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Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Dne 30. května uplynou už celé dva
smutné roky,
co nás beze slova a rozloučení tragicky opustil náš milovaný
tatínek, manžel, bratr a kamarád pan Josef Leibl. Kdo jste
ho znali a měli rádi, věnujte spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají
manželka Ilona s rodinou.
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Zprávy z rady

Vybráno z jednání rady
Duben 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 vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele stavby Snížení
energetické náročnosti budovy Sokolovny ve Velvarech, včetně demolice přístavby pro stolní tenis. Stolní tenis se
bude hrát ve velké tělocvičně, pokud
bude mít město dostatek finančních
prostředků, může realizovat novou
přístavbu pro stolní tenis dle původního
záměru. Rada jmenovala členy hodnotící
komise.
Metal Trade Comax, a.s. požádal o vyjádření města k záměru Inovace výroby
hliníkových slitin recyklací výrobních
odpadů. Dle sdělení investičního manažera firmy dojde k navýšení kapacity
o 24 %, zvýšená doprava bude řešena
novým vjezdem z Chržínské ulice (poblíž
skladů CO), zatížení emisemi by mělo
být oproti současnému stavu minimálně
zvýšeno, zatížení zdroji hluku nepředpokládají. Rada města vyslovila souhlas
s realizací záměru za předpokladu, že
společnost zrealizuje nový vjezd do
svého areálu z ul. Chržínská, přispěje
k rozšíření zeleně ve městě, nedojde
ke zhoršení životního prostředí ve městě
Velvary a zároveň firma bude dbát na
to, aby ani ze stávajících provozů nedocházelo k únikům chemických látek do
ovzduší.
Rada projednala žádost Městského muzea Velvary a schválila rekonstrukci
klavíru, který je umístěn v secesním

sále muzea, dle nabídky p. Vratislava
Kocála, ladiče a opraváře hudebních
nástrojů. Odhadované náklady jsou Kč
75 000,--.
Rada schválila uzavření smlouvy se
společností EKO-KOM, a. s., o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů.
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu příprav oslav 150. výročí založení
nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru.
Rada schválila pronájem nebytových
prostor v čp. 225 na nám. Krále Vladislava od 1. května 2014 na dobu neurčitou, nájemce bude tyto prostory využívat k poskytování kosmetických služeb.
Rada schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku města č. st. 321, na
níž je umístěn novinový stánek.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku
žákům Základní školy Velvary na zájezd
fotbalového týmu do Francie ve výši Kč
1 000,--/žáka, tzn. celkový příspěvek ve
výši Kč 16 000,--.
Rada schválila zřízení přípravné třídy
při Základní škole Velvary pro školní rok
2014/2015.
Rada vzala na vědomí informaci místostarosty o probíhající rekonstrukci
ul. Komenského, informnaci starostky
o jednání s krajským úřadem o přidání
1 večerního vlakového spoje z Kralup
n. Vlt., o úspěšné akci o. s. Človíček
RaD Vajíčkobraní (rekord v počtu vajíček položených na náměstí: 1951 ks)
a o brigádách na Malovarském rybníku
(1. brigády se zúčastnilo 75 brigádníků
a 2. brigády 100 brigádníků).
Ve Velvarech dne 21. 5. 2014
Jitka Linhartová
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Anketa

