přidělena místní stavební
firmě Milan Štádlík z Velké Bučiny, která
započala s opravou začátkem června
letošního roku a ukončila ji v polovině září
t. r. Chybí ještě závěrečný nátěr vnitřních
omítek, který bude dokončen po důkladném vyschnutí stěn. Firma odvedla práci
ve výborné kvalitě. Okolí kaple upraví
naše městská zahradnice. Uvidíme, co

s kaplí provede těžká doprava, která
projíždí po silnici I/16 v těsné blízkosti.
Technické řešení projektu počítalo s opravou střechy, stropu, omítek, opravou oken,
podlahy, zhotovením drenáže, opravou
fasády, oplechováním střechy, obnovením
původního křížku na průčelí budovy a opravou vnitřního mobiliáře (torzo oltáře, zděné lavice podél obvodových stěn a dřevěný
stupínek před oltářem). Ostatní vybavení
kapličky se nedochovalo včetně dveří.
Celkové výdaje projektu činily 419.254 Kč
včetně DPH, dotace z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova činí
311.841 Kč.
Libor Šulc

Inzerce

Město Velvary nabízí občanům nebo soukromým podnikatelům zdarma
použité silniční betonové obrubníky délky 1 bm
a použité betonové kanalizační roury DN 400, délka 2,5 m.
Informace na odboru správy majetku MěÚ, tel. 315 617 091-2.
4 Zpravodaj Velvary

Setkání seniorů

Zprávy z města

Městská radnice
Městská radnice č.p.1 je památkově chráněný objekt. Po opravě střechy a schodiště se přikročilo k opravám spodní části budovy. Firma Balog provádí opravu kanalizace a omítek ve dvoře. Restaurování
vstupního portálu do radnice provádí pan
Kytka ze Sazené a opravu vnějších omítek
přízemní části budovy a podloubí provádí
Slánská stavební s.r.o.

Téma setkání seniorů Domova a knihovny,
které se uskutečnilo ve středu
23. října 2013 znělo: Jarmila Loukotková,
česká prozaička a překladatelka, její život
a dílo. Také teď účastníci naslouchali
ukázkám z románů, povídali si o její velké
vášní k poezii F. Villona.
A. Kratochvílová

Přednáška o nejstarších dějinách našeho regionu
Ve čtvrtek se v sále Městského muzea
Velvary konala další přednáška o nejstarších dějinách našeho regionu. Archeolog
a publicista pan Václav Fencl navázal na
předchozí povídání o pravěku a po časové
ose zamířil do doby, kdy se na našem
území začali usazovat Slované a posléze
se formoval i český stát. Posluchači si
přednášku vyslechli se zájmem a všichni se už těšíme na další, jejímž tématem
bude hradiště Budeč.
J. Kůrková, foto B. Tauerová

Vývoz biopopelnic
Upozorňujeme občany, že vývoz biopopelnic
končí v pondělí 25. listopadu. V tomto měsíci
budou biopopelnice vyváženy každé pondělí
tzn. 4.11, 11.11., 18.11. a 25.11.
www.velvary.cz
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Z právy z města

Hasiči ve fotovoltaické elektrárně Vepřek
Druhá největší fotovoltaická
elektrárna u nás stojí nedaleko
Velvar v katastru obce Vepřek,
která spadá pod Novou Ves.
Elektrárnu míjíme vlevo podél
silnice I/16 na Mělník a tato
má instalovaný výkon 35,1
MW. Byla spuštěna v září roku
2010 a na rozloze 82,5 ha se
nachází 186 960 ks panelů
pro výrobu elektřiny.
V sobotu 19. října se zde
konalo školení hasičských
jednotek z okolí pro případný zásah při požáru nebo jiné nehodě. Našim hasičům se
věnoval pan Václav Podivínský, velvarský občan a pracovník firmy FVE CZECH
NOVUM s. r. o, která elektrárnu provozuje.
L. Šulc, foto J. Svoboda

Nejvíce půjčované knihy ve velvarské
knihovně v letošních letních měsících:
Oddělení pro:

dospělé

děti
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Hana M. Körnerová – Heřmánkové údolí
Hana M. Körnerová – Minuta na rozloučenou
Monika Petráková - Milovánky
Anna Laureen – Tauranga, můj osud
Katarína Gillerová - Neodcházej
Michaela Klevisová – Čekání na kocoura
Barbara Woodová - Vyvolená
Nicholas Sparks – Osudová zatáčka
Mary H. Clarková – Kam se poděly děti
Sandra Brown – Tichý muž
Rebelka – filmový příběh
Jim Benton – Můj milý deníčku 3. díl
Jim Benton – Můj milý deníčku 6. díl
Laura Driscoll – Dupík a vajíčko
Aimee Harperová – Psí ráj - Pepřík
Jacqueline Wilsonová – To nejhorší na mé sestře
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 7. díl
Shanni Petroffová – Počertěná 4. díl
Encyklopedie – V říši dinosaurů
Obrazová encyklopedie – Stars Wars

