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O známení

ZpČt v Nekoneþno
S lítostí oznamujeme, že nás v devadesátém pátém roce
svého života pokojnČ opustila
PhDr. Radoslava Jelenová rozená Motejlová,
bývalá velvarská knihovnice a pamČtnice.
PohĜeb si pĜála žehem a bez obĜadu.
Jménem rodiny
Radana Šíbová, dcera
Marta Vosátková, vnuþka s rodinou
Velvary, Slánská 120
BĜezen 2014

Otakar Špecinger (1923 - 2014)
Ve středu 12. března
zemřel ve věku 90
let po těžké
nemoci význačný
občan Kralup nad
Vltavou Otakar
Špecinger. Ale nebyl
vlastně občanem jen
Kralup, pro jeho spisovatelskou tvorbu
ho za svého občana
považovala spousta
měst a obcí, zejména v dolním Povltaví. Odešel
autor nespočtu historických publikací, který
dovedl nejen vyhledat, zachytit a poutavě popsat historické události, ale také pro nás objevil
a zachoval polozapomenuté informace ze života
mnoha významných i méně známých osobností tohoto kraje.
Tento kralupský rodák vlastně nikdy nebyl
spisovatelem ani historikem z povolání.
Odborníky velice ceněný a často citovaný autor
žil v posledních letech se svou manželkou ve
skromném kralupském bytě a prakticky až
do svých posledních dnů se nepřestal zabývat
svou celoživotní zálibou.
Měl jsem vzácnou příležitost poznat tohoto
člověka i v jeho soukromí, když jsme se
po řadu let setkávali. Snad ještě s větším zau-

2 Zpravodaj Velvary

jetím, než s jakým o historii psal, dovedl o historických událostech vyprávět. Obdivoval jsem,
jak perfektně pracovala přes pokročilý věk jeho
mysl, jak si bez nejmenšího zaváhání vybavoval jména, data i historické souvislosti.
Poznal jsem i člověka nesmírně pečlivého
a systematického, který všechny podklady
ze svého dlouholetého historického bádání měl
perfektně utříděné. A nejen to. V době, kdy již
tušil svůj konec, zcela nesobecky to své duševní bohatství rozdělil a připravil pro předání
a k využití muzeím, knihovnám a dalším institucím. Jeho zálibou, o které vždy hovořil
s ostychem, bylo malování. Přestože namaloval
přes tisíc olejomaleb a akvarelů ze svého oblíbeného kraje, nikdy se nepovažoval za malíře.
Většinu svých prací rozdal a svými díly obdarovával všechny, ke kterým cítil nějakou náklonnost. Je mezi lidmi mnoho obrazů, kde jen nenápadný štítek na zadní straně vypovídá o tom,
kdo je jeho autorem.
Otakar Špecinger žil velice skromně a stejně
skromně si přál, aby i rozloučení s ním bylo
zcela neokázalé. V souladu s jeho přáním
se neuskuteční smuteční obřad a bude jen
v tichosti zpopelněn. Možná máte i vy ve své
knihovně některou z jeho publikací a tak až si
jí znovu přečtete nebo jen prolistujete, věnujte
tichou vzpomínku jejímu autorovi.
Ing. Rudolf Votruba

Nová zametací jednotka

Zprávy z města

Po vybudování
parkoviště
před Zdravotním střediskem, okolních
chodníků a dalších stání, byl osazen nový
a chybějící mobiliář. Nové lavičky a odpadkové koše vypadají pěkně. Bude to i s odstupem času? Nezničí je naše mládež, která se
zde schází?

Město zakoupilo
s odsáváním City Ranger 3500 již pilně
zametá v našem městě. Obsluha se cvičí
v ovládání stroje, jak je vidět ze záběrů v ulici
Sokolská. Tak ať je město čistější!

Charitativní výstava fotografií velvarského fotografa Miroslava Krhounka a Ivana Šuleka
přinesla prostředky pro děti
Jako fantastický úspěch lze hodnotit charitativní prodejní výstavu „PhotoOrbis… dětem“,
která od 17. ledna do 3. března 2014 probíhala v Galerii Kladenského zámku. V neděli
2. března se uskutečnilo předání finančního
výtěžku, který výtvarný projekt přinesl.
Celkově bylo touto akcí získáno a předáno
Dětskému centru Kladno 118.500,- Kč. Dle
vyjádření zástupců města Kladna byla výstava „PhotoOrbis ...dětem“ tímto výsledkem
dosud největší akcí od počátku roku 2013
až do současnosti. Za redakci Zpravodaje
z Velvarska blahopřejeme panu Krhounkovi,
děkujeme za jeho fotografické umění,
štědré srdce a za vzornou reprezentaci
našeho města.

pro potřebu technické čety ojetý malý
nákladní automobil Ford Transit 2.4 sklápěč.
Měl by nahradit dosluhující multikáru AGM
Variant, která je u města od roku 1994
a jejíž provoz je velmi nerentabilní.
Zakoupený sklápěč má kabinu pro tři osoby,
užitečnou hmotnost 1230 kg, s možností
do 2 tun nákladu. Zlepší se jízda po městě
a hlavně bezpečnost přepravy osob např.
do místních částí Ješín a Velká Bučina
po státních silnicích. Tak ať slouží
ke spokojenosti našich občanů!

Poděkování
Rády bychom tímto poděkovaly panu doktoru
Michalu Mlynářovi - lékárníkovi ze zdejší
lékárny - za poskytnutí pomoci při kolapsu
našeho zákazníka.
Za cukrárnu na náměstí Elena Gubová
a Lien Saláková.

www.velvary.cz
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Zprávy z rady

Vybráno z jednání rady
Leden 2014
Rada souhlasila s ukončením nájemní
smlouvy mezi městem Velvary a nájemcem nebytových prostor v ul. Čechova
čp. 252 ve Velvarech dohodou k 31. 12.
2013 a schválila vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v ul. Čechova
252 (pedikúra) od 1. února 2014.
Rada schválila návrh odboru správy
majetku na stanovení poplatku za služby
spojené s pronájmem hrobového místa
pro rok 2014, a to ve výši 150,-- Kč na
jedno hrobové místo. Výše poplatku se
odvíjí od skutečných nákladů na provoz
hřbitova za rok 2013 (Kč 155 879,--)
a počtu hrobových míst (1000).
Rada na základě doporučení výběrové
komise přidělila veřejnou zakázku
„Výběr zhotovitele projektové dokumentace na stavbu komunikací ve Velvarech“ společnosti Ing. Jiří Křepinský
– PRINKOM, Stallichova 4, 140 00 Praha
4, za nabídkovou cenu 102 400,00 Kč
bez DPH (123 904,00 Kč včetně DPH).
Výběrová komise vybírala z 5 uchazečů,
jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena.
Starostka předložila radě návrh požádat o dotaci z ROP Střední Čechy – výzva č. 83 – volnočasové aktivity na
vnitřní úpravy Sokolovny. Na vnější
úpravy – zateplení – byla podána žádost
o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí. Oba projekty vypracoval
Ing. Barsa. Rada zároveň schválila
zpracovatele žádosti o dotaci – společnost Accon managers & partners s.r.o.
Rada schválila připojení se města Velvary k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením
tibetské vlajky na budově radnice dne
10. 3. 2014.

Rada souhlasila s pronájmem části
náměstí Krále Vladislava v dubnu 2014
p. Janu Wertheimovi za účelem umístění
pouťových atrakcí.
Starostka informovala radu o jednání
na krajském úřadě k problematice nedostatečné údržby krajských silnic. Jednání
se zúčastnili náměstek hejtmana pro
dopravu, vedoucí odboru dopravy,
ředitel a náměstek ředitele Krajské
správy a údržby silnic Středočeského
kraje a starostové 7 obcí. Starostka
opětovně upozornila na havarijní stav
mostu přes Bakovský potok a požádala
znovu o úpravu dopravního značení.
Starostům bylo sděleno, že kraj nemá
dostatek finančních prostředků na opravu a údržbu svých komunikací, bylo
však přislíbeno zlepšení komunikace
mezi KSÚS a obcemi.
Starostka informovala radu o jednání
se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ve
Slaném ve věci přeložky silnice č. I/16
mezi městy Slaný a Velvary. Zástupci
ŘSD informovali o pokračování výkupu
pozemků a o tom, že v únoru 2014 bude
na Ministerstvu dopravy komise rozhodovat o zařazení této stavby k realizaci.
ŘSD požádá o prodloužení územního
rozhodnutí o rok a o stavební povolení
na jeden stavební objekt.