Před čtyřmi lety jsme si zvolili patnáctičlenné zastupitelstvo.
Znáte alespoň některé z těch, kdo jsou v čele našeho města?
Odpovídali zákazníci velvarské prodejny Coop
Vladimír V. (55)
Je to asi ostuda, ale já si vzpomenu
jenom na paní starostku Linhartovou,
jinak nevím. Snad tajemník? Ale ne, ten
není volený, to je zaměstnanec.
Jana H. (62)
No je to starostka Linhartová a místostarosta, jak se jenom jmenuje,
jo Vojtěchovský. Ještě snad učitelka
Červenková a taky pan Fajgl.
Dana M. (34)
Starostka je Linhartová, místostarosta
Vojtěchovský. Pak je tam někdo z fotbalistů, jo Vedral. Taky paní Ortová
z knihovny. A vlastně ještě Vlastík
Jandouš.
Martina J. (44)
No patnáct jich dohromady nedám,
ale na někoho si snad vzpomenu. Tak
je to samozřejmě paní starostka, pak
pan Vojtěchovský, paní Kolínková, pan
Šťástka, paní Ortová... a dál fakt nevím.
Jiří J. (48)
Starostka Linhartová, na jméno místostarosty si teď nemůžu vzpomenout,
ale je z Ješína. Je tam určitě ještě Vedral, Majtaník a Fajgl.
Libuše V. (56)
Teď budu za ostudu, ale vzpomenu si
jen na paní starostku Linhartovou.
Zdeněk V. (61)
Je to starostka Linhartová, pak Vojtěchovský, Šťástka, Ortová a Fajgl. Na víc
si nevzpomenu.
Marie L. (46)
Volit jsem byla, ale je hrozný, že si teď
jména nemůžu vybavit. Určitě je to starostka Linhartová a místostarostou
je Zdeněk Vojtěchovský. Taky je tam
Schubertovic dcera, jak se jenom
jmenuje... jo Valchářová.. Vy tam jste
určitě taky, paní Ortová, vás jsem volila
a ještě mě napadá učitelka Kolínková.
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Milena R. (31)
Tak to jste neoslovila tu správnou
osobu. Ježiši, kdo tam je? No určitě
starostka Linhartová. Pak snad pan
Kurz. Nebo ten už ne? Ne, teď dělá
místostarostu Vojtěchovský, už vím.
Nezlobte se, na víc si nevzpomenu.
Karel M. (39)
Starostkou je Ing. Linhartová, jejím
zástupcem pan Vojtěchovský, ale ty
další fakt nevím.
Ivana Š. (47)
Je tam starostka Linhartová, pak paní
Kolínková, Červenková – ta i oddává,
pak pan Fajgl... a dál si nevzpomenu.
Hana T. (26)
Tak to opravdu netuším. Nezlobte se,
fakt nevím.
Jiřina T. (61)
Starostkou je paní Linhartová. Pak je
tam paní Rohanová a Srbová. Jé, promiňte, to jsou zaměstnanci úřadu, že
jo. Tak to beru zpět a na další si nevzpomenu.
Jiří B. (41)
Starostka se jmenuje Linhartová, místostarosta Vojtěchovský. V zastupitelstvu je ještě paní Ortová, Valchářová,
Kolínková, je tam Ing. Srb, pan Šťástka... a dál si nevzpomenu.
Zuzana K. (36)
To že teď myslím spíš na nákup mě asi
neomlouvá, co? No tak je to starostka
Linhartová, místostarosta Vojtěchovský,
pan Jandouš, paní Odvodyová... a dál
teď honem nevím.

Městské zastupitelstvo

Článek

Čtyři roky od posledních komunálních voleb brzy uplynou. Proto by bylo dobré si připomenout, komu jste v nich dali svoji důvěru. Představíme vám postupně všech 15
úspěšných kandidátů zvolených do velvarského Městského zastupitelstva, kteří svůj
volný čas po čtyři roky věnovali práci pro naše město. Všichni oslovení odpověděli na
čtyři stejné otázky:
1)
2)
3)
4)

Na jaké pozici jste v tomto volebním období pracoval(a)?
Co vás za poslední čtyři roky při práci pro město potěšilo, co se povedlo?
Je něco, co vám naopak dělá vrásky?
Co vám dala a vzala funkce v Městském zastupitelstvu?