Anketa

Jak se chráníte před podzimními
chřipkami a virózami?
Odpovídali čtenáři velvarské knihovny a obyvatelé Velvar
Milena P. (65)
Snažím se doplnit vitamíny, omezit prostory s velkým množstvím lidí, vařím si čaj s
echinaceou a užívám tobolky s propolisem.
František K. (53)
Doporučuji: med, anýz, cibule, mléko –
svařit dohromady a užívat. Osvědčený
recept.
Emílie P. (82)
Zaručeně med a citrón do čaje, nepiju vůbec
studené nápoje.
Vlasta F. (48)
Uvařím si čaj z nastrouhaného zázvoru,
osladím medem a přidám citrón.
Libuše D. (81)
Neočkuji se. Při potížích pouze paralen
a acylpyrin.
Jana V. (39)
Nápojem – trošku rumu, cibulová šťáva,
stroužek česneku, procházky a dobrá
nálada. Doma mám v květináči kytičku
“belamcanda“, vlastní název antianginovník, při bolení v krku ustřihnu kousek
listu, žvýkám a pak vyplivnu. Zaručeně
je po bolesti.
Denisa T. (32)
Snažím se zdravě jíst, otužovat a piju
zázvorový čaj.
Milan F. (50)
Zdravý životní styl a pravidelný sex.
Iva M. (25)
Dbám na teplejší oblečení, zdravá strava,
vitamíny a sport.

Zuzana K. (19)
Snažím se jíst víc ovoce, ale ne vždy
se mi to daří s úspěchem.
Vladimír M. (60)
Já i s manželkou preferujeme otužování,
večer si dáme skleničku vína nebo grog.
Štěpán Č. (51)
Vitamíny a teplé oblečení.
Eva C. (42)
Česnekem.
Daniela Z. (61)
Echinacea – kapky a odpočinek.
Markéta K. (35)
Vyhýbám se lidem.
Roman Š.(40)
Zatím to ještě neřeším, ale už mám
koupený zázvor na čaj.
Zdeňka O. (52)
Proti chřipce se nechávám již několik let
s úspěchem očkovat. Něco jiného jsou
virózy. Na ty nejlépe vyzraje zvýšený
příjem vitamínu C.
Kateřina T. (30)
Piju bylinné čaje, čaj ze zázvoru
a česnekovou tinkturu.
www.velvary.cz
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Zpracuji účetnictví i daňovou
evidenci vč. daní
Ing. Šárka Korecká

Hradební 283
273 24 Velvary
tel.: 604 670 426
e-mail: sarkakorecka@seznam.cz
www.velvary.cz
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Článek

Ohlédnutí za Týdnem knihoven
se pak těch patnáct židlí zaplní a někdy
se i jedna dvě přidají pro zvědavce, co
zabloudili jaksi navíc, bývá to prima
popovídání u kafíčka. Ale aby to stejně
přátelsky fungovalo v městské knihovně
pro tolik lidí, to je vaše zásluha, protože
ti čtenáři už přišli připravení a někteří
dokonce natěšení. To víte, že mě tak
kladný ohlas velice těší!!! Z toho my
autoři žijeme, protože jinou zpětnou
vazbu vlastně nemáme…