Únor 2014
Rada vzala na vědomí informaci odboru hospodářsko správního o vyúčtování
grantů poskytnutých městem Velvary
v roce 2013. V roce 2013 obdrželo grant
od Města Velvary celkem devět žadatelů, všichni odevzdali vyúčtování ve stanoveném termínu a všechna vyúčtování
vyhověla podmínkám grantového řízení.
Rada schválila vyhlášení výběrového
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Zprávy z rady
řízení veřejné zakázky „Bezbariérový
chodník podél silnice II/616, Nové Uhy,
včetně dešťové kanalizace“ a výběrovou
komisi, rada rovněž schválila seznam
firem, které mají být ve výběrovém
řízení osloveny.
Zastupitelstvo města schválilo v rámci
rozpočtu na rok 2014 částku 450 000,-Kč na grantové řízení. Uzávěrka pro
podání žádostí byla dne 31. 1. 2014,
žádost podalo celkem 13 žadatelů.
Celkem bylo požadováno 875 651,-- Kč.
Rada po projednání doporučila zastupitelstvu rozdělit granty v roce 2014
následovně:
Sbor dobrovolných hasičů Velvary o.s.
Kč 51 000,-Sdružení Natvrdlí Kč 60 000,-Klub rodičů a přátel dětí a školy, o.s.
při ZŠ Velvary Kč 27 000,-Občanské sdružení „Človíček RaD“
Kč 59 000,-Základní škola Velvary, okres Kladno
Kč 30 000,-Školní sportovní klub – Centrum
sportu při ZŠ Velvary Kč 13 000,-Tělovýchovná jednota SLOVAN Velvary Kč 150 000,-TIGER – Jiu Jitsu, o.s. Kč 24 000,-Velvarské kolečko, o.s. Kč 8 000,-Šachový klub Velvary Kč 12 000,-Mateřská škola Velvary, okes Kladno
Kč 4 000,-Český svaz chovatelů Kč 12 000,-Společnost Silvershot s.r.o. požádala
o zábor veřejných prostranství ve Velvarech za účelem natáčení filmu „Kobry

a užovky“ a o pronájem interiéru Sokolovny. Rada souhlasila se záborem
veřejných prostranství i s pronájmem
Sokolovny.
Starostka informovala radu o akceptování žádosti o dotaci na akci Snížení
energetické náročnosti Sokolovny.
Rada na základě doporučení výběrové
komise schválila přidělení veřejné zakázky „Pokácení 26 ks stromů ve městě
Velvary“ uchazeči p. Petru Šebestovi,
28. října 484, Kralupy nad Vltavou,
za nabídkovou cenu Kč 44 165,-- včetně
DPH s tím, že současně mu město přenechává těžené dřevo a těžební zbytky.
Starostka informovala radu o tom, že
správce silnice II/240, tj. Krajská správa
a údržba silnic Středočeského kraje,
nechal umístit nové dopravní značení
na mostě v ul. Za Roudnickou branou –
byly zde osazeny dopravní značky zakazující vjezd nákladních vozidel, jejichž
celková hmotnost přesahuje 6 tun, současně zde byly opětovně umístěny zpomalovací prahy.
Starostka informovala radu o 1. a 2.
plánovacím setkání k obnově areálu
Malovarského rybníka, která za přispění
a účasti Nadace VIA uspořádali zástupci
spolků a sdružení města pod vedením
pana Radima Woláka. Obě plánovací setkání se setkala s velkým zájmem občanů (prvního se zúčastnilo asi 100, druhého 50 občanů), kteří se do procesu
aktivně zapojili.
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo
na kácení 10 ks topolů v areálu fotbalového hřiště s TJ SLOVAN Velvary za
stejných cenových podmínek, jaké nabízejí externí dodavatelé.

Město Velvary v zastoupení odboru správy majetku MěÚ oznamuje výši
poplatku za odvádění odpadních vod (stočné) na rok 2014.
Cena schválená městskou radou činí 22,91 Kč bez DPH tj. 26,35 Kč
včetně DPH. Daň z přidané hodnoty činí u stočného 15 %.
Je zde uplatňována věcně usměrněná cena, do kalkulace se zahrnují
pouze ekonomicky oprávněné náklady.

www.velvary.cz
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Malovarské hĜištČ

MČsto Velvary má pĜipravený projekt na vybudování hĜištČ v Malovarské ulici na místČ
bývalého hĜištČ po pravé stranČ odboþky k Malovarskému rybníku, o tom jsem obþany již
informovala (napĜ. v dubnu 2012 ve Zpravodaji a na veĜejném zasedání zastupitelstva).
HĜištČ je navrženo jako víceúþelové – multifunkþní plocha, dráha pro kolobČžky a tĜíkolky,
herní prvky, altán.
V letech 2012 a 2013 jsme opakovanČ žádali o dotaci z vhodného dotaþního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj, dotaci jsme však neobdrželi. V souþasné dobČ Ĝešíme s
majiteli nefunkþního septiku, který je umístČn vedle bývalého hĜištČ, jeho darování mČstu,
septik bude zasypán a pozemek bude do hĜištČ zaþlenČn. Probíhá stavební Ĝízení, a pokud
zastupitelé schválí v rámci rozpoþtového opatĜení financování tohoto hĜištČ v letošním roce,
bude vybudováno.
Jitka Linhartová

Inzerce

Realizujeme vaše sny…
Vy máte nápad, my to umíme
postavit…
- klempíĜské práce
- instalatérské a topenáĜské práce
- zednické práce
- zámeþnické práce
- terénní úpravy a údržba pozemkĤ
- pokládka zámkové dlažby

info@stavby-velvary.cz
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ŠTÁDLÍK
Ĝemeslné a stavební práce

Opravy a rekonstrukce
bytĤ, RD, stĜech, koupelen,
bytových jader

Tel: 724 515 108
www.stavby-velvary.cz

Hasičský sbor

HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Velvary uspořádal v sobotu 22. února 2014 hasičský ples
na Uhách, který se vydařil. Součástí byla i bohatá tombola, do které přispěla řada občanů,
podniků a velvarských podnikatelů:

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - Vlastimír Vinš, OBECNÍ ÚŘAD Uhy, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ - Václav Holý,
VELROS s.r.o. Velvary, AUTOBATERIE - Zdeněk Tutr, NOUEMONT s.r.o. Slaný, SYNTHOS Kralupy nad Vltavou, EKOFRUKT Slaný, CCONNECT Velvary, ELEKTRO - Luděk Cífka, DROGERIE - manželé Schubertovi,
FOLIOVÁ REKLAMA - Mazochová Elena, PEKAŘSTVÍ Velvary – Zounek, CUKRÁŘSTVÍ - Danuše Černá,
KOPRETINKA Kralupy nad Vltavou - Jaroslava Dvorská, TEAM V.O.S. ČERNUC, FARMA BUDIHOSTICE ing. Josef Bílek, Restaurace „U krále Václava“ - Ladislava Kučírková, Restaurace VIKABAR - Milan Demovič, KVĚTINY - A. Linhartová,náměstí krále Vladislava, ZDRAVÁ VÝŽIVA a KVĚTINY - Jana Marečková,
LÉKÁRNA Velvary, KADEŘNICTVÍ - Alena Loskotová, CAR SERVIS Velvary, AUTOSERVIS T a F Velvary,
STAVEBNINY Velvary, POTRAVINY – M. Práznovská, CENTRUM PÉČE O ČLOVĚKA – Jana Štádlíková
-Čermáková, AL-NAMURA BBIGSHOCK Kralupy nad Vlt., BIOMAC – dřevěné brikety Černý Vůl, ELEKTROMONTÁŽE – Martin Kraus Velvary, BERUŠKA Velvary, WERSO spodní prádlo – Miluše Srbová, Matoušková
Zdena, RADKA PAMĚTICKÁ – Váš plán pro zdraví,www.planzdravi.cz, DÍLNA „70“ Miletice - Kamila
Mašková, Zahradnické centrum a chovatelské potřeby Velvary, Přemyslovské střední Čechy o.p.s.,
ŽELEZÁŘSTVÍ – Josef Heřman, Velvary.

Děkujeme všem uvedeným sponzorům a členům DH podílejících se na přípravách
a průběhu plesu. Výbor SDH Velvary.

www.velvary.cz
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Mateřská školka

Z okénka naší školičky...MŠ Velvary
Ještě než jsme vynesli Morenu, počasí nám přiválo jarní vánek! S jakým nadšením jsme odkryli pískoviště, vzali kbelíčky,
lopatky, zkrátka veškeré nářadí a hurá rozvíjet svou fantazii a představivost na písek!
Už jsme se moc těšili!

Od začátku Nového roku uplynuly 3
měsíce a my jsme opět ve školce zažili
spoustu krásných chvil. V lednu jsme
nastartovali autobus a vyrazili do Divadla
Lampion v Kladně, kde jsme shlédli pohádku O pejskovi a kočičce. Představení se
vydařilo. I malé děti všechno zvládly.
A protože máme pohádky rádi, pozvali
jsme si divadélka i k nám. Pohádka O neposlušných telátkách byla podle slov dětí
„fakt legrační“! U hudebního pořadu jsme
si zazpívali písničky z pohádek, a protože
máme rádi zvířátka, přijela za námi i paní
se svým vzdělávacím pořadem Zvířátka
do školky. Přivezla nám kozlíka, bílého
ježka, veverku, králíky, morčata a dokonce
i hada. Někteří odvážlivci si hada i pohladili.