Ing. Jitka Valchářová
1) Členka rady a předsedkyně finančního
výboru
2) V první řadě mě těšilo pracovat s paní
starostkou, právě ona stojí za mnoha pozitivními změnami, které se v našem městě
odehrály, a za to jí patří obrovský dík. Byla
pro mě čest tuto funkci vykonávat a být u
realizace mnoha projektů. Je těžké vyjmenovat vše, ale jako předsedkyně finančního
výboru oceňuji, že jsme všechny projekty
zvládly realizovat bez zadlužení města, že
jsou podporovány všechny přímo řízené organizace a že se dostalo i na podporu místních sdružení, jejichž aktivity významně
obohacují kulturní život ve městě. Osobně
jsem ráda, že vznikla nebo byla opravena
místa, kde mohou trávit čas rodiny s menšími dětmi, brzy dostane nový plášť sokolovna a bude opraveno hřiště v Malovarech.
Nesmím také zapomenout na opravy komunikací, které se snažíme provádět v rámci rozpočtových možností.
3) Myslím, že se z Velvar stává stále příjemnější místo pro život, zdá se mi však, že
chybí možnosti využití volného času mládeže, a i když bylo provedeno velké množství oprav komunikací, tak jich na opravu nebo na výstavbu stále mnoho čeká.
4) Práce v městském zastupitelstvu je inspirativní a člověk najednou získá větší rozhled. Dozvídám se, co vše by bylo potřeba udělat, ale bohužel ne vše je v silách a
kompetenci města či městského zastupitelstva, v mnoha ohledech jsme závislí i na
jiných státních institucích a orgánech státní správy a samozřejmě na omezeném
rozpočtu.
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Článek

Mgr. Jitka Kolínková
1) Byla jsem zastupitelkou a předsedkyní kontrolní komise.
2) Mám radost z hřiště u školy, které bývá využíváno na všechny možné akce. Projdete-li se po
městě, je uklizené, zelené plochy posekané a v
poslední době je i pěkně osázené.
3) Pro mě je velmi smutný pohled na bývalé
kino a také sokolovnu. Věřím, že se v příštích letech podaří sehnat finance na jejich výstavbu.
4) Funkce mi nic nevzala, naopak jsem se seznámila nejen s problémy města, ale měla jsem
radost z každého jeho zvelebení, pokroku.

Ing. Petr Srb
1) Jsem členem zastupitelstva a členem Finančního výboru.
2) Moc mě těší, že se městu a jeho obyvatelům
povedlo dokončit hřiště za školou, stejně jako
novou cyklostezku, a líbí se mi nový zametací
vůz stejně jako probíhající akce „Malvaňák“.
3) Mám starost o most přes Bakovský potok.
Velice mne tíží jeho rychle se zhoršuiící technický stav a složitá komunikace s Krajskou Správou údržby silnic, kdy výsledné, na co KSÚS
přistoupila, je omezení rychlosti pomocí zpomalovacích prahů, způsobujících otřesy nejen
mostu, ale i některých okolních domů. Věřím, že je to cenově příznivější, než např.
Světelné semafory s radarem, nebyly by ale tyto k mostu a okolí výrazně šetrnější?
Občas je potkávám na příjezdech do měst a obcí a všichni jezdí vzorně předepsanou
rychlostí, jelikož projetí „červené“ je jasně vymezeno v zákoně. Zde komunikace patří KSÚS a ta, jak vidno, zvolila cestu nejméně bolestivou pro ni, ale bohužel ne pro
most, obyvatele a jejich domy v jeho blízkosti.
4) Funkce mě naplnila vědomím, že když je vůle, dokážou se velké věci, viz. má odpověď na druhou otázku.
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Michal Pašek

Článek

1) Člen Zastupitelstva.
2) Velmi mě těší, že se podařila revitalizace hřiště
u sokolovny, hřiště je velmi hojně využíváno. Dále
mám radost z iniciativy Velvaráků a jejich snahy
o obnovení Malvaňáku.
3) Mrzí mě, že se dosud nepodařilo zajistit finanční
prostředky na rekonstrukci kina.
4) Díky funkci v Městském zastupitelstvu jsem
získal větší přehled o fungování města a měl jsem
možnost zasahovat do dění ve městě.

