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Z práva starostky

Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva
města Velvary dne 11. 6. 2014
Vážené kolegyně a kolegové, vážení
občané,
i dnešní veřejné zasedání zastupitelstva
zahájím bilancí toho, co se ve městě
v uplynulém čtvrtletí událo.

o podání žádosti z Regionálního operačního programu Střední Čechy na vnitřní
úpravy Sokolovny, o dotacích nebylo
dosud rozhodnuto.

Po dokončení zadláždění Pivovarské ulice byla provedena výsadba záhonů, celá
ulice včetně náměstíčka tak dostala nový
ráz. Byla dokončena rekonstrukce kanalizace a komunikace v Komenského ulici.
Ulice byla označena dopravní značkou
obytná zóna. Každý řidič ví, nebo by alespoň měl vědět, že v obytné zóně mohou
parkovat vozidla pouze na vyhrazených
místech. V Komenského ulici jich je dostatek, proto doufám, že parkování v zeleni
se v této ulici již stalo minulostí.

Rekonstrukce omítek a střechy nad
vstupem na kůr v kostele sv. Jiří, na
kterou jsme obdrželi příslib dotace
z Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury ČR ve výši
600 tis. Kč, již probíhá, oprava omítek
v dolní části Pražské brány, na kterou
jsme obdrželi příslib dotace z Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón,
již byla zahájena. Probíhá restaurování
Palladia, v nejbližší době bude osazeno
do dvorany budovy radnice.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme obdrželi příslib dotace ve výši 765
tis. Kč na stavbu bezbariérového chodníku
na Nových Uhách. V této lokalitě se bude
zároveň budovat dešťová kanalizace,
která zabrání zaplavování domů přilehlých
k silnici č. 616, stavba kanalizace je financována z rozpočtu města. Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavby
Stavební firma Neumann, s. r. o., Mělník,
v průběhu června – července firma stavbu
připraví a v srpnu zahájí. Během stavby
bude částečně omezena doprava na Nových Uhách.

V první polovině května byly opraveny
omítky budovy radnice do dvora, dvůr
paní Bernášková ve spolupráci s pracovníky technické čety upravila a osázela,
vzniklo tak příjemné místo, kde si za příznivého počasí mohou odpočinout občané,
kteří si přišli na městský úřad vyřídit své
záležitosti. Byla zahájena oprava vnějších
omítek budovy radnice směrem do Pivovarské ulice. Velmi bych si přála, aby si ti,
kteří mají nutkavou potřebu psát, kreslit
a sprejovat na nové omítky, našli jinou
zábavu a omítky zůstaly čisté pro potěchu
nás všech.

Z Operačního programu životní prostředí
jsme obdrželi dotaci na zateplení Sokolovny. V rámci této stavby bude provedena
výměna oken a vstupních dveří, bude
zateplena střecha a obvodový plášť
a bude provedena demolice přístavby
na stolní tenis, která je ve velmi špatném
stavebně technickém stavu. Ve výběrovém řízení zvítězila firma MAO a. s.
z Kladna, práce budou zahájeny v červnu
a ukončeny do poloviny listopadu. Na minulém zasedání jsem Vás informovala

V závěru loňského roku jsme podali
žádosti o dotace z tzv. krajských fondů.
Středočeský kraj bohužel tři ze čtyř našich žádostí o dotace zamítl, vyhověl
pouze částečně v žádosti o dotaci na
pořízení zásahového vozidla pro jednotku
dobrovolných hasičů, avšak namísto požadovaných 990 tis. Kč bylo přislíbeno
pouze 300 tis. Kč. Hejtmana kraje jsme
požádali o zvýšení dotace, jeho rozhodnutí však v tuto chvíli neznáme.
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V plném proudu je příprava projektů,
o kterých jsem Vás informovala na minulém veřejném zasedání. Pokud bude
schváleno navržené rozpočtové opatření,
mohou být v letošním roce realizovány
tyto projekty: Malovarské hřiště, oprava
chodníku v ul. Petra Bezruče, ve Školní
ulici, Na Průhoně a v Ješíně, stavba přechodů pro chodce u radnice a u Pražské
brány, zadláždění betonové plochy na náměstí atd. Bude-li se příznivě vyvíjet příjmová stránka rozpočtu, můžeme zařadit
i další investice ze zásobníku projektů.
Ve spolupráci s