Inzerce
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Aby zvířátek nebylo málo, tak jsme se za
některá sami převlékli a řádili na našem
školkovém karnevalu. Masek byla spousta,
dokonce i strašidelných!
Vždy na jaře a na podzim jsme pozvaní
na Výstavu drobného zvířectva, do výstavní
haly ve Velvarech. Pozvánku jsme rádi
přijali a s nadšením se na výstavu vypravili.
V březnu proběhl zápis do naší mateřské
školy. Jsme velice rádi, že o naši školičku
má zájem tolik dětí, respektive rodičů.
V naší MŠ pracujeme podle školního
vzdělávacího programu Objevujeme svět,
který je vypracován v souladu s Rámcovým
programem pro předškolní vzdělávání. Již
4. rok máme pro předškoláky připraven
vzdělávací program s názvem Co dovedu,
to předvedu! Děti po obědě odpočívají
pouze 30 minut, a poté se vzdělávají.
Naším hlavním cílem jsou však šťastné
a spokojené děti! Nově od školního roku
se rodiče mohou podívat na fotografie
svých dětí (různé akce MŠ). Odkazy
najdete na webových stránkách MŠ.
Za našimi předškoláky přišla i Mgr. Terezie Kaltounková se svým programem – Nejsme všichni stejní. Paní magistra zasvětila
naše děti do problematiky zrakově handicapovaných lidí, a to naprosto spontánní formou, hrou. Zapojily se i p.učitelky.
V naší základní škole nedávno proběhl projekt Asie. Na tuto akci jsme byli pozváni
i my. Navštívili jsme spoustu různých zemí
během jediného dne ! Vše bylo naprosto
perfektně připravené a my odcházeli se zajímavými zážitky.
Přišlo k nám jaro! Radujme se!
Bc. Radka Bečvářová

P ozvánka

Městská knihovna Velvary
vás srdeþnČ zve na besedu z cyklu

„Aby Ĝeþ nestála“
s autorkou þeských bestselerĤ

Magdou VÁŁOVOU
v pondělí

14.dubna 2014
v 17 hodin.
,

Mţžete si pro sebe nebo své známe
zakoupit její novou knihu.
Rezervujte si vÿas místo k sezení.
www.velvary.cz
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KRÁLOVSKÁ HRA V NAŠEM
KRÁLOVSKÉM MċSTċ
ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Pokud si vzpomínáte, vloni v létČ jsme zde ve zpravodaji otiskli þlánek o místním
šachovém klubu, kde jsem se víceménČ obával o jeho budoucnost. UbČhlo nČco pĜes pĤl
roku a situace je úplnČ jiná. Královská hra v našem královském mČstČ žije a jde kupĜedu, i
když zatím drobnými malými krĤþky, ale v šachách nejde nikdy nic rychle a nerozvážnČ, to
by jsme mohli taky dostat šachmat :-) . Urþili jsme si priority našeho šachového klubu a
náš výkonný výbor pracuje a stará se o chod celého klubu, takže každý nový zájemce o
tuto hru ve Velvarech dostane dost možností hrát šachy na rĤzných úrovních. Záleží na
každém hráþi jak moc a þasto chce hrát. Zaþali jsme taktéž zvČtšovat naší þlenskou
základnu. U dospČlých hráþĤ to jde pomaleji, u dČtí o poznání lépe. Založit dČtský oddíl byl
jednou z našich priorit. Spojili jsme se ze Základní školou ve Velvarech, kde nám vyšli
vstĜíc se založením šachového kroužku.
V souþasné dobČ Šachový klub Velvary má dvČ družstva dospČlých a dČtský oddíl. Náš
A-tým se v této sezonČ spojil s A-týmem šachistĤ ze Slaného s jediným cílem, postoupit v
soutČži družstev do krajské soutČže. PĜi velmi silné konkurenci nevím, zda se to podaĜí.
Do konce sezóny zbývají tĜi kola a šance tam jsou, tak uvidíme. Náš B-tým hraje nižší
regionální soutČž 5-ti þlenných družstev a pohybuje se zhruba v polovinČ tabulky.
PotĜebovali bychom více hráþĤ z Ĝad dospČlých nad osmnáct let. Když máte vČtší
hráþskou základnu, mĤžete do sezony nasadit víc družstev a šance na dobré výsledky
jsou mnohem vČtší. VČtšinou se u dospČlých setkávám s názorem, že by na to nemČli þas.
ýasu moc potĜeba není, jednou za þtrnáct dní se scházíme na trénink a jednou za þtrnáct
dní v nedČli je utkání družstev a to je vše. Pak samozĜejmČ záleží na každém jednotlivém
hráþi kolik þasu navíc tomuto sportu obČtuje. Pak se obþas setkám s názorem, že je
dotyþný starý a je pozdČ zaþít hrát šachy na profesionální úrovni. Já sám jsem do prvního
šachového oddílu vstoupil zhruba ve tĜiceti letech a znám hráþe, kteĜí zaþali hrát ještČ
mnohem pozdČji a jsou úspČšní. Je to o tom nebát se a chtít se nauþit novým vČcem v této
hĜe.
Jak jsem již zmínil, jednou z našich priorit bylo založení dČtského šachového oddílu. V
této vČci nám velmi pomohla Základní škola ve Velvarech, která nám poskytla místnost pro
schĤzky na tréninky. Každá podobná þinnost, at' už chcete nebo ne, potĜebuje na þinnost
takového projektu peníze. Vybavení šachového kroužku, drobné ceny do dČtských soutČží
a ježdČní na dČtské turnaje také není zadarmo. Touto cestou bych chtČl podČkovat všem
našim sponzorĤm, kteĜí umožnili, aby se myšlenka vzniku dČtského šachového oddílu
uvedla do praxe. KonkrétnČ to jsou :
MUDr. Margaritov Margarit ; Tipsport bar – Robert Slabihoudek, Chržínská, Velvary ;
Autoservis – Václav Trégr a Jaroslav Frolík, Chržínská, Velvary ; Autobaterie –
ZdenČk Tutr, U Cukrovaru, Velvary ; PekaĜství – ZdenČk Zounek, Pražská,
Velvary.....Také dČkujeme i nČkolika významným sponzorĤm, kteĜí si nepĜejí být
zveĜejnováni.... DČkujeme!!!
DČti v šachovém kroužku se þiní a mají už svoje první úspČchy. Po absolvování nČkolika
prvních šachových hodin kroužku zaþali dČti hrát mezi sebou oddílový pĜebor, tj. každý s
každým dvČ partie s þasovou kontrolou 15.minut na partii pro každého hráþe.
A nešlo jenom o dobré umístČní a pochvalu od trenéra. Šachový klub Velvary do turnaje
oddílového pĜeboru poskytl ceny v hodnotČ nČkolika tisíc korun. Za úþasti rodiþĤ a
pĜíbuzných probČhlo slavnostní vyhodnocení a pĜedání cen všem žákĤm šachového
kroužku. Na tĜetím místČ skonþil a bronzovou medaili si povČsil na krk vĤbec nejmladší
žák šachového kroužku Tomáš Tutr z 1.B. Na druhém místČ se umístil a stĜíbrnou medaili
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získal MatČj Beneš z 5 .A. VítČzem oddílového pĜeboru šachového kroužku se stal Ivo
Zátka z 8. A.
ýtyĜi žáci se také zúþastnili svého prvního profesionálního šachového turnaje, který se
konal 30. 12. 2013 ve Slaném pod názvem ''ýerný kĤĖ 2013'', kam pĜijelo šestnáct dČtí z
pČti šachových oddílĤ. MatČj ŠindeláĜ ze 4. B. se umístil na tĜináctém místČ. Nicolas Zátka
z 5. B. se umístil na jedenáctém místČ. PČkné šesté místo obsadil MatČj Beneš z 5. A.
Také výteþnČ mezi profesionály se umístil Ivo Zátka z 8. A., který obsadil þtvrté místo. Na
závČr turnaje si dČti ještČ zahráli simultální partii proti panu JiĜímu VanČþkovi, který patĜí
mezi nejlepší hráþe slánského šachového oddílu.
V sobotu 15. února 2014 dČti z šachového kroužku jeli do Kralup n./Vlt. na dČtský
šachový turnaj ''Pohár starosty''. Jednalo se o turnaj pro zaþínající hráþe s nižší výkonostní
tĜídou a brali jsme to jako pĜípravu na velký a dĤležitý turnaj, který byl pĜesnČ týden poté
22. února ve Slaném. V Kralupech se dČti z Velvar umístily následovnČ: Tomáš Tutr z 1. B.
na desátém místČ, který vyhrál tĜi partie ze sedmi. Zcela neþekanČ a vynikajícím
zpĤsobem odehrál tento turnaj MatČj Beneš z 5. A. Turnaj vyhrál a získal ''Pohár starosty''
Kralup n./Vlt. MatČj Beneš sklidil i obdiv trenéra šachového kroužku, protože po pár
mČsících docházky do šachového kroužku vyhrát turnaj není jen tak. Gratulujeme!!!
Jak jsem již zmínil, ten nejtČžší turnaj nás þekal 22. února ve Slaném '' Bílá vČž 2014 '' .
Tento turnaj se zapoþítává na rapid ELO (výkonnostní hodnocení šachistĤ). Tyto regionální
turnaje kde se hraje s þasovou kontrolou 25. min. pro každého hráþe na jednu partii a
hrajete sedm partií jsou pro dČti dost nároþné. Jenom pro pĜedstavu, v pĤl deváté ráno byl
odjezd a po þtvrté hodinČ odpoledne jsme se vrátili do Velvar. Turnaje se celkem
zúþastnilo 58 dČtí, kteĜí byli rozdČleni do dvou kategorií podle vČku. V kategorii mladších
žákĤ se zúþastnili naši tĜi žáci : MatČj Beneš, MatČj ŠindeláĜ a Tomáš Tutr. MatČj ŠindeláĜ
ze 4. B. se umístil na 30. místČ, když vyhrál dvČ partie ze sedmi. Tomáš Tutr z 1. B. dvČ
partie vyhrál a jednu remizoval a umístil se tak na 28.místČ. Nejlépe z velvarských šachistĤ
dopadl MatČj Beneš z 5. A., který ze sedmi zápasĤ pouze jednou prohrál a dvakrát
remizoval, tudíž s pČti body obsadil vynikající 7. místo. V takto nároþném turnaji je to
vynikající výsledek. PevnČ vČĜím, že nejen MatČj Beneš, ale i všichni ostatní hráþi našeho
šachového kroužku, se budou turnaj od turnaje stále zlepšovat a možná o nČkom z
dČtského šachového oddílu z Velvar uslyšíme i na celorepublikové úrovni.
Vrátím se na zaþátek. Královská hra v našem královském mČstČ žije a žít bude pro další
generace. JeštČ jednou mnohokrát dČkuji našim sponzorĤm, bez kterých bychom nemohli
fungovat. V dČtském šachovém kroužku rádi pĜivítáme všechny dČti. Šachový klub Velvary
pĜijímá i zájemce o tuto hru z Ĝad dospČlých. V každém vČku se dá s touto hrou zaþít.
Našemu nejmladšímu þlenovi je 21 let a náš nejstarší þlen letos oslaví 82 narozeniny.
Scházíme se jednou za þtrnáct dní na trénink. PĜihlásit se mĤžete na stejných kontaktech
jako dČti, -email: PetrNeuman@email.cz, nebo na tel: 731910197.
NovČ se také mĤžete podívat na naše webové stránky:
http://sachovy-klub-velvary.webnode.cz/,
kde se mĤžete podívat na þinnost šachového klubu ve Velvarech. Stránky se dokonþují a
vČĜím, že budou zcela hotové co nejdĜíve. TČšíme se na všechny zájemce této jedineþné
hry.
S pozdravem a na brzkou vidČnou za šachovnicí se tČším na všechny zájemce.
Za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
pĜedseda výkonného výboru
Petr Neuman