Jiří Majtaník
1) Zastupitel města
2) Jako sportovce mě nejvíce potěšilo všeobecné
zlepšení podmínek pro sportování ve Velvarech,
protože tato činnost má mezi občany největší
zastoupení.
3) Škoda, že nebyla vyslyšena moje myšlenka
o obnově Malvaňáku již na začátku volebního
období, mohlo již být vše hotovo. Ale hlavní je,
že se toto nakonec podařilo dát do chodu.
4) Díky tomuto poslání jsem zase o trochu více
poznal svoje město a to, jak jsou některé věci
v našem státě zbytečně složité, když něčeho
chcete docílit.

Radka Vosmíková
1) Členka zastupitelstva a členka kontrolní komise.
2) Vše co se týká zvelebování našeho města, stavby, opravy výsadba zeleně. V poslední době Malvaňák.
3) Most přes Bakovský potok, oprava, kterou moc
neovlivníme.
4) Dala - mít přehled o dění ve městě, možnost
spolurozhodovat, poznání spoluobčanů a města
samého. Nevzala – nic.
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Základní umělecká škola

ZUŠ Velvary informuje
I když počasí stále ještě nenaznačuje blížící se léto, kalendář je neúprosný. Než jsme se
stihli rozkoukat, je tu opět konec školního roku. A jak moc
byl úspěšný tento rok pro děti
z tanečního oboru ZUŠ Velvary?
Hodiny nabité tancem,
tvořením a společnou aktivní
prací dětí i učitelů se zúročily
při různých aktivitách tohoto
oboru. Hned na podzim na Stochovské grácii a také v dubnu
na Taneční přehlídce ve slánském divadle jsme mohli porovnat své výkony a zkušenosti
s ostatními uměleckými školami
z celého okolí. V zimě jsme okořenili vánoční atmosféru svým vystoupením na adventu
ve Velvarech i v Hospozíně. Sluníčko jsme svým hravým tancováním vylákali ven na velvarském Vajíčkobraní.
Jaro vyplnilo především soutěžní klání, kterého se pravidelně účastníme. V soutěži Taneční skupina roku tour 2014 se juniorky probojovaly až na mistrovství Čech. Na regionu
FTM se svým 2. místem zazářily děti se skladbou nazvanou ,,V listí“a všech třináct soupeřů bez zaváhání porazily juniorky s choreografií ,,Let it go“.
Obě skupiny tak postoupily
na Mistrovství ČR FTM, kterého
se zúčastní 24. května.
Letos nás čeká poněkud slavnostnější zakončení školního
roku. Právě před 20 lety byla
založena taneční skupina VeRo,
která nás dnes reprezentuje
na různých soutěžích a dalších
tanečních akcích. Během svého
působení obdržela za své výkony hodně medailí a diplomů,
mnoho dětí se zúčastnilo i Mistrovství ČR. Některé z nich
svými výkony sice nedosáhly
žádných ocenění, zato však potěšily hodně svých diváků, mezi jinými i na charitativních
akcích pořádaných ve spolupráci s hudební skupinou Ginevra.
Protože letos slavíme 20 let od začátku působení taneční skupiny VeRo, rádi bychom
Vás pozvali na závěrečné vystoupení našeho tanečního oboru, které se koná v KaSS 12.
června od 17 hodin. Druhou část vystoupení tvoří koncert skupiny Ginevra, se kterou si
zatančí naši žáci.
Pavlína Kratochvílová
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F otopříběh

