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Z právy z města

Město Velvary má nový zametací vůz

Potřeba čistších ulic, ploch a chodníků našeho města si vyžádala razantnějšího řešení, a to
zejména v modernizaci a účinnosti práce. Orgány našeho města schválily nákup nové zametací jednotky s odsáváním typu City Ranger 3500 s využitím dotace z Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.
Ve výběrovém řízení byl vybrán produkt společnosti Nilfisk Outdoor, specializované divize
se sídlem v Lemvigu v Dánsku. Jedná se o zametací jednotku s odsáváním City Ranger 3500,
která je určena pro centra měst a obcí, ulice i cesty. Stroj je vybaven dvěma kartáči, které
lze používat nezávisle. Unikátní je sací hadice, která zajišťuje jak velmi vysoký sací výkon,
tak energeticky úsporný provoz.
Účelem uvedeného dotačního programu je zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.
V praxi to znamená, že kromě zametacího vybavení, má stroj alternativu montáže vodní
cisterny NCS 1500-115/20, která je osazena čerpacím agregátem s hydraulickým pohonem
o jmenovitém průtoku 120 l/min. Vodní cisterna je určena pro přepravu užitkové vody
s následnou možností zavlažování trávníků a okrasné vegetace. Při osazení nosiče mycí lištou
je možné provádět kropení komunikací a veřejných ploch.
Dodávku stroje do Česka a našeho města Velvary zajišťovala firma Šípal, prodej a servis
komunální techniky, se sídlem v Libovici u Slaného. Jedná se o velice moderní a profesionální
stroj, který si vyžádá profesionální používání vyškolenými pracovníky naší technické čety.
Vysoká ovladatelnost umožňuje obsluze snadno zametat v okolí sloupů, uličních prvků
a na parkovištích. Využitý bude i při údržbě naší cyklostezky z Velvar do Ješína.
Zametací stroj City Ranger 3500 včetně kropící nástavby byl pořízen za cca 3,5 mil. Kč.
Dotace, kterou město obdrží z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního
prostředí, je ve výši cca 3,1 mil. Kč.
Zatím proběhlo úvodní zaškolení obsluhy, které bude pokračovat v jarních měsících při
zahájení používání stroje. Věříme, že optimálním používáním se zajistí dosažení nízkých
provozních nákladů a především zlepšení čistoty našeho města a jeho místních částí.
Libor Šulc, MěÚ Velvary
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Hasičský sbor

Výroční valná hromada hasičů
hodnotila uplynulý rok

V sobotu 25. ledna jednala výroční valná hromada našeho hasičského sboru. Jako
hosté dorazili zástupci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, za
okresní sdružení hasičů Kladno pan Jan Šilhán a za ústředí hasičů Čech, Moravy
a Slezska pan Josef Nitra. Náš sbor se za činnost v roce 2013 nemusel stydět. Řadu
ocenění jsme obdrželi za zásahy u červnových povodní, zúčastnili jsme se řady akcí,
oslav výročí a soutěží v požárním sportu. Družstvo mužů zvítězilo v okresním kole
mužů a žen, naproti tomu se naopak nedařilo na krajské soutěži v Rakovníku.
Výjezdová jednotka zasahovala u 20 zásahů, což bylo méně než v minulých letech.
Stabilizoval se oddíl mladých hasičů, sbor uspořádal již 19.ročník tradiční Dědkiády.
Na valné hromadě byly uděleny stužky Za věrnost, členskou legitimaci převzal nový
člen Josef Heřman a věcný dar ke svému jubileu Libor Šulc. V roce 2014 oslaví sbor
150. výročí svého založení, jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor a zúčastní
se již 6. ročníku hasičských slavností v Litoměřicích.