www.velvary.cz
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MċSTSKÉ MUZEUM VELVARY VÁS ZVE NA VÝSTAVU OBRAZģ
výtvarníka, skladatele a hudebníka

MILOŠE VACÍKA
VELVARSKÉ ZASTAVENÍ

12. 4. - 31. 5. 2014
Vernisáž výstavy se koná 11. 4. 2014 od 19.00.
Úvodní slovo: Denis Anfilov, výtvarník, básník, restaurátor
Hudba: duo perkusistĤ "Rytmy svČta"-Tomáš Reindl a Miloš Vacík.
MILOŠ VACÍK (1969*, Praha)
Hráþ na bicí nástroje z celého svČta,
výtvarník, skladatel, studiový hráþ. Studoval
výtvarnou školu Václava Hollara v Praze.
Od 18 let se pĜedevším vČnuje profesionální
hudbČ, jako známý þeský bubeník a
perkusionista.
Je znám ze svých autorských projektĤ, jako
Šum Svistu, Sluneþní orchestr a v poslední
dobČ hlavnČ z Tam-Tam Orchestra a TamTam Batucada. Založil první školu samby v
ýeské republice - Tam-Tam Batucada
Samba Praga. Úþinkoval a spolupracoval jako host v mnoha þeských i mezinárodních
projektech, spolupracoval s význaþnými þeskými osobnostmi þeské hudební scény - Pražský
VýbČr, Laura a její tygĜi, Slet bubeníkĤ, Jana Koubková, Milan Svoboda, Michael Kocáb,
Michal Pavlíþek, Petr Hapka, Ida Kelarová, JiĜí Pavlica, Jaroslav SvČcený a jiní ...
V posledních letech se Miloš Vacík stále více navrací zpČt ke své výtvarné tvorbČ. Barevná
pastózní plátna, kresby tuží, kolorované
vodovými barvami, kresby pastelkami a
pastelem. Výtvarný projev souvisí s
exotickými rytmy a etnickou hudbou, reflektuje
autorovy þetné cesty po svČtČ, kde studoval
rytmy a techniky na rozliþné bicí nástroje.
SamozĜejmČ tak vstĜebával i místní kulturu a
to nejen hudební, ale i její výtvarný projev. To

vše se v jeho obrazech odráží a logicky tak
doplĖuje sebevyjádĜení. Jeho hudební autorské
aktivity jsou vždy spojeny s urþitým výtvarným
názorem, který se vzájemnČ doplĖuje a rezonuje
jako svébytný celek. Barevnost hudby, barevnost
a témata obrazĤ, vypovídají podvČdomČ o
mnohém. Ideální by bylo poslouchat hudbu
Miloše Vacíka a dívat se zároveĖ na jeho obrazy
Výstavy: ýeské televize, Praha (2005), Galerie U prstenu, Praha (2006), Velvarský výtvarný salón
(2011), ModĜanská zvonice, Praha (2012), JindĜišská vČž, Praha (2013), ModĜanská zvonice, Praha
(2013), Drum Gallery, Praha (2013), Latin Art Gallery, Praha (2014).
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OýKOVÁNÍ PSģ PROTI VZTEKLINċ
Úterý 29. dubna 2014
Nové Uhy – autobus. zastávka
Ješín
- autobus. zastávka

16.00 – 16.30 hod.
16.45 – 17.30 hod.

StĜeda 30. dubna 2014
Velká Buþina – autobus. zastávka

16.30 – 17.00 hod.

Pátek 2. kvČtna 2014
Velvary - veterinární ošetĜovna

16.00 – 18.00 hod.

Sobota 3. kvČtna 2014
Velvary - veterinární ošetĜovna

10.00 – 12.00 hod.

NezapomeĖte si vzít oþkovací prĤkaz psa
a 80 Kþ – poplatek za oþkování proti vzteklinČ.
MČsto Velvary se pĜipojilo v letošním roce k
celostátní akci Brána památek dokoĜán. Ke Dni
památek a sídel (18. 4.) tuto akci vyhlašuje
Sdružení historických sídel ýech a Moravy,
jehož þlenem jsou i Velvary. V sobotu 26.
dubna 2014 v dobČ 15.00-17.00 bude otevĜen k
prohlídce kostel sv. KateĜiny ve Velvarech.
Historií stavby, jejím interiérem i exteriérem
Vás provede paní Jitka KĤrková z MČstského
muzea ve Velvarech.