Budování Malvaňá
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Článek

Žákyně Velvarské ZŠ obdržela zlato v Petrohradě
Žákyně 8. A základní školy ve Velvarech Petra Longauerová se zúčastnila pěvecké soutěže
v ruském Petrohradu, kde reprezentovala naši
republiku. Jednalo se o pátý jubilejní mezinárodní festival Baltská fregata – festival festivalů, který se konal mezi dvacátým a pětadvacátým dubnem letošního roku. Pěvecká sekce
proběhla v úterý 22. 4. Mimo zpěvu se soutěžilo také v kategorii taneční a divadelní.
Pěvecké soutěže se celkem zúčastnilo 49
soutěžících, kteří zpívali ve čtyřech věkových
kategoriích – 4 až 7 let, 8 až 12, 13 až 16
roků a starší. Na soutěž dohlíželo šest porotců,
mezi kterými byl i náš Jaroslav Šimek, zpěvák
a skladatel. V kategorii čtrnáctileté Petry soutěžilo 14 dětských talentů. Každý soutěžící odzpíval dvě písně. Petra si
vybrala skladby: Jak silná mám tu stát od Alžběty Kolečkářové a Set fire
to the rain od Adel. Za obě písně získala plný počet bodů.
Oficiální vyhlášení výsledků proběhlo 24. dubna od 18. hodin
v Domě mládeže. Petra Longauerová obdržela první místo a převzala si
zaslouženou medaili a diplom. Srdečně blahopřejeme.
Talentovaná Petra byla přijata též na mezinárodní dětský pěvecký
festival nazvaný Pod křídly Orionu, který proběhne 31. 7. – 6. 8. 2014,
tentokrát v Bělorusku ve městě Koblin. Držíme palce…
Autor textu: Blanka Tauerová, fotografie: z archivu P. L.

Inzerce
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Článek

Čarodějnice přispěly na Malvaňák

Na čarodějnickém reji poslední dubnový
den se u Malvaňáku slétlo velké hejno
čarodějnic a čarodějníků různých velikostí.
Všichni si to moc užili, až na tu jednu chuděru, co skončila na hranici. Fotogalerie je
k vidění na webu malvanak.cz nebo na
Facebooku.
Kromě hezkých vzpomínek přinesly Čáry
i první významný příspěvek na konto Malvaňáku. Čarodějný obchůdek a občerstvení
U staré Čaromůry totiž vynesly 13551,- Kč.
Celá částka bude uložena na transparentní

Inzerce

Inzerce
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účet projektu a použita na podporu obnovy
Malvaňáku.
Kromě toho se na Čárách vybíralo také do
kasiček, které jsou ale zapečetěné a výtěžek z nich bude oznámen, až se naplní ještě
více a na radnici je rozpečetí.
Děkujeme všem jednotlivcům, kteří přispěli finančně, materiálně nebo svou pomocí
při přípravě akce. Poděkování patří také následujícím firmám: Řeznictví Holý, Tipsport;
Pekařství Zounek, Potraviny Práznovská,
Drogerie Šubertovi a veltruské Řeznictví
u Kohouta.
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Z ákladní škola Černuc

Zpráva o takové jedné malotřídce

Určitě jste všichni mnohokrát projížděli
obcí Černuc a mnozí si ani nepovšimli,
že na samém jejím okraji stojí základní
škola. Pravda, ještě nemá krásnou a do
dálky zářící fasádu, ale do dubna příštího
roku ji nepřehlédnete. Škola oslaví 150-té
výročí od svého založení. Za toto období
jejími zdmi prošly tisíce žáků a desítky
učitelů a řídících (dnes ředitelů). Prožila
mnoho hezkých, krásných období, ale
i nemálo těch horších, mezi něž patřila
i hrozba uzavření školy v nedávné době.
Avšak zásluhou starostky obce a nové ředitelky se z ní stala moderní malotřídka,
která si výukou ani vybavením nezadá
se školami ve větších městech.
Dnes bychom vás chtěli informovat
o některých aktivitách žáků ve výtvarných,
hudebních a dramatických činnostech.
Všechny děti jsou zapojeny do celostátních
výtvarných soutěží na témata: ,,Víš, co
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jíš?“ ,,Ať žijí duchové a strašidla“ ,,Máme
rádi zvířata“ ,,Boudo budko“ a ,,Šťastné
stáří očima dětí“. A právě k posledně jmenovanému mají hezký vztah, vždyť pravidelně navštěvují Domov důchodců ve Velvarech a babičkám a dědečkům zpestřují
pobyt svými vystoupeními a vlastnoručně
vyrobenými dárky. Naposledy předvedly
hudebně dramatické pásmo 11. dubna,
předaly seniorům i personálu květiny vyrobené z krepového papíru a sklidily úsměv
a poděkování od všech.
A takových, málem zapomenutých škol
je v naší zemi stále dost, jak jste se mohli
přesvědčit i z reportáže o naší škole v Událostech na ČT1. Byla by velká škoda pro