Mnozí z Vás jistě i letos zaregistrovali,
že se naše knihovna přihlásila k celostátní
akci „Týden knihoven“, kterou vyhlašuje
Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Pro návštěvníky naší knihovny byla
připravena řada zajímavých akcí.
V pondělí 30. září jsme na besedě z cyklu „Aby řeč nestála“ přivítali spisovatelku
Hanu Marii Körnerovou. I přesto, že počasí zrovna moc nepřálo a mnoho přihlášených se omlouvalo z důvodu nemoci, se
naše společenská místnost zcela zaplnila. Paní spisovatelka byla velice potěšena.
Její spokojenost nejlépe vyjadřuje ukázka
z dopisu, který nám adresovala hned následující den: „Absolvovala jsem desítky
besed, ale tak srdečnou atmosféru, jaká
byla u vás, jsem ještě nezažila. Přátelská atmosféra bývá většinou v malinkých
venkovských knihovnách, kde stojí 13 -15
židlí a knihovnice řekne, že je to maximální počet lidí, co pravidelně čtou. Když
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I my si myslíme, že beseda se vydařila,
ale především s ní byli spokojeni diváci.
Všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací nejen o vzniku románové
pentalogie Pána z hor, o zfilmovaném
románu Andělská tvář, ale i o ostatním
díle spisovatelky.
Středeční dopoledne patřilo seniorům.
Zábavná hodinka pro společné setkání
obyvatel Domova a knihovny na téma
knihy, knihovna, spisovatelé - čtení,
povídání, paměťové hrátky – uběhla tak
rychle, že se některým ani nechtělo
odejít.
Pro žáky ZŠ - 8.A, 8.B a 6.B – byla
připravena netradiční hodina informací
o knihovně, vzniku a vývoji písma.
Knihovnická hra „Rychlí špioni“ je docela
uchvátila a soutěžili mezi sebou jak
o život.
Ve čtvrtek 3. října proběhla 1. hodina

kurzu o trénování paměti „Proč si to
nepamatuji aneb Dá se s tím něco dělat?“
Přihlásilo se celkem 17 účastníků.
Někteří přítomní měli obavy, zda se
budou prověřovat jejich vědomosti, ale
velice brzy zjistili, že o tom to není. Máme
už za sebou i druhou hodinu – Hrátky
s čísly a čekají nás ještě dvě lekce: „Techniky zapamatování“ a „Jména a tváře“.
V sobotu 5. října byla knihovna otevřena
nejenom pro čtenáře, ale i pro ostatní

větší zájem, ale ti, co přišli, určitě nelitovali a slíbené překvapení jim chutnalo.
Po celý týden probíhala v knihovně
nabídka vyřazených knih, literární soutěž
o knihách, spisovatelích a knihovně.
Ze 45 správných odpovědí dospělých
návštěvníků bylo vylosováno 10 čtenářů,
kteří získali knižní cenu. Ze správných odpovědí v dětské půjčovně byla vylosována
a odměněna žákyně 3. A Šárka Kaderová.
Blahopřejeme!
Registraci nových čtenářů zdarma využilo letos 12 čtenářů, amnestii na poplatky
z prodlení při vrácení knih 7 čtenářů.
Celkem k nám v Týdnu knihoven zavítalo
381 čtenářů a návštěvníků.
Tak bychom si přály, aby letošní motto
„S knihovnou jen All inclusive“ platilo po
celý rok. A vy, kteří jste neměli možnost
přijít zatím do knihovny, jste zváni kdykoliv.

obyvatele Velvar a okolí. Očekávaly jsme

A. Kratochvílová, Z Ortová – knihovnice

Inzerce
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Č lánek

Václav Klement- 145. výročí narození
jednoho ze zakladatelů českého
automobilového průmyslu.
odpověděl v němčině zhruba toto:
„Jestliže chcete odpověď, žádáme Vás,
abyste své sdělení napsal v nám srozumitelné řeči“. V tom okamžiku vzniká
v Klementově hlavě myšlenka pustit se
do výroby kol doma v Čechách. A tehdy
zasáhla šťastná náhoda v podobě Václava Laurina, vyučeného strojního zámečníka a spolumajitele opravny velocipédů. Jeho společník právě opustil firmu
a Laurin by ji sám neutáhl. Ke spolupráci přizval Klementa a začali spolu v malé
dílničce na periferii Mladé Boleslavi
nejen opravovat, ale i vyrábět kola.
Počátky byly krušné, ale už v roce 1898
měla firma novou továrničku a 40 lidí.
Tím byl položen základ budoucí prosperující automobilové firmy.

Václav Klement se narodil 16. 10. 1868
ve Velvarech v dnešním čp. 170 ve Slánské ulici. Ve dvanácti letech odešel
z domova do Slaného, kde se vyučil
u knihkupce Vokouna. Ve volném čase
jezdil rád na kole a už ve Slaném se stal
členem místního velocipedistického
spolku. Po vyučení se odstěhoval do
Mladé Boleslavi, pracoval jako příručí
u knihkupce Novotného a po jeho
brzké smrti obchod na splátky koupil.
Zájem o cyklistiku u mladého Klementa
nejen přetrval, ale stále vzrůstal. V roce
1894 se obrátil na filiálku drážďanské
továrny na kola „Seidel a Naumann“
se žádostí o opravy velocipédu. Svoji
žádost napsal česky a ředitel firmy mu
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Oba do ní vložili to nejlepší, co uměli. Václav Laurin měl nevšední technický
talent, sršel nápady a nejraději trávil čas
v dílně. Václav Klement byl velice zdatný
ekonom, obchodník a také výtečný
řečník. V roce 1898 přivezl z Paříže
motorovou dvoukolku bratří Wernerů
a po dlouhých zkouškách a pokusech
oba společníci došli k závěru, že jsou
schopni vyrobit stroj technicky dokonalejší. Jejich první motocykl si mohli zájemci koupit v roce 1899 a brzy přibyly
další modely. Rozvíjející se firma potřebovala samozřejmě kapitál do rozšíření
výroby a tedy peníze od bank. Tehdy se
projevil obchodní talent Václava Klementa a jeho předvídavost, když pro propagaci a reklamu zvolil účast v dálkových
závodech. V letech 1903-4 se továrna
účastnila 64 závodů, ve kterých dobyla celkem 115 cen. Vyvrcholením závodní činnosti bylo vítězství na mistrovství
světa Coupe -Internationale ve Fran-

cii v roce 1905, kdy jezdcem byl později slavný Václav Vondřich. Po těchto úspěších začínají značce L&K věřit i bankéři.
Po zkušenostech s jednostopými vozidly přistoupili podnikatelé k vývoji prvního automobilu. V roce 1906 se na trhu
objevil dvoumístný automobil Voituretta
s dvouválcovým motorem. Později
přibyl čtyřválec, továrna se rozrůstala
a její vozy i díky mezinárodním závodům
získávaly ve světě obrovské renomé.
Laurin a Klement vyráběli pak i různé
užitkové vozy, autobusy, traktory a motorové pluhy. V roce 1907 byl podnik
proměněn na akciovou společnost
a Klement se stal jejím generálním radou.
Rok na to získává továrna do služeb
známého závodníka O. Hieronymuse,
který se uplatňuje i v konstrukci a výsledkem je v roce 1909 první letecký motor
vyrobený v Rakousku-Uhersku.
Do úspěšného rozvoje továrny zasáhla
neblaze 1. světová válka. Bylo nutné plnit
vojenské zakázky a nebyl čas na vývoj,
což se projevilo hned v prvních poválečných letech. Mladoboleslavští průmyslní-

ci se museli začít ohlížet po strategickém
partnerovi. Stala se jím plzeňská Škodovka. V roce 1925 došlo k úplnému sloučení obou firem, Václav Klement se stal členem správní rady a i nadále zde uplatňoval své obchodní nadání. Zemřel v Mladé
Boleslavi 13. 8. 1938.
Václav Žalman ve svém článku v Ročence
Městské spořitelny ve Velvarech z r. 1938
napsal: „S Václavem Klementem odešel
český průmyslový selfmademan
staré gardy. Příznačné byly jeho začátky:
v kapse nic, v srdci odvahu a tvrdou vůli
a v hlavě, v pravé české tvrdé palici, plno
činorodých myšlenek.“
Václav Klement vzešel z chudých poměrů
a na svůj původ nezapomněl. Část svého
jmění daroval na dobročinné účely. Ještě
za svého života založil V Mladé Boleslavi
sirotčinec, který finančně podporoval a ve
svém odkazu pamatoval kromě různých
spolků i na podporu mladoboleslavských
a velvarských studentů.

Jitka Kůrková

Jízdní řád osobních vlaků ARRIVA
Osobní vlaky ARRIVA jsou k Vašim službám každý pracovní den.
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F otbal

Slovan Velvary
Ve formě hrající naše A mužstvo dělá
všem radost a momentálně okupuje
2. příčku soutěže. Podzimní část
soutěže se již blíží do svého závěru
a pohled na tabulku krajské I.A třídy
dělá radost jak hráčům, realizačnímu
týmu tak i všem fanouškům velvarského fotbalu. Podařilo se složit tým,
který hraje pěkný fotbal a dává hodně
gólů. Vyčnívá hlavně utočné duo
Balcárek (11) a Letko (7), kterým
zdatně sekunduje veterán Šelicha
(4 góly). Do obrany se vrátil Kůrka,
který vytvořil s Vošmerou, Trnobran-
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ským a Šlégrem velice kvalitní
a hlavně mladou obranu, která má
budoucnost teprve před sebou. A to
vše dirigují ze zálohy zkušení Šelicha
s kapitánem Muchou. Tak neváhejte
a přijďte nás podpořit v posledních
domácích zápasech před zimní
přestávkou.
Přípravka trénuje i v listopadu
- pošlete i vašeho kluka!
Zveme všechny malé fotbalisty do
našich řad. Starší přípravka (9 a 10
let) trénuje v listopadu každé uterý
a čtvrtek od 17 hodin ve Slovanu.
Mladší přípravka upřesní na webových
stránkách www.slovanvelvary.cz

Pozvánka
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My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
opět se setkáváme nad novinkami
z velvarské školy.

Prvním projektovým dnem v tomto
školním roce se stal Den státnosti,
který se uskutečnil v pátek 27. září.
Jednotliví třídní učitelé připravili pro
své žáky zajímavý program. Ti nejmenší vyrazili na Říp, kde se seznámili
s pověstí o příchodu Čechů na naše
území. S postavou svatého Václava
je spjata Budeč, kam zavítali o něco
starší školáci. Na žáky 4.A a 5.A
čekal neobyčejný zážitek. Navštívili
oboru, která je součástí areálu zámku
v Lánech. Mohli si z bezprostřední
blízkosti prohlédnout daňky, jeleny
a srnce, mohli je pohladit a nakrmit.
Slyšeli i velmi zasvěcený výklad pracovníka obory. Sportovně založení třídní
učitelé 2. stupně se se svými žáky vydali na cyklovýlety do okolí Velvar. 8.B
absolvovala výukový program v budově
Parlamentu České republiky a prohlédli
si historická místa na hoře Vítkov.
Na žáky devátých tříd čekala tradiční
návštěva Vyšehradu s přilehlým
Slavínem, kde žáci plnili zadané úkoly.
Všechny akce provázelo na konec září
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nezvykle chladné, ale slunečné počasí.
Jednou z nejvýznamnějších akcí
v průběhu školního roku je Velvarský
maraton. O této akci budete informováni na jiném místě. Dovolte, abych připojila několik osobních poznámek. Před
osmi lety po složitých a zdlouhavých
jednáních na příslušných institucích
vznikl na naší škole Školní klub. Tenkrát krátce po ustanovení se uskutečnil
1. ročník Velvarského maratonu.
V parku u školy se nás sešla hrstka
organizátorů a asi tři desítky účastníků.
Běželo se po okruhu kolem parku
a potom po cestě směrem na Velkou
Bučinu. Vítězové obdrželi ceny, které
nám věnovalo několik sponzorů. Nikdo
z nás netušil, jakými změnami projde
tato akce.

Každým rokem se zvyšoval počet běžců i sponzorů, měnila se a rozšiřovala
se trasa. Za podpory města Velvary připravujeme významnou sportovní i kulturní událost. Za zmínku jistě stojí i to,
že se na startu objevují bývalí žáci školy. Letos běžel Michal Hájek, který se
několikrát stal celkovým vítězem závodu. Již připravujeme další ročník a těšíme se na jubilejní 10. ročník.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Zprávičky:
O slovo se hlásí sportovní soutěže. 8. října žáci 8. a 9.tříd absolvovali oblastní
kolo florbalové ligy v rámci ASŠK (asociace sportovních školních klubů). Kluci toto
kolo vyhráli a postupují do okresního kola. Žáci 6. a 7.tříd nebyli tak úspěšní a do
okresního kola nepostoupili. Hráči 4. a 5. tříd budou svůj turnaj absolvovat koncem
října.
Během podzimních prázdnin proběhne výměna luxferové stěny v pavilonu
1.stupně.
Bude nahrazena stěnou z plastových oken.
Paní učitelka Elicerová připravuje kalendář na rok 2014, kde budou fotografie
žáků z různých akcí školy.

EVVO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Co v letošním školním roce sbíráme v naší základní škole?

Kromě starého papíru se letos zaměříme na sběr
- plastových víček (celoročně)
- hliníku (celoročně)
- baterií- monočlánků (celoročně)
- drobného elektroodpadu: žehličky, toustovače, kulmy, fény, holící strojky (celoročně)

- DO 15.11. SBĚR VYSLOUŽILÝCH PC A NOTEBOOKŮSOUTĚŽ RECYKLOHRANÍ- za každý odevzdaný počítač získáme 40 bodů

do této soutěže. Za získané body nakupujeme pro školu sportovní náčiní, knížky,
papíry, sešity, výtvarný materiál atd. Info o soutěži můžete získat na www.recyklohrani.cz. Počítače přinášejte do školy, počet osobně nahlašte p. uč. Červenkové
nebo v kanceláři školy, uskladněte na určené místo.
- vysloužilé mobilní telefony (celoročně)
--------------------------------------------------------------------------------------------První sběr starého papíru proběhl již v září. Děkujeme všem rodičům, prarodičům,
příbuzným dětí a celé veřejnosti za podporu akce. Sběr starého papíru je naplánován
v letošním školním roce ještě několikrát (cca 3-4x/rok). Proto si myslím, že není od věci
připomenout si o obyčejném papíru, který nás provází každým dnem, několik zajímavostí.
Píšeme na něj, čteme z něj, balíme si do něj salámy a dárky. Papír vznikl v Číně nejspíš
ve 2. století př.n. l. Do Evropy propašovali papír Arabové. Dnes si život bez papíru
nedokážeme představit. Nevycházely by noviny, knihy, neexistovala by byrokracie
a nebylo by čím si utírat...
Spotřeba papíru stále roste! Na jednoho obyvatele ČR připadá ročně spotřeba cca 130
- 150 kg papíru. Recyklace papíru je vedle ekologického významu i činnost ekonomická.
Pomáhá papírnám redukovat náklady na výrobu papíru úsporou za primární zdroje
celulózy (V ČR se k recyklaci odevzdává cca 43% papíru, ze kterého se u nás recykluje
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až 70% a zbytek jde na export. Surovina se ale i dováží- zkrátka je to obchod. Třídění
(dříve sběr) papíru má svou dlouholetou tradici a je velmi dobrý nápad ji udržovat
i nadále.
Náš trh s papírem pro recyklaci je výrazně přebytkový a silně závislý na exportu.
Hlavním odběratelem sběrového papíru jsou některé papírny, které jsou schopny méně
kvalitní sorty papíru zpracovat. Počet zpracovatelských zařízení pro papír se pohybuje
okolo dvaceti. Celkový objem zpracování se pohybuje okolo 450 tis. tun, podíl sběrového
papíru na výrobě činí asi 45 %. Větší část sběrového papíru je vyvážena a zpracovávána
v zahraničí. Papír je z pohledu naší republiky výrazně exportní surovinou závislou na
poptávce a tím i zpracování mimo naše území. (Zdroj: Eurosat/enviweb)
Nepalte papír v kamnech, máte-li možnost ho vytřídit do modrých kontejnerů. Máte-li
však rádi chemické pokusy (a zejména jejich následky) pak vězte, že například pálením barevných magazínů, letáků a obalů uvolníte do ovzduší nebezpečné (karcinogenní)
chemikálie z barev a chemických přísad používaných při výrobě tohoto papíru. Jejich
následným vdechováním se pak nejspíše sami přesvědčíte, že jsme o nebezpečnosti
tohoto počínání nelhali.

Jaký papír patří do modrého kontejneru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Noviny, časopisy (přečtené i nepřečtené)
Sešity, bloky, diáře, deníčky, památníčky, žákovské knížky, indexy,
Reklamní letáky a další zběsilé reklamní tiskoviny
Knihy (bez tvrdých obalů), paperbacky, brožury
Různé katalogy, telefonní seznamy
Kancelářský papír (i ze skartovaček)
Prezentační booklety (bez plastových částí)
Veškeré krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů, balicí papír
Dopisní obálky (klidně i s dopisy), pozvánky, vizitky, jízdenky
Účtenky, složenky, upomínky, daňová přiznání
Papírové etikety, booklety z CD a DVD
Obaly od potravin (mouka, cukr, obaly od čajových sáčků)
Vnější obaly od čokolád, krabičky od zubních past, apod.

Není třeba odstraňovat kovové spony (odstraňují se magneticky během zpracování). Z obálek
netřeba vydolovávat plastová okénka. Krabice rozložte (sešlápněte). POZOR dokumenty jako
bankovní výpisy či jiné, které obsahují vaše osobní data vždy roztrhejte, aby nemohlo dojít
k jejich zneužití!!

Do modrého kontejneru nepatří:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kopíráky - obsahují karbonový prach, (používá je ještě někdo?)
Pauzovací papír, spodní strany samolepek
Papír s povrchovou úpravou parciálními laky
Silně znečištěný papír (od barev, lepidel, mastnoty, krve...)
Zalaminovaný papír (občanky, řidičáky, apod)
Použitý toaletní papír, papírové kapesníčky - obojí ale lze kompostovat
Použité mokré nebo vlhké papírové utěrky
Hygienické vložky
Nápojové kartony (a to i přesto, že papír obsahují) POZOR jsou výjimky!
Použité bankovky (ty se drtí a vyrábí se z nich například izolační panely tato činnost bude aktuální, pokud někdy přejdeme na Euro :-)

V září jsme sebrali a odvezli 10 947,7 kg starého papíru. Tím jsme ušetřili
cca 143 stromů. A to je dobře.

Mgr. M. Červenková
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Speedway Klub Miletice byl i letos
na plochodrážních oválech vidět.
Letošní sportovní plochodrážní sezona se
jako v předešlých ročnících neobešla bez
účasti Speedway Klubu Miletice. Náš klub
se představil ve finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic, který se konal 31. srpna
v Březolupech a další akcí byl mezinárodní
závod dvojic a to 4. května ve Slaném memoriál Antonína Vildeho, který náš klub zajišťuje jak po stránce finační, tak organizační.
Memoriál Antonína Vildeho je naší prestižní
a srdeční záležitostí a z tohoto důvodu
každoročně přistupujeme zodpovědně k jeho
uspořádání, vyjímku jsme neudělali ani letos a diváci ve Slaném kromě plochodrážního utkání osmi dvojic byli svědky exhibičního
závodu sidecarů a novinkou byl závod mladých nadějí v kategorii Racing Buggy.
Barvy SK Miletice v tomto závodě hájil juniorský reprezentant Roman Čejka společně
s druhým vicemistrem světa na dlouhé
ploché dráze z r. 2012 Josefem Francem.
Naše dvojice startovala v kvalifikační
skupině -B-, v úvodním svém vystoupení
si hladce poradila s párem SC Žarnovica v poměru 7 : 2, posléze zvítězila 5 : 4
nad AK Markéta Praha a ve svém třetím vystoupení náš pár prohrál 4 : 5 z vítězi předešlých dvou ročníků z týmem HBC @ Vratec Divišov, to znamenalo, že jsme ve skupině - B- obsadili druhou příčku a postoupili do semifinále, kde jsme narazili na vítěze skupiny - A - tým DaK Moto Liebezeit, který jsme po takticky vedeném souboji porazili 5 : 4
a zajistili si tak finálovou účast. Ve finále na nás čekal pár Greplu PDK Mšeno Filip Šitera - Jan Holub. Výborný start Romana Čejky a skvělý manévr Josefa France v první zatáčce rozhodl o osudu finalové jízdy ve které jsme jasně zvítězili 7 : 2 a stali se vítězi tohoto mítinku a navázali tak prvenství z ročníků 2008 a 2009. Manager klubu Antonín Vilde,
který kromě ekonomického a organizačního zajištění má v kompetenci i sportovní záležitosti, měl překvapivě největší starosti se sestavením naší dvojice, původně počítal z Martinem Málkem a Eduardem Krčmářem, ale Krčmář si v polovině dubna přivodil frakturu
klíční kosti a Málek si čtyři dny před závodem zlomil nohu a tak byl narychlo sestaven pár
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Tomáš Vilde - Speedway Klub Miletice.

Roman Čejka - Josef Franc kteří našim barvám
zajistil vítězství. Další vítězství do Miletic putovalo zásluhou Matěje Voseckého, který
mával divákům z nejvyššího stupně v kategorii Racing Buggy.
Výsledek mezinárodního závodu dvojic memoriál Antonína Vildeho 4.května 2013. Slaný.
1.PRO - TEC SK Miletice 		
Roman Čejka - Josef Franc
2.Grepl PDK Mšeno		
Filip Šitera - Jan Holub
3.HBC @ Vratec Divišov		
Hynek Štichauer - Zdeněk Simota
4.DaK Moto Liebezeit		
Tomáš Suchánek - Jaroslav Petrák
5.Smestav Speedway Team
Ondřej Smetana - Jan Jaroš
6.AK Markéta Praha		
Zdeněk Holub - Michal Škurla
7.MSC Meissen			
Ronny Weis - Marcin Sekula
8.SC Žarnovica 			
Michaela Krupičková - Dominik Weiss
Druhou sportovní akcí byla účast ve finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic, to se
konalo na jediném funkčním moravském plochodrážním stadionu v Březolupech. Náš klub
zde obhajoval loňské výborné čtvrté místo. Sestavu tvořil pár Roman Čejka - Karol Zabik,
Zabik je jezdec Unibaxu Toruň, je to mistr světa juniorů z r .2006 a v sestavě oproti
minulé sezoně nahradil Michala Mitka, kterému účast znemožnil kontrakt z mateřským
klubem RKM ROW Rybnik. Tento finalový závod dvojic by se dal nazvat závodem paradoxů, lonští mistři tým Mšena obsadil poslední desátou příčku, domácí AK Březolupy,kteří
obhajovali stříbrnou pozici nepostoupili z kvalifikační skupiny, vítězná dvojice finalové
jízdy PSK Olympu Praha byla následně diskvalifikována a titul patřil ZP Pardubice a špatná
konstalace se nevyhnula ani našemu Speedway Klubu. Startovali jsme v kvalifikační
skupině - B - , které byla mnohem vyrovnanější a kvalitnější ke vší úctě účastníkům
skupiny -A -. V úvodní jízdě na nás čekali místním publikem nahecovaní domácí jezdci
AK Březolupy a ti jasně zvítězili 7 : 2, následně Karol Zabik zvitězil před párem DaK Moto
Liebezeit, ale porážce 4 : 5 nezabránil a to samé se událo i v jízdě proti ZP Pardubice,
Karol Zabik byl jediný jezdec který dokázal regulérním způsobem porazit pardubické
závodníky v celém březolupském mítinku. Naše závěrečné vystoupení proti AK Markéta
Praha přineslo porážku 7 : 2. V Březolupech se nedařilo mladému Romanovi Čejkovi
na vině nebyl však samotný jezdec, ale na příčiny výkonů jeho dvou motocyklů a jejich
nastavení tentokrát jeho mechanici bohužel recept nenašli. Celkové deváté místo
v závěrečné klasifikaci je ústupem z vybudovaných pozic z minulých sezon, ale vzhledem
k tomu, že pracujeme ve skromných podmínkách a na činnosti se podílí minimální
počet našich členů, je samotná účast v celostátní republikové soutěži významným počinem, vzhledem k tomu, že družstva která v minulosti úspěšně v šampionátu dvojic jako
PK Plzeň, HBC@Vratec Divišov, GRS Liberec, AK Divišov vystupovala, letos z finančních
nebo personálních důvodů do bojů vůbec nezasáhla, navíc náš klub nemá žádnou grantovou ekonomickou podporu státních a obecních úřadů a je odkázán na přízeň sponzorů.
Výsledek Finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic. 31.srpna. Březolupy.
1.AMK ZP Pardubice		
Václav Milík - Hynek Štichauer
2.PSK Olymp Praha@Bellis
Josef Franc - Renat Gafurov
3.AK CEREAS Slaný		
Martin Málek - Grzegorz Walasek
4.AK Markéta Praha		
Matěj Kůs - Zdeněk Holub
5.AK Mitas Březolupy		
Martin Gavenda - Jakub Jambrog
6.Grepl PDK Mšeno B		
Michal Klein - Mike Trzensiok
7.DaK Moto Team Liebezeit
Zdeněk Simota - Jan Holub
8.Otruba Team			
Jaromír Otruba - Michal Dudek
9.PRO - TEC SK Miletice		
Roman Čejka - Karol Zabik
10.Grepl PDK Mšeno A		
Jan Jaroš - Filip Šitera
Poděkování za podporu v letošní sezoně patří společnosti PRO – TEC zastoupenou p.Jiřím
Beránkem, firmám Bellis Kladno, Šrámek elektro Slaný, Autoplachty Duda Knovíz, Rimini Mladá Boleslav, OMA Mělník, Stavební práce František Němec Knovíz, Autoškola p.Trnka
Loucká, MUDr. Martin Vilde-praktický lékař Slaný, Pneuservis-autosklo Dulák-Brindzej Slaný,
Voda-plyn-topení Antonín Koukolíček Dolín, Zemní a výkopové práce René Srb Velvary, Dvůr
Hobšovice Volgner-Jeřábek. Naše uznání patří rovněž DHS Miletice a panu Josefovi Michaličkovi z Velvar.
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I nzerce
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Křížovka

31. březen 1877 patří mezi trošku opomíjené velvarské historické mezníky. Tehdy
zdejší ponocný pan Vencl, jinak truhlářský mistr, ozbrojen starou vojenskou puškou s bodlem, naposledy...
(viz tajenka)
Připravit teplé jídlo
Hájovna
Pískat
Hastrman
Kšandy
Válečný vězeň
Rodná země
Sirky
Legitimace
Komponista
Gangster
Blázen
Políček

VYLUŠTĚNÍ
říjnového
ČÍSLA

Společenský život našeho města vždy významně
ovlivňovala činnost nejrůznějších spolků. Například
roku 1898 zde byly založeny hned dva:
Včelařská jednota okresu velvarského (včelařský
spolek) a Klub.... VELOCIPEDISTŮ
Stránku připravila Z. Ortová
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