Foto kostela Sv. KateĜiny: B.
Tauerová

V 17.00 vystoupí
ženský pČvecký sbor
Smetana Kladno s
výbČrem klasické
chrámové hudby.
Vstupné dobrovolné.
Jitka KĤrková

www.velvary.cz
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Městská knihovna vyhlásila
Krále čtenářů za rok 2013
Ve stĜedu 19. bĜezna se sešli ve spoleþenské místnosti
velvarské knihovny všichni pozvaní, kteĜí byli v celostátní anketČ
Král þtenáĜĤ nominováni v šesti vyhlášených kategoriích mezi tĜi
nejúspČšnČjší þtenáĜe v poþtu vypĤjþených knih a návštČv
knihovny za uplynulý rok. Slavnostní podveþer se nesl nejen ve
znamení þetby, ale i dobré nálady a chutného pohoštČní. O
hudební vystoupení se postarala žákynČ ZŠ Bára Lainová, která
publikum okouzlila hrou na zobcovou flétnu.
A pak už se vyhlašovalo. Byly pĜedány krásné ceny od štČdrých
sponzorĤ a každý ze þtenáĜĤ, který vystoupil na pomyslné stupnČ vítČzĤ, absolvoval krátký
rozhovor, v nČmž mimo jiné mohl tĜeba ostatním doporuþit dobrou þetbu dle svého vkusu.
Hlavní organizátor této celostátní akce – Svaz
knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ - pro tento
roþník zvolil hlavním tématem: ýTENÁěSKOU
RODINU. Každá z pĜihlášených knihoven tedy mohla
ocenit tu rodinu, která je þtenáĜsky nejvíce generaþnČ
zastoupena a její þlenové si vypĤjþili nejvíce knih.
Naše knihovna ocenila a do okresního kola, z nČhož
postoupila do kola krajského, nominovala rodinu
Lainových. Majiteli þtenáĜských legitimací jsou: Ivana
a JiĜí Lainových, jejich snacha Markéta Lainová a její
dcery Bára a Zuzanka.
A zde jsou výsledky:

Kategorie

UmístČní Jméno

DČti do 6 let
DČti do 6 let
DČti do 6 let
1. - 5. tĜídy
1 .- 5. tĜídy
1 .- 5. tĜídy
6. – 9. tĜídy
6. – 9. tĜídy
6. – 9. tĜídy
Mládež
Mládež
Mládež
DospČlí
DospČlí
DospČlí
SenioĜi
SenioĜi
SenioĜi

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
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Anežka Majerová
Markéta Krúpová
OndĜej Bernášek
Monika Kricnerová
Ema Šidlichovská
AlžbČta Vosáhlová
Tereza Slabihoudková
Tereza Nováková
Anna Kratochvílová
Filip Koula
Nikola Jandová
ŠtČpánka Rousová
Miroslav Šamberger
Ivana ýerná
František Kohlík
ZdeĖka Horáþková
Josef Blail
Milena Pešautová

Poþet vypĤjþených knih
73
70
57
141
132
85
244
97
95
203
141
102
287
217
153
625
615
284

UpĜímnČ dČkujeme všem sponzorĤm za jejich pochopení a vstĜícnost.
x Lékárna Velvary – Pharm.Dr.
Michal MlynáĜ
x Prorent s.r.o. Jaroslav Rudolf
x Cukrárna Velvary Hotel Záložna,
Lien Saláková
x Elena Gubová
x Vikabar Milan Demoviþ
x Second Hand – Ivana
Moravcová
x Drogerie – J. a Š. Schubertovi
x SkvČlý.net Slaný
– Bc. Martin Kratochvíl

x KateĜina Veverková
x Anna Linhartová KvČtiny
Velvary
x AVON – ZdeĖka Ortová
x Látky-Textil – Jindra
Pospíšilová
x PekaĜství ZdenČk Zounek
x Chovatelské potĜeby – Pavla
Šidáková
x Jednota Kladno, prodejna
Velvary, H. ýerná
x nejmenované soukromé osoby

www.velvary.cz
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I nformace

Jaký bude MalvaĖák?
Architektonická studie budoucí podoby prostranství u Malovarského
rybníka aneb Co jsme si naplánovali
Na následující dvojstranČ si mĤžete prohlédnout studii budoucí podoby okolí MalvaĖáku, jak
vznikla na základČ veĜejného plánovacího procesu. Tato studie byla pĜedstavena jejím
autorem Ing. arch. Janem ýerveným na tĜetím plánovacím setkání, které probČhlo o první
jarní nedČli ve velvarském kinČ.
Ve zpravodaji není prostor pro všechny detaily, tedy bychom rádi upozornili jen na to hlavní.
Zachováváme pĜírodní ráz místa, více staveb ubude, než pĜibude, využíváme pĜírodní
materiály.
Kulturní zázemí se odsouvá dále od zástavby. „Áþko“ bude nahrazeno „Úþkem“,
dĜevostavbou s pódiem natoþeným mimo zástavbu, zázemím pro vystupující, zastĜešeným
posezením, toaletami a bufetem.
Stávající zástavba (nefunkþní toalety, torza stolkĤ a laviþek, pozdČji i Áþko) se bude
odstraĖovat – na jejich místČ bude zeleĖ. OdstranČny a pĜesunuty (pĜípadnČ jinak využity)
budou i všechny nepotĜebné betony, panely, skruže, staré laviþky, lampy. Oblast
bezprostĜednČ u zástavby bude sloužit jako park.
OdstranČné bude nahrazeno novým. PĜibydou nové laviþky, patníky na sezení,
suchozemská mola na sezení i pro odpoþinek.
Hráz rybníka zĤstane zachována, poslouží jako nosník pro dĜevČnou lávku, která jí uþiní
využitelnou a pohlednČjší. Do rybníka povede dĜevČné molo, které bude oddČlovat
brouzdalištČ.
Ve snaze o zlepšení kvality vody bude vyþištČn souþasný náhon a budou na nČm
zbudována þisticí jezírka. PĜítok bude rozdvojen tak, aby voda proudila do obou þástí rybníka
a voda zaþala cirkulovat. Dno nádrže bude vyþištČno, navezeme nový štČrk a zasadíme
vodní rostliny, což zvýší samoþisticí schopnosti vody. Bude nutné urþit pravidla rybolovu.
Za „Úþkem“ bude zbudován prostor pro hry: mlatové hĜištČ pro míþové sporty, navazující
louka bude vyþištČna a srovnána a pĜibydou na ní dČtské pĜírodní herní prvky. Na pĜilehlé
þásti náhonu budou vodní mlýnky, chybČt nebude ani ohništČ þi pískovištČ.
K budovČ povede mlatová cesta. Zbylé cesty budou travnaté. Vysadíme nové stromy, rybník
a náhon budou lemovat vodní rostliny.
Jak vidno práce je hodnČ, ale mnoho z ní lze udČlat svépomocí!
Budeme rádi, když se zapojíte radou, rukou þi hlavou. Vše je k nezaplacení!
Brzy zveĜejníme soupisy potĜebných prací a žádosti o pomoc materiální.