malé obce a hlavně pro jejich malé obyvatele, kdyby měly zaniknout. Příště uvedeme něco o historii školy, jak se ji podařilo
zmapovat v Okresním archivu na Kladně.
Pavel Kolář

Fotbal
> květen

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 měsíci květnu proběhlo prohnojení hracích ploch a průběžně probíhala údržba celého areálu.
Kdy hlavně vlivem počasí se muselo sekat 2x týdně.

A co po sportovní stránce?
A MUŽSTVO NAŠIM NEJSLABŠÍM TÝMEM JARA
Našemu prvnímu mužstvu se v květnu vůbec nedařilo
a ostudně nám všechno prohrálo. Nejprve ve Slaném,
které se zachraňuje vysoko 6:2, následně doma
s Černolicemi jen 0:1. Ale opět následovali debakly,
nejprve v Loděnici 5:2 a nakonec doma s kvalitní
Hostouní vysoko 3:6
B MUŽSTVO SE ZLEPŠILO
Béčko šlo v měsíci květnu výsledkově nahoru. Nejprve
doma porazilo Zvoleněves 5:0. Týden na to prohrálo
sice v Žižicích 3:1, ale potom už jen vyhrávalo. Doma
porazilo Blevice na penalty, když v normální hrací
době remizovalo 2:2 – zde se blýskl při penaltách
náš Vedral ml. v brance. A v posledním zápase jsme
porazili Černuc na jejím hřišti 2:0.
DOROST ŠTIKOU JARA
Dorostenci pokračují skvěle a výsledkově jsou naším
nejlepším týmem. Začal měsíc výhrou na Stochově,
kde zvítězil 2:0, potom si vyšlápl na dorostence Hřebče
a zvítězili u nich 4:3. Měsíc ukončili domácí výhrou nad
Braškovem 3:1.
STARŠÍ ŽÁCI – TĚŽKÝ KVĚTNOVÝ LOS
Náš nejlepší mládežnický celek, který nás reprezentuje v krajské soutěži měl těžký los. Květen jim začal

Další domácí zápas

domácí prohrou s jednoznačně nejlepším týmem
soutěže Hořovickem 1:2. Potom zvítězil s Řevničovem
vysoko 8:2. A následovala prohra v Dobříši, která je
průběžně na druhém místě, tentokrát 3:0. Nakonec
přišla remíza v Jílovém 0:0. I tak ale můžeme
konstatovat, že naši starší žáci odehráli dobrý květen.
MLADŠÍ ŽÁCI MAJÍ PLNÝ POČET BODŮ!!!
Naši mladší žáci odehráli skvěle celý měsíc. Začali
výhrou ve Slaném 1:0, poté porazili skvělý Slovan
Kladno také 1:0 a měsíc zakončili jak jinak, opět
výhrou – tentokrát proti Stochovu na jejich hřišti 2:1.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Kluci ze starší přípravky patří k lepším v okrese. Prohráli
jen s jednoznačně nejlepším týmem SK Kladno 10:3,
což je ale v této věkové kategorii pěkný výsledek.
Naopak výhry přišly proti Kablu Kročehlavy a Hřebči.
První jsme porazili 4:1, ty druhé potom 9:1.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SE NEUVĚŘITELNĚ ZLEPŠILA
Jednoznačné zlepšení oproti podzimu předvedli kluci
mladší přípravky. Je znát jejich pravidelný trénink
s vysokou účastí. Jarní mistráky začali ve Vraném, kde
zvítězili 13:4, pokračovali ve Zvoleněvsi, tam remizovali
8:8. Poslední zápas hráli kluci doma proti Přílepům,
které porazili 14:3.