Plénum sboru také rozhodlo o odsunutí jubilejního 20. ročníku tradiční Dědkiády
na rok 2015. Vedení sboru apelovalo na své členy ke zvýšení aktivity v tomto
roce a zejména k zajištění úkolů při oslavách sboru. Po ukončení valné hromady
se podával zabijačkový guláš od Václava Holého a členové se pobavili při kytaře
a zpěvu Pavla Holého. Ať se nám daří v průběhu slavnostního roku 2014!
Libor Šulc
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Hasičský sbor

Velvarští dobrovolní hasiči se připravují
na významné výročí
Členové Sboru dobrovolných hasičů Velvary se připravují na významné výročí.
Jedná se o nejstarší český sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1864. A právě v letošním roce oslaví významné jubileum, a to 150. výročí svého založení. Bude se jednat o akci celostátního významu, a tak je k její přípravě přistupováno. Hlavními partnery jsou město Velvary, Středočeský kraj a Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, kde je velvarský
sbor organizován.

Udržování historických hasičských tradic
patří mezi významná poslání, která sbory dobrovolných hasičů naplňují. Ve spolupráci s Centrem hasičského hnutí Přibyslav se připravuje v městském muzeu
Velvary otevření putovní výstavy historických hasičských praporů včetně originálu
historického praporu hasičů Velvar z roku
1868, který byl restaurován a je vystaven v Přibyslavi. Výstava bude doplněna
i předměty velvarských hasičů a soukromých hasičských sběratelů. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 25. dubna 2014
od 18 hodin ve velvarském muzeu. Součástí bude i křest hasičské publikace, vydané sdružením Přemyslovské střední
Čechy na počest výročí „150 let českého
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dobrovolného hasičstva“. Publikace má
název „Začal to pan Karel Krohn“ a popisuje minulost a současnost sborů dobrovolných hasičů na území Přemyslovských
středních Čech.
Právním základem založení velvarského hasičského sboru byla valná hromada členů, která se konala 22. května roku 1864 v hostinci Sladovna. A právě ve stejný den po 150 letech a na stejném místě v hostinci Sladovna se sejdou
členové velvarského sboru ve čtvrtek dne
22. května 2014 na valné hromadě, aby
vzpomněli významného výročí. Budou
zde předána ocenění aktivním členům
a poděkování za jejich záslužnou a dobrovolnou činnost.

Hlavní oslavy 150. výročí založení sboru proběhnou v sobotu 24. května 2014
na velvarském náměstí a jeho okolí. Celodenní program bude zahájen v 9.30
hodin a potrvá až do 17 hodin (výstava
techniky, hudební produkce, nástup sborů a praporů, průvod na velvarský hřbitov, ukázky historické i současné hasičské techniky). Od 18 do 23 hodin následuje hudební kulturní program také na

Pozvánka
velvarském náměstí. Není třeba připomínat, že se očekává účast velkého počtu
občanů města, významných hostů i členů
sborů dobrovolných hasičů z řady měst
a obcí. Podrobnosti průběžně najdete na
internetových stránkách www.sdhvelvary.
cz a www.velvary.cz.
Na velvarské výročí navazuje další
významná celostátní hasičská akce a tou
je 6. celorepublikový sraz hasičstva a výstava historické hasičské techniky Hasičské slavnosti Litoměřice 2014. Původně
se měla konat v roce 2013, ale kvůli loňským povodním, kde byla zapojena velká

většina hasičských sborů, byla odložena
na 6. - 7. června letošního roku. Na této
akci zatím velvarští hasiči nikdy nechyběli a nebudou chybět ani v letošním roce.
Pan Karel Krohn, zakladatel velvarského
dobrovolného hasičského sboru, by se
divil anebo by měl radost z odkazu tehdejší hasičské organizace, které dal do
vínku dobrovolnost, tím posvětil celé hasičské snažení, tím mu dal vyšší poslání
a opodstatnění.
Libor Šulc, Sbor dobrovolných hasičů Velvary
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Matka s dítětem (11 let) hledá pronájem bytu 1+1
Uhy, Velvary a okolí za přijatelnou cenu.
Prosím ozvěte se: 605 001 314
www.velvary.cz
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
sportovní svět žije olympiádou v Soči
a vy se v následujících řádcích dozvíte,
čím žije naše škola.

jaké cenné suroviny lze získat recyklací mobilů, uvádím několik zajímavých
údajů. Ročně vymění mobil asi 500
miliónů lidí, což představuje odpad
odpovídající asi 30 tisícům tun plastů,
7,5 tisícům tun mědi, 500 tunám niklu,
zinku a stříbra. Hlavní způsob recyklace
mobilů spočívá v jejich rozebírání na
součástky, které jsou znovu použity při
výrobě nových produktů nebo energií.