Termíny pracovních MalvaĖáckých dní:
6. 4.
26. a 27. 4.
17. a 18. 5.
8. 6.
22. 6.
Podrobnosti prĤbČžnČ na www.malvanak.cz, v rozhlasu, na plakátech, pĜípadnČ osobnČ.
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Malvaňák za to stojí!
Jak vidno ze stránek tohoto zpravodaje (a jak bylo patrné i z čísel předchozích) u Malvaňáku by se brzy
měly začít „dít věci“. Jaké? Na to téma jsem vyzpovídala Radima Woláka, osobu, která je hlavní duší
současných snah o úpravu prostranství u Malovarského rybníka cestou veřejného plánování.
Jak se řídí tak velký projekt?
Já ho neřídím, spíš jsem někým, kdo projekt pořád nosí v hlavě, a protože stál u jeho zrodu, tak se
snaží dbát na jeho zdárný chod. Řídíme ho všichni svým zápalem, tím, že nám záleží na tom, aby
místo zase rozkvetlo. Zajímáme se, plánujeme, zapojíme se do práce. Kdybychom přestali, tak to
skončí. Je důležité, aby o věci přemýšlelo co nejvíc lidí a vzalo si ji za svou. A je bezvadné, že tu takoví
lidé jsou. A přibývají. Tohle se nedá řídit, to lze jen pěstovat.
Co vás vedlo k nápadu pustit se do obnovy Malvaňáku?
Malvaňák si našel nás. Měli jsme zrovna čerstvou zkušenost z vrboviště a parku u školky, kde se
ukázalo, že když se něco začne dít, přijde pomoci hromada lidí. A tak, když se objevila otázka, jak
vyřešit nedostatečné a nefunkční zázemí u Malvaňáku, řekli jsme si, že bychom to mohli zkusit stejně.
Vlna zájmu, která se vzedmula při přípravě žádosti o grantovou podporu, ukázala, že to lidem není
jedno. A toho je třeba využít. Je skvělé, že náš plán Nadace VIA podpořila a že nám krom financí do
začátku nabídla i zkušenosti odjinud, učí nás, jak veřejně plánovat, společně se domluvit, co na místě
chceme, co od něj čekáme. Pro všechny z nás je to nová zkušenost, když se osvědčí, mohli bychom
takto měnit i jiná místa ve městě.
Říká se, že se lidé moc nezajímají o to, co se děje kolem nich. Jak jsme na tom ve Velvarech?
Já myslím, že moc dobře. Do plánování se zapojilo hodně lidí, z Nadace VIA byli překvapeni, kolik nás
na setkání do jídelny přišlo, to jinde není zvykem. Kdo tvrdí, že se dnes lidé nezajímají o veřejné dění,
tak se plete. Aspoň tady u nás je to tak, že se lidé zajímají, a když můžou, pomůžou. To nám jinde
mohou závidět. Možná je to tím, že nejsme ani moc malí, abychom si vadili, ani moc velcí, abychom
se neznali. Je nás tak akorát, abychom se domluvili.
A jak to s úpravou nyní vypadá?
Teď jsme v důležitém bodu, kdy končí plánovací fáze. Teď už víme, co chceme. Dosud to bylo o
diskusi, teď přišel čas na práci. Z veřejných setkání vzešly tři jasné záměry: obnovit přírodní plovárnu,
vybudovat nové zázemí pro kulturu a přesunout ji od zástavby a zachovat přírodní ráz místa. A ty
budeme ctít. V současnosti vytváříme seznam a plán prací, abychom věděli, co nás čeká. Také se
budeme muset rozhodnout, co jsme schopni zvládnout do října, kdy bychom měli mít první část
projektu hotovou.
A až bude soupis hotov?
Tak můžeme začít pracovat a shánět peníze. V debatách jsme si vysnili úpravy, které budou stát
několik milionů. Grant od Nadace VIA přitom činí 300.000 korun. Do června jsme naplánovali 5
víkendových brigád, na nichž se budeme snažit co nejvíce práce udělat vlastníma rukama. A zároveň
budeme shánět podporu jinde. Ukazuje se, že třeba zlepšení kvality vody můžeme hodně pomoci
vyčištění náhonu, to jsou přesně ty kroky, které můžeme dělat sami, a jimiž ušetříme.
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Komplikovanější je to s „Účkem“, budovou s pódiem a zázemím, která nahradí současné „Áčko“. Tu
nemůžeme postavit jen tak, budeme potřebovat odborníky, snadné nebude ani vyhovět současné
legislativě, která nám mnohde bude svazovat ruce. Ale s tím se popereme.
Nebojíte se, že u Malvaňáku vytvoříte něco, co se nebude budoucím generacím líbit?
Vůbec. Snažíme se postupovat co nejcitlivěji, vybrali jsme vnímavého architekta, který ctí prostor,
domnívám se, že místu jen prospějeme. Navíc se chceme vyhýbat použití betonu, stavba by měla být
vzdušná, dřevěná, když se nebude jednou líbit, nebude problém ji odstranit. Každá doba si
vybudovala své, první republika domek plavčíka, v 70. letech přibylo „Áčko“, teď se nám snad podaří
postavit „Účko“. Jsem rád, že jsme se do toho pustili, myslím, že už dávno nastal čas přestat remcat,
co předchozí generace udělaly špatně či nechaly zpustnout, a začít se snažit. A třeba dělat i vlastní
chyby.
Dovolte mi osobní otázku. Vím, že máte tři dcery, děláte divadlo… Kde na to berete čas?
To bych taky rád věděl. Zeptejte se s mé ženy, ona vám poví, co vše doma nestíhám. Je ale pravda, že
coby vysokoškolský učitel mám větší časové možnosti. A hlavně mě to ohromně baví. Takže ten čas se
vždycky nějak najde. Při práci na projektu jsem v kontaktu se spoustou skvělých lidí, pamětníků,
odborníků… Malvaňák má moc zajímavou historii a je skvělé moci se trochu zasadit o jeho
budoucnost.
Ale na rovinu přiznávám, že jsem na začátku netušil, do čeho se pouštíme. Za přípravou projektu je
hromada organizační práce, na níž se nezištně podílí kupa lidí, času to zabere hodně. Snad si to ale
všichni vynahradíme, až si budeme užívat pohodu u Malvaňáku! Malvaňák za to stojí! A Velvary
vůbec, málokteré město má takový potenciál do budoucna. Máme štěstí, že je zrovna klidná doba na
to, pokoušet se tyhle možnosti rozvinout, a že je mezi námi nálada a chuť do toho jít.
Umíte si představit, jaká to bude nádhera? Já už to vidím!
s Radimem Wolákem hovořila
Zdeňka Ortová

Radim Wolák už se vidí
v plaveckém
kruhu na Malvaňáku
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V ýročí

99. jubileum paní uþitelky Olgy Rechcíglové
Olga RĤžena Marie Rechcíglová se narodila 11. ledna 1915 ve
Velvarech v rodinČ obchodníka se suknem. V letech 1926–1934
studovala na Státním þeskoslovenském reformním reálném gymnasiu
v Kralupech nad Vlt. a v roce 1935 vystudovala Státní pedagogickou
akademii s þeskoslovenským jazykem
vyuþovacím v Praze. Uþitelskou praxi
konala v letech 1936–1938 v Žatci, ýeradicích a TeplicíchŠanovČ, kde také absolvovala kurs ýs. ýerveného kĜíže.
V roce 1938 byla ustanovena uþitelkou na obecných školách
s þsl. vyuþovacím jazykem.
Mezi lety 1938–1941 uþila na obecných školách v Dubí
v Krušných horách, ChvatČrubech a Zlosyni, 1941–1943 a
1950–1955 na obecné a pozdČji národní škole v ChržínČ. Ve
40. letech uþila krátce také v BezdČkovČ u Žatce a v DĜínovČ.
Od roku 1942 vyuþovala ve Velvarech na tehdy pČtitĜídní obecné škole a pĜíležitostnČ i na
mČšĢanské dívþí škole, a to do roku 1949, kdy rozhodnutím MČstského národního výboru
nesmČla ve Velvarech vyuþovat pro své náboženské pĜesvČdþení. Do Velvar se vrátila až
v roce 1955 na již slouþenou osmiletou stĜední školu, pozdČji Základní devítiletou školu, kde
pĤsobila do roku 1972. Z jejího uþitelství se zachovalo mnoho školních fotografií, poslední
pochází z roku 1975 ze Základní školy v KmetinČvsi..
Své stáĜí prožila v JihlavČ. V lednu roku 2014 oslavila 99. narozeniny v Moravských
BudČjovicích, tČší se dobrému zdraví a s radostí vzpomíná na svá uþitelská léta v
milovaných Velvarech.
Mgr. Miroslav Smaha

Inzerce
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
i v uplynulém měsíci došlo k několika zajímavým událostem. Ráda vás s nimi seznámím.

Jak jste již byli informováni, ve dnech
15. - 22. února se uskutečnil lyžařský
kurz. V sobotu 15.února odjelo 45 žáků
napříč ročníky do Pece pod Sněžkou.
Jejich cílem se stala chata Lucký, tedy
stejné místo jako v loňském roce.
Průběh kurzu byl velmi výrazně ovlivněn
nedostatkem sněhu, výcvik na běžkách
byl omezen. Nechyběly ale tradiční aktivity a výlety do okolí. Protože právě probíhala zimní olympiáda, naši lyžaři si připomněli otázky olympionismu a zorganizovali závody v netradičních disciplínách,
ve kterých zažili spoustu legrace. Na
závěr ale nechyběly obvyklé sjezdařské
závody.
Staronovým vítězem mezi chlapci se
stal Pepa Bílek ze 7. A, nejrychlejší
slalomářka se jmenuje Veronika
Duláková, žákyně 8.B. Po týdnu prožitém
v nejvyšších českých horách, o kterých
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se dozvěděli hodně zajímavého při
besedě s pracovníkem KRNAPu, se
všichni vrátili spokojeni a nezraněni.
Velmi důležitým dnem se stal 4. březen. Uskutečnil se další projekt nazvaný
Den Asie. Tyto akce tvoří důležitou součást Školního vzdělávacího programu ZŠ
Velvary, který jsme nazvali Objevná cesta dětí. Přípravy třídních učitelů a jejich
tříd trvaly několik týdnů.
Zapojily se 3. - 9. třídy. V tento den
rodiče, veřejnost i děti ze zdejší mateřinky zavítali do některých asijských zemí.
Bylo naším cílem seznámit návštěvníky
se zajímavostmi, kulturou, jazykem
vybraných zemí největšího kontinentu.
Hned ráno jednotlivé třídní kolektivy
dolaďovaly svoje projekty, chystaly se
úpravy ve třídách, dokončovaly se kostýmy. Program byl zahájen v 10 hodin.
Hosty vítal vyzdobený vestibul, potom
si mohli vybrat,do které asijské země
zavítají. V Rusku ochutnali pirohy vyráběné přímo na místě.
V Indii zájemci dostali kari rýži,
v Číně typické pamlsky. V japonské
expozici gejši servírovaly čaj, nechybělo
ani suši. V Kazachstánu podávali výborné medové pečivo. Každá expozice byla