SO 07.06. v 17:00
mighty ADV

reklamní agentura

evčík

Slovan Velvary A - FC Jílové

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.

V uplynulém měsíci neprobíhaly pouze
sportovní akce. 28. dubna jsme realizovali
již tradiční součást výuky.nazvanou
Dopravní den. Na žáky 4. - 8. tříd čekaly
obvyklé disciplíny, na jednotlivých stanovištích pomáhali deváťáci. Žáci si ověřili
teoretické i praktické znalosti-vybavení
kola, jeho rozborka i sborka, dopravní
značky i křižovatky. Všichni si prohlédli
vybavení vozu rychlé záchranné služby,
seznámili se s prací hasičského sboru.
Připomněli si zásady první pomoci. Velkou
zkouškou pro všechny byla potom jízda
zručnosti. Za výkony na jednotlivých stanovištích získávaly třídy body, maximální
počet bodů na jednom stanovišti byl 15.
Některé disciplíny absolvovali i menší žáci
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včetně dětí z přípravné třídy. Někteří malí
žáčci udivovali svými znalostmi. Na závěr
hlavní organizátorka paní učitelka Dvořáková vyhlásila celkové pořadí tříd. Na 3.
místě se umístila 8. A se 101,6 bodů, za
102 bodů získala 2. místo 6.A a vyhrála
8.B se ziskem 102,4 bodů.
Poté se někteří zdatní cyklisté přemístili
do prostoru cyklostezky z Velvar do Ješína, kde proběhla časovka jednotlivců.
Vzdálenost z Velvar do Ješína a zpět nejrychleji zvládl Pepa Bílek ze 7. A v čase
7:17, na druhém místě skončil Lukáš
Jirotka z 8. B. Vzdálenost ujel za 7:38.
Třetí skončili dva chlapci, Lukáš Šmíd z 8.
A a Míra Hájek z 9. A ve shodném čase
7.46. Mezi dívkami zvítězila Eliška Hottmarová z 7. A v čase 8:08, následovala
ji Sabina Homoláčová z 8.B časem 9:08.
Vítěznou trojici doplnila Lucka Peterková
ze 7. A časem jen o něco málo pomalejším.
13. května se v Kladně uskutečnilo
okresní kolo dopravní soutěže. Družstvo
1.stupně tvořené Ondrou Sedláčkem,
Kubou Šebkem, Kristýnou Hájkovou
a Šárkou Slabihoudkovou se umístilo na
2.místě. Ještě úspěšnější byli zástupci 2.
stupně. Lukáš Kovařík, Pepa Bílek, Tereza
Bretšnajdrová a Míša Kindlová vyhráli
a postoupili do krajského kola, které proběhne 3. a 4. června ve Žďáru nad Sázavou.
Velmi úspěšné bylo i okresní kolo OVOV
(odznak všestrannosti olympijských vítězů). Naše družstvo složené z chlapců a dí-