Máme za sebou další kolo soutěže
“Věnuj mobil“v rámci enviromentální
výchovy. Letos jsme odevzdali 68 starých mobilů (loni 99). Nejvíce kusů přinesla třída 7. B. Naše poděkování patří
velvarské veřejnosti, která se do sběru
rovněž zapojila.

Staré mobily budou odevzdány k recyklaci, při které lze využít až 100 % materiálů prvovýrobu nových produktů
nebo energie. Abyste získali představy,
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Pokud je mobilní telefon vyhozen do
komunálního odpadu, jsou dvě možnosti, kam dál doputuje. Buď skončí
na skládce komunálního odpadu, anebo
zamíří do spalovny. V přírodě se z mobilů začnou uvolňovat toxické látky,
jejichž částečky se vstřebají do země
a do vody. Ve spalovně jsou sice škodlivé látky zachyceny filtry, ale tím se velmi zdražuje provoz spaloven.
Pokud tedy máte nefunkční mobil, nevyhazujte jej do odpadu, ale prostřednictvím vašich dětí předejte k recyklaci.
Když nemáte děti školou povinné, jistě
najdete cestu, jak mobil předat k dalšímu zpracování.
Bylo také ukončeno další kolo celostátní soutěže Recyklohraní nazvané

„Cesta kolem světa.“Měli jsme se zamyslet nad tím, co všechno mohly mobily, počítače, tiskárny a jiné spotřebiče“vidět“ cestou ke svému vzniku, jaké
suroviny jsou potřebné k jejich výrobě.
Do této soutěže se zapojila zejména
třída 3. A s paní učitelkou Červenkovou.
Děti si nejdříve převyprávěly pohádku
„Jak šel mobil, tiskárna a žehlička do
světa“. Potom vybarvovaly obrázky
k pohádce a skládaly z nich časovou
osu. Do zmíněné soutěže tak škola
získala 250 bodů na náš účet.
Zaznamenali jsme také několik
výrazných sportovních úspěchů.
6. 2.2014 žáci 8. a 9. tříd vyhráli dva

důležité florbalové zápasy nad školami
z Neratovic a Kralup. Nad těmito týmy
naši florbalisté dosud nevyhráli. Dostali se tak na průběžné 1. místo v kralupské divizi. V květnu se potom naši žáci
utkají s nejlepšími týmy z mělnické
divize.
Zúčastnili jsme se také zimní části
OVOV ve Slaném. V pěti různých disciplínách (skoky přes švihadlo, sedy-lehy,
trojskok snožmo, dvouminutový dribling, hod medicinbalem) získalo družstvo našich žáků 4. místo. Velkým příslibem do budoucnosti je výkon Terezy
Flekové, která ve své kategorii zvítězila.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Zprávičky:
Od 15. do 22. února probíhá v Peci pod Sněžkou letošní lyžařský kurz, kterého
se zúčastní 45 žáků
Žáci 9. tříd posílají přihlášky na střední školy
Kateřina Brátová z 9. B se umístila na 10. místě v okresním kole olympiády
v českém jazyce
4. března proběhne ve škole projekt nazvaný Den Asie. Uskuteční se formou
Dne otevřených dveří, takže jste srdečně zváni
18. a 19. března se uskuteční sběr papíru
Probíhá zjišťování předběžného zájmu o umístění dětí do družiny do družiny
ve školním roce 2014/2015 za účelem otevření dalšího oddělení
Ve čtvrtek 6. března se od 10 hodin uskuteční školní kolo recitační soutěže.
Přivítáme v publiku rodiče i prarodiče.
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Starší přípravka Slovanu
má skvělou halovou sezónu!
Po novém roce sehrála naše přípravka nejlepší turnaje za poslední roky, když na kladenském
i mělnickém okrese porážela nejlepší týmy těchto okresů. Je znát, že od listopadu trénujeme
v tělocvičně 2x týdně v hojném počtu a ti nejpoctivější za odměnu jeli reprezentovat Slovan
na tyto 2 turnaje. Někteří hráči bohužel
nebyli nominováni s ohledem
na systém turnajů.