zaměřena na nějakou zajímavost
dané země - prošli jsme se po
Velké čínské zdi, v Sepangu jsme
absolvovali závody F1, mohli jsme
se vykoupat v posvátné řece Ganze,
seznámili jsme se se životem v Tibetu
nebo mongolské jurtě, vyzkoušeli
si thajské masáže i turecké lázně.
Ocitli jsme se také na palubě kosmické lodi v Bajkonuru. Zkrátka v každé
zemi bylo něco, co zaujalo a svědčilo
o velkém nasazení žáků i třídních učitelů. Třídní kolektivy se rozdělily, jedna část předváděla svoje prezentace, druhá podnikala výlet po Asii. Součástí projektu
se stal test, který obsahoval otázky ze všech zemí. Jednotlivé projekce bodovali nejen
žáci, ale také nezávislá komise z řad veřejnosti. Nejvíce bodů získalo Japonsko 9. B,
na druhém místě se umístila Indie 7. A, třetí skončila Malajsie 9. A. Smysl této akce
byl naplněn - žáci získali spoustu informací o vzdáleném kontinentu. Také početné
návštěvníky projekt zaujal a oslovil. Tento den jsme totiž pojali jako“den otevřených
dveří.“ Na tomto místě také chceme poděkovat rodičům, kteří se do příprav zapojili.
Zprávičky:
18. a 19.března se uskutečnil sběr papíru. Výtěžek bude věnován na pomoc
dětem v Zimbabwe ve vesničce Tengenenze. Vzpomínáte si na loňský velmi
zdařilý projekt zaměřený na Afriku?
19.března proběhla recitační soutěž. V jednotlivých kategoriích zvítězili:M.
Brixí, K. Krejčíková, V. Kuptíková, P. Mižigár, T. Bradáčová a H. Mazochová.
Nejlepší recitátoři nás budou reprezentovat ve okresním kole příští týden
15.dubna od 13 hodin nás čeká již 5.ročník velikonočních dílen. Všichni zájemci jsou zvánipřijďte si vyrobit drobnost spojenou se svátky jara
Během jarních prázdnin došlo k výměně lavic v učebně fyziky
V současné době probíhají úpravy na dvoře školní družiny. Rodiče dětí žádáme, aby dodržovali zákaz vstupu na dvůr v zájmu vlastní bezpečnosti
2. a 9. května vyhlásil ředitel školy tzv. ředitelské volno. V tyto dny nebude
probíhat výuka.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Den země 2014
16. 4. 2014 proběhne na naší Základní škole Den Země. V rámci tohoto projektu je
vyhlášen také sběr drobného elektroodpadu: fény, kulmy, žehličky, holicí strojky,
toustovače, mixéry, vrtačky, odšťavňovače, mobily, baterie, notebooky, monitory, PC…
Žádáme veřejnost, aby se připojila a pomohla nám nasbírat body prostřednictvím
odevzdání nepotřebného elektroodpadu.
Věci se budou vybírat na školním dvoře, vchod k jídelně, hned za vraty v zastřešené
venkovní učebně 15. 4. od 13,00 do 15,00 hodin a 16. 4. od 7,15 do 8,00 hodin,
popřípadě dle předchozí domluvy.
Předem všem velmi děkujeme za podporu, které se nám pravidelně při podobných
akcích od veřejnosti a rodičů našich žáků dostává.
Mgr. M. Červenková, koordinátor EVVO
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Fotbal
> březen

Vážení čtenáři, fanoušci velvarského sportu,
rozhodli jsme se, že se s vámi budeme pravidelně
každý měsíc dělit o dění v největším spolku ve Velvarech.

Novinky z areálu Slovanu Velvary
V měsící březnu jsme oslavili již 95 let od oﬁciálního vzniku fotbalového oddílu ve Velvarech.
U této příležitosti jsme vyzdobili chodbu v kabinách Slovanu velkoformátovými fotograﬁemi od vzniku
po současnost. Tyto fotograﬁe se budou průběžně doplňovat a měnit.
Z technických změn stojí za zmínku nová kabina pro rozhodčí a oddíly mladší a starší přípravky, se
kterými nám pomohl nový majitel restaurace na Slovanu pan Milan Blažek.
Dále jsme dokončili výměnu rozvodů teplé vody a druhého kotle na plyn, toto vše na vlastní náklady
Slovanu.

A co po sportovní stránce?

Kralupy na jejich hřišti 2:1

FOTBALISTOU OKRESU JE PODRUHÉ MICHAL
MAJTANÍK
Nestárnoucí brankář Velvar, zvaný od mládí psycho,
získal již druhým rokem za sebou cenu pro nejlepšího
hráče okresu Kladno. Toto ocenění získal na základě
hlasování čtenářů kladenského deníku. Budeme se
všichni těšit na příští rok, zda mu zdraví vydrží a získá
zlatý hattrick.
A MUŽSTVU SE NA JAŘE NEDAŘÍ
Našemu A týmu se na jaře nedaří a v prvních 3 mistrovských zápasech nezvítězil. Nejprve prohrál před
rekordní návštěvou doma, kdy přišlo na první zápas
jara 500 diváků s Hvozdnicí 1:2, Poté venku nestačili
na Hradištko, kde hráli 5:2 a ve třetím jarním kole
podlehli v derby Tuchlovicím 0:2.
B MUŽSTVO SE ROZJÍŽDÍ POD NOVÝM TRENÉREM
Naše mladíky v béčku si vzal na starost Roman Nádherný a zatím se mu daří. V přípravě porazil Sokol Uhy
3:0 a v prvním mistráku podlehl až na penalty
v Tuřanech 3:2, když v zápase už vedl 2:0.
DOROST
Naši dorostenci kromě tréninků zatím odehráli
1 přátelský zápas, ve kterém porazili Kaučuk

STARŠÍ ŽÁCI
Náš nejúspěšnější mládežnický tým je momentálně
celek starších žáků, kteří v přípravě porazili silný celek
Brozan 4:1. Bohužel ale v prvním mistráku jara nestačili
na žáky SK Slaný, kterým podlehli 2:1, i když mohli
klidně vyhrát.
MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci nám udělali radost v přípravě nejen účastí
na trénnincích, ale i výsledkově na tom jsou dobře.
Nejprve porazili SK Slaný na jejich umělé trávě 15:9
a poté na Zichovci zvítězili 2:1.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Nejlépe si v zimě vedli kluci ze starší přípravky, když
porazili týmy jako SK Kladno, Neratovice, Kolín nebo
Kralupy. Jen poslední turnaj v hale jim nevyšel podle
představ a skončili na 4. místě z osmi týmů, když
podlehli Mělníku a Odolené Vodě.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Také mladší přípravka jede naplno a kluků je každým
dnem více. Turnaj v Praze jim sice nevyšel, ale u těchto
kluků není výsledek to hlavní. Hlavní je počet kluků
a jejich radost z každého tréninku, nebo zápasu. A to
se nyní daří.

mighty ADV

reklamní agentura

evčík

Inzerce

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
Provozní doba:
PondČlí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
NedČle ………………... zavĜeno

ZdenČk 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:
- StartérĤ
- AlternátorĤ
- Hands free sad
- AutoalarmĤ
- VýfukĤ

- Nezávislých topení
- El. PĜíslušenství
- Tažných zaĜízení
- Autorádií
- Autobaterií

DoplĖkové služby:
- VýmČna motorových olejĤ vþetnČ filtrĤ: nabízíme všechny typy olejĤ SHELL
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola, event. ošetĜení akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
Trvale rozšiĜujeme sortiment ND a pĜíslušenství pro:
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraniþních znaþek, speciální díly dodáme
na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.

Inzerce

STAVEBNINY VELVARY
ŽELEZÁěSTVÍ
ROZŠÍěILI JSME SORTIMENT ŽELEZÁěSKÉHO ZBOŽÍ O:
SPOJ. MATERIÁL (HěEBÍKY, VRUTY, ZÁVIT. TYýE), BRUSNÉ MATERIÁLY,
RUýNÍ NÁěADÍ (PILY, SEKERY, KLEŠTċ), ZAHRADNÍ NÁěADÍ, ATD.
DÁLE DLE POTěEB ZÁKAZNÍKģ
PLYNOVÉ BOMBY

- KRALUPOL (2, 10, 33 kg)

PLOVOUCÍ PODLAHY

- KRONOTEX

SÁDROKARTON, OBKLADY A DLAŽBY, ěEZIVO

PO-PÁ 7-16 HOD, SO 8-12 HOD
TEL.: 733 120 531
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stavebninyvelvary@seznam.cz

Č lánek

Sportovní kalendář 2014 - plochá dráha Slaný
12. 04. sobota 15,00 hod.:
03. 05. sobota 14,00 hod.:
28. 05. středa 18,00 hod.:
25. 06. středa 18,00 hod.:
02. 08. sobota 18,00 hod.:
03. 09. středa 17,00 hod.:
20. 09. sobota 14,00 hod.:

Mistrovství ČR juniorů - jednotlivců Finále č. 1.
PRO -TEC Meeting memoriál Antonína Vildeho
mezinárodní závod dvojic.
Mistrovství ČR extraliga družstev
AK CEREAS Slaný: AMK ZP Pardubice
Mistrovství ČR extraliga družstev
AK CEREAS Slaný: AK Markéta Praha
Přebor ČR družstev I. liga + MČR 125 ccm.
Play - Off MČR extraliga družstev
Přebor ČR družstev I. liga + MČR 125 ccm.