vek 2. stupně se umístilo na 2. místě a je
před nimi rovněž účast v krajském kole
této soutěže.
6.května pořádala naše škola 2.ročník
atletických soutěží, který jsme nazvali
O pohár starostky města Velvary. Závody
sledovala i paní Naďa Prokůpková z republikového vedení Asociace školních sportovních klubů. Průběh závodů byl natáčen.
Členové asociace byli spokojeni s tím, jak
jsou využívány finanční prostředky, které
škola z této asociace dostává. Do budoucna nám byla přislíbena další materiální
i finanční podpora, kterou využijeme v rekonstruované sokolovně a bude k dispozici
i ostatním sportovním oddílům.
Během dopoledne jsme sledovali zajímavé a hodnotné výkony žáků 5.-9.tříd z pěti
škol. Pan učitel Perlík opět se svým týmem
zabezpečil perfektní informační systém,
takže všichni mohli sledovat průběžné pořadí i jednotlivé výkony. Velký boj se odehrával mezi naší školou a kralupskou ZŠ
Václav a Havla. Nakonec se nám podařilo
obhájit celkové vítězství a získat tak krásný pohár. Porazili jsme zmíněnou kralupskou základku, třetí potom skončili Zloničtí. Na tomto místě je nutné poděkovat zastupitelstvu města Velvary za jeho finanční
podporu, bez které bychom nemohli podobné akce organizovat.
Další velký úspěch za sebou mají i naši
florbalisté. 24. dubna sehráli poslední
zápasy. Dvě vyhraná utkání upevnila průběžné vedení velvarských kluků. 12. května proběhlo finále oblastního kola. Zde
měli naši kluci pořádnou smůlu. Zápas
o celkové prvenství skončil nerozhodně,
tak rozhodovaly samostatné nájezdy.
Neproměněný nájezd způsobil, že florbalisté naší školy skončili na 2. místě. Ale
i tak je to velmi pěkný úspěch a hráčům
blahopřejeme.
14. května proběhlo ve Velvarech semifinálové kolo CocaCola Cupu. Školní fotbalový tým zvítězil nad Chrastavou 2:1,
pak ale nestačil na fotbalově vyspělý tým
chlapců z Liberce, se kterým prohrál 1:4
a do celostátního finále se velvarští fotbalisté nedostali.
Velkým úspěchem skončila i naše účast
na Olympiádě dětí a mládeže ve Slaném

s mezinárodním obsazením. Tomáš Krampera skončil ve šplhu na laně na 4. místě,
fotbalisté se umístili na 3. místě. Družstvo
atletů ve složení Jan Nídr, Vlastimír Migra,
Tomáš Krampera, Patrik Chvojka a Jakub
Štefanik vybojovalo stříbrné medaile.
Hana Mazochové a Kristýna Kosková stály
na stupních vítězů v pěvecké soutěži.

Zprávičky:
11. května se více než 30 žáků
účastnilo Pražského maratonu
16. května odletělo 32:žáků napříč 1. a 2. stupněm na Kypr. Akci
organizuje KRPDŠ
20. května přijede dr. Imbrová. Bude besedovat s žáky 7. tříd
o tom, co se za poslední rok událo v Tengenenge a převezme šek na
8707 Kč. Tyto peníze šly ze sběru
papíru a charitativními dary při adventním vystoupení. Peníze budou
použity na podstatnou část mzdy
učitele ve škole v Tengetenge
27. a 28. května se uskuteční
sběr papíru
od 27. května proběhne vodácký kurz
4. června odjíždějí fotbalisté do
Francie
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary
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Plastová
Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata
PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvaliﬁkovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
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K řížovka

Aforismus Moniky Peitschové:
„Gentleman je muž, který neflirtuje aspoň se ženami, které
nechává v... (viz. tajenka)“
ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ
KASTRÁT
CHURAVĚT
PUTYKA
POLEDNÍ JÍDLO
VZTEKAT SE
ROSOL
PŘEDPIS NA LÉKY
ŠKRABOŠKA
ZLATÝ SLAVÍK
SOPEČNÝ JÍCEN
VELVARSKÝ PRODEJCE
AUTOBATERIÍ
Stránku připravila Z. Ortová

VYLUŠTĚNÍ
KVĚTNOVÉHO
ČÍSLA

August Sedláček - věnoval se sbírání
a shromažďování různých genealogických
a heraldických zajímavostí. Jeho knihy
jsou stále jedním z nejlepších zdrojů
informací o naší historii.
www.velvary.cz
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