TURNAJ KRALUPY 15. 2. 2014
TURNAJ KLADNO 9. 2. 2014
Sestava:
Jirka Veselý, Miki Vondra, Ondra Sedláček, Jára
Růžička, Dominik Pechát, Kuba Knoﬂíček, Ondra
Malík
Starší přípravka předvedla velice pěkný výkon a po
zásluze si přivezla diplom za 2. místo, když dokonce
porazila týmy jako SK Kladno, nebo Baník Švermov,
kteří mají na našem okrese tradičně nejlepší
přípravky. Velice dobře hráli tentokrát všichni hráči.
Výsledky turnaje:
Slovan Velvary - SK Slaný
Slovan Velvary - SK Kladno
Slovan Velvary - Baník Švermov A
Slovan Velvary - SK Doksy
Slovan Velvary - Baník Libušín
Slovan Velvary - Unhošť
Slovan Velvary - Baník Švermov B

1:1
2:1
2:1
3:0
1:0
0:0
0:0

Novinky z areálu Slovanu Velvary

Sestava:
Jirka Veselý, Ondra Sedláček, Péťa Peigr, Dominik
Pechát, Ondra Malik, Miki Vondra, Tadeáš Shíbal
Silně obsazený halový turnaj v Kralupech se nám
povedl hlavně celkovým umístěním. S hrou jsme
mohli být spokojeni hlavně v zápase s Kralupami
a Neratovicemi. Na poslední chvíli se omluvil nemocný Jára Růžička a Kuba Knoﬂíček se kterými
bychom mohli pomýšlet ještě na lepší umístění.
Opět jsme porazili nejlepší týmy okresu, tentokrát
Neratovice a Kralupy. Vyzdvihnout můžeme hlavně
Jirku Veselého v brance a Ondru Malika, který
ke gólům přidal také příkladnou bojovnost, která
mu v minulosti trochu chyběla. Právem byl také
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Konečná tabulka:
1. Neratovice A
2. Slovan Velvary
3. Neratovice B
4. FK Kralupy A
5. FK Kralupy B
6. Pšovka Mělník
7. Libčice
8. FK Kolín

Vše se již připravuje na první jarní zápas
dospělých, který sehrajeme již 8. března od
14:30 na domácím hřišti, když k nám přijede tým
Hvozdnice v čele s Tomášem Řepkou. V plném proudu je úprava hracích ploch a jejich okolí, nebo
oprava reklamních ploch, které nám poničil silný vítr koncem roku.
Novinkou je znovuotevření Restaurace na Slovanu, která prošla začátkem roku rekonstrukcí
a po prvních ohlasech zde najdete jednoznačně nejlepší kuchyni ve městě a pivo z tanku je také
velmi dobré. Pro rezervaci můžete volat na telefon: 776 813 806 nebo 728 476 729.
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Článek

Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné
smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen
nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?
dTest spotřebitelům nabízí své
bezplatné poradenské služby:
Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování
za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na
telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se
pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009,
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
Elektronická poradna:
www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/
Mimosoudní řešení sporů
VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává dosažení dohody ve sporech mezi
spotřebiteli a podnikateli. Jde o internetovou službu přístupnou každému na webových stránkách www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím
může spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho
stížnosti.
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Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz
s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků
Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových
stránkách www.dtest.cz)
Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti (informační brožura
o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích a při podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak
na koupi ojetého vozu, Omyly českých
spotřebitelů, Potravinářský kompas,
Spotřebitelská práva v novém a další.
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva
máte, když si vezmete spotřebitelský
úvěr a mnoho dalšího.
Spotřebitelská poradna dTestu je tu
pro vás.