Letošní plochodrážní sezona bude ve Slaném zahájena 12. Dubna, kdy na ovál
vyjedou v mistrovském závodě junioři, aby v šestidílném seriálu bojovali o první
body do celkové klasifikace tohoto šampionátu. Následujícím mítinkem se stane
memoriál Antonína Vildeho, tradičně se závod uskuteční jako mezinárodní utkání
dvojic za účasti předních českých jezdců. Nejvyšší domácí soutěž extraliga družstev
v novém ročníku bude postrádat tým PDK Grepl Mšeno, ale ostatní tři celky AKM ZP
Pardubice, AK Markéta Praha a AK CEREAS Slaný se dohodli, že absolvují extraligu
bez výrazných změn oproti minulým ročníkům a tak diváci opět uvidí přední světové
jezdce doplněné o nejlepší České závodníky. Do Slaného letos po několikaleté odmlce zavíta I. liga družstev v té budou startovat kluby AMK ZP Pardubice B, PDK Grepl
Mšeno, AK Markéta Praha B, AK Slaný a společný tým AK Mitas Březolupy z německým klubem MC Meissen. Prvoligové závody budou doplněny o mistrovské klání mladých nadějí 10 až 15 let v kubatuře do 125 ccm. Ve Slánském klubu došlo k dohodě,
že od letošní sezony extraligovou soutěž zajistí AK CEREAS Slaný, juniorské závody
a I. liga bude v patronaci AK v AČR Slaný a memoriál Antonína Vildeho má již několik sezon po ekonomické a organizační stránce na starosti Speedway Klub Miletice.
Co nejsrdečněji do ochozů plochodrážního stadionu ke sledování napínavých soubojů
zveme nejen příznivce sportu levých zatáček.
Antonín Vilde

www.velvary.cz
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Anketa

Máte v oblibě nějakou velvarskou prodejnu, kde vás příjemně
obslouží (můžete uvést i jméno konkrétní prodavačky)?
Odpovídali obyvatelé Velvar a okolí
Marie D.(25)
Je to Drogerie Schubertovi, tam je
příjemná obsluha. A hlavně Květinka
na náměstí, tam je moc milá paní
Chuderáková
Renata B. (50)
Mám ráda paní Jánskou, pracuje
u pokladny v Jednotě. Ta je moc
sympatická.
Jiří P. (33)
Občas si dám dobré kafe v Bistru
vedle Jednoty. Jsem rád, když je
za pultem paní Svobodová, ta je
opravdu příjemná.
Naděžda P. (33)
Ráda chodím do Potravin Práznovská
na náměstí. Tam jsou všichni příjemní.
Pavla B. (37)
Jednoznačně Drogerie – Schubertovi
a Kricnerovi. Tam chodím ráda.
Blanka T. (46)
Chodím do cukrárny na náměstí, kde je
velice příjemná obsluha. Mám ráda paní
Elenu Gubovou i majitelku paní Lien
Salákovou.
Karel H. (52)
Nejvíc chodím nakupovat do Jednoty,
dámy se tam usmívají, tak si na
obsluhu nemůžu stěžovat.
Miroslava R. (53)
Velice ochotní a milí jsou Schubertovi,
tam chodím nakupovat ráda.
Jitka K. (52)
Jednoznačně je to Lékárna. Pan doktor
Mlynář vystupuje s maximální vstřícností a ochotou… kdykoli a cokoli. Je to
prostě obsluha na úrovni.
Jiří M. (64)
V květince na náměstí mi vždycky pro
manželku uvážou krásnou kytku i poradí, protože se v tom vůbec nevyznám,

ale rád dělám doma radost.
Marie B. (59)
Překvapilo mě, jak pěkný a široký
výběr nejen prádla, ale i halenek, šatů
a doplňků mají v prodejně v Chržínské
ulici u paní Srbové.
Jitka K. (50)
Ráda chodím k Schubertům, všechny
drogistické nákupy dělám jen u nich.
Paní Schubertová je milá dáma, vždycky si s ní i popovídám. A stejně ráda
nakupuji pod podloubím v prodejně
Barvy a laky.
Milan V. (69) Zounkovic pekárna.
Tam jsou všechna děvčata za pultem
fajn.
Josef O. (80) Odborníkem na svém
místě je pan doktor Mlynář v lékárně.
Zákazníkům se věnuje maximálně,
vždycky ochotně poradí, vysvětlí. Mám
k němu velkou důvěru. Je to skvělý
člověk.
Věra K. (47)
Když si chci nechat uvázat opravdu
pěknou kytku, pak jedině od paní
Chuderákové z květinky na náměstí.
Marie Š. (61)
Moc milá je paní Pospíšilová, jak prodává pod branou záclony. Když chci
ložní povlečení, jdu jedině tam, protože
prodává kvalitní české výrobky.
Jednou jsem koupila krepové povlečení
při prodejní akci v hotelu, ale to jsem si
dala. Už nikdy víc. Rozpadlo se po dvou
vypráních.
Stanislav R. (72)
Mně je sympatická ta jídelna vedle
pošty. Když sem přijedu k doktorovi,
chodím tam na gulášek. Pak si jdu
vyzvednout léky, tak chci hodně
pochválit celé osazenstvo lékárny,
jsou moc hodní.
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P ozvánka

MALVAĕÁCKÉ ýARODċJNICE
MALVAĕÁCKÉ ýARODċJNICE
30.4.2014
30.4.2014

v 18.00 sraz v maskách
þarodČjĤ a þarodČjnic
v areálu Malovarského rybníku

Program pro dČti i dospČláky:
* malování na obliþej
* þarodČjné hry pro dČti
* vypouštČní lampiónĤ s pĜáníþky
* obþerstvení
* možnost nakoupení buĜtíkĤ na místČ
* posezení s kytarami a dalšími vámi
donesenými nástroji u ohnČ

V Š IVHŠ INHINJI SJTSET ES SRRDDEEýýNN ċċ ZZVVÁÁNNI I

VÝTċŽEK Z AKCE BUDE VċNOVÁN NA PěESTAVBU AREÁLU MALVAĕÁKU

VÝTċŽEK Z AKCE BUDE VċNOVÁN NA PěESTAVBU AREÁLU MALVAĕÁKU
Inzerce
POZVÁNKA
V Základní škole se od 8. 4. do 15. 4. 2014 bude konat Velká výstava
bezobratlých, zapĤjþená PĜírodovČdeckou fakultou UK v Praze.
Výstava je souþástí letošního Dne ZemČ, který na naší škole probČhne 16. 4. 2014. SrdeþnČ na
výstavu zveme veĜejnost i okolní školy a organizace. Otevírací dobu a bližší informace sledujte na
stránkách školy www.zsvelvary.cz,
popĜípadČ kontaktujte Mgr. M. ýervenkovou
na tel. 315 761 060.

VERNISÁŽ VÝSTAVY PROBċHNE
8. 4. 2014 VE 14.00 HODIN VE
VESTIBULU ŠKOLY.
V ýeské republice žije asi 47 tisíc druhĤ
bezobratlých. VČtšinu z nich však nemáme
pĜíležitost bČžnČ potkat. PĜírodovČdecká
fakulta proto pro Vás pĜipravila pestrou
obrazovou výstavu, kde se dozvíte mnoho
dĤležitých informací o tČchto živoþiších.
Vypravte se s námi prostĜednictvím výstavy
do fascinujícího svČta nepĜeberných tvarĤ a
forem þeských bezobratlých živoþichĤ.
RozmČry obrazĤ: 13 panelĤ velikosti
1000x850 mm; 18 panelĤ 500x600 mm.
Zdroj:http://www.prirodovedci.cz/eduweb/ucitel/katalog/206ͲvelkaͲvystavaͲbezobratlych/
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Křížovka

Vladimír Renčín: První stupeň pitomosti je.... (viz tajenka)
ALKOHOLIK
NEMOC
OHON
KOVOVÝ PENÍZ
UTONOUT
OPAK POZITIV
SALTO
LIDOŽROUT
DOSTAVIT SE
ZADUSIT OHEŇ
GUMOVÉ PŘEZŮVKY
FAKULTNÍ NEMOCNICE
ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI
HLODAT

Stránku připravila Z. Ortová

VYLUŠTĚNÍ
BŘEZNOVÉHO
ČÍSLA

Autorem knihy „Záhady Kladenska a Slánska“
je Vladimír Liška, přední český záhadolog
a spisovatel.
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Masáže Vám pomĤžou od bolesti a únavy, v pĜíjemném prostĜedí. Mojí prioritou je
Vaše
spokojenost. Ke každému mám individuální pĜístup, pomĤžu i s výbČrem masáže.
MĤžete si vybrat masáž zad, masáž šíje,
Breussovu masáž, baĖkování, medovou masáž,
indickou masáž hlavy i masáž celkovou.
Ráda Vás pĜivítám po telefonické
dohodČ ve Velvarech, Malovarská 563.
Mohu též pĜijet k Vám a namasírovat
Vás v pohodlí Vašeho domova.

Iveta Vítová, Malovarská 563,
Velvary
masaze@masazezdravotni.cz
Mobil: +420 723 149 626
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