Anketa

Sledujete ZOH? Kterému sportu fandíte?
Máte svého favorita?
Odpovídali obyvatelé Velvar a okolí v období před a na začátku ZOH.
Jaroslav B. (83)
Ano, už se na to moc těším. Fandím
všem našim sportovcům a Sáblíkové
věřím, že vyhraje.
Zdeňka O. (52)
Olympiádu sleduji bedlivě. Je to velký
sportovní svátek. Přeji úspěch samozřejmě všem našim reprezentantům.
Zlato by mohla vybojovat rychlobruslařka Martina Sáblíková a snad i biatlonistka Gabriela Soukalová.
Pavlína M. (25)
V televizi moc ne, ale v rádiu ano,
hlavně Sáblíkové přeji nějakou medaili
a pak našim hokejistům.
Jaroslav V.(48)
Ano sleduji, hlavně Sáblíkové moc
držím palce
Zita C. (46)
Ano, všechny naše sportovce sleduji.
Přeji jim, ať vyhrávají anebo mají
alespoň pěkné umístění a nikomu se
nic nestane.
Klára M. (23)
Užila jsem si hlavně nádherné zahájení ZOH, na to se vždy těším. Moc času
nemám, ale když je, tak sleduji krasobruslení, skoky na lyžích a ty sporty,
kde jsou naši.
Jiří H. (52)
Když mám volno, tak sleduji rád,
hlavně hokej.
Markéta K. (35)
Sleduji jen zahájení a výsledky.
Josef V. (76)
Ano, sleduji. Fandím biatlonu,
Sáblíkové a hokeji.
Adriana M. (44)
Sleduji podle toho, jak mi to vyjde.

Mým oblíbeným sportem je krasobruslení a hokej. Všem našim sportovcům
přeji krásné umístění.
Jana H. (45)
Nesleduji. Mám jiné zájmy.
Jaroslav F. (78)
Sleduji, přeji hokejistům, aby vyhráli
co nejvíc zápasů a také obdivují biatlonisty, jak to krásně zvládají.
Marie F. (67)
Sledujeme hokej, biatlon, rychlobruslení a ostatní jak máme čas.
Ivan K. (55)
Ano, těšil jsem se na ně. Fandím
hlavně hokeji, ale rád se podívám
i na krasobruslení.
Martin K. (40)
Ano. Se synem nejvíc fandíme hokeji,
ale koukali jsme i na biatlonisty
a další sporty.
Helena Č. (64)
Sleduji jedním okem. Krasobruslení
a hokej.
Lucie B. (32)
Sleduji a fandím obřímu slalomu
a fandím všem našim sportovcům.
Michal V. (39)
Ano a fandím hokeji.
Ivana N. (50)
Samozřejmě. Fandím všem, protože
miluji všechny zimní sporty.
Miroslava B. (76)
Moc ne, ale když mi to vyjde tak
krasobruslení. Hokej je nervák.
Šárka S. (21)
Nesleduji, nemám čas. Výsledky
znám, informují mě doma i v práci.
www.velvary.cz

27

Anketa

Inzerce
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U pozornění
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Křížovka
Kniha „Záhady Kladenska a Slánska“ nás provází rozsáhlým časovým úsekem, od nejstarší české mytologie až po 20. století. Jmenované oblasti jsou historicky významné, spojené s celou řadou sporných i nejasných otázek. Autorem knihy (viz tajenka) je přední český záhadolog a spisovatel. Narodil se 15. ledna
1955. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (obor historie, český jazyk). Jeho zájmy: archeoastronautika,
historie, ufologie a parapsychologie, na toto téma vydal celou řadu odborných studií a knih.

ZNAČKA KOSMETIKY
ČÁST DVEŘÍ
DRUH BARVENÍ LÁTEK
OBDOBÍ PŘED VÁNOCI
ŠPRTAT
ŘÍMSKÝCH 2014
HUDEBNÍ SKLADBA
ŠPERK
POLÁMANÉ STROMY
DOSLOV
STUHA
NIČIVÝ VÍTR
PRVNÍ MUŽ
Stránku připravila Anna Kratochvílová

VYLUŠTĚNÍ
ÚNOROVÉHO
ČÍSLA

Stanislav Komenda (český vědec a spisovatel):
„Bůh dal lidem schopnost smát se, aby jim kompenzoval fakt, že myslet je TAK TRUCHLIVÉ. „
www.velvary.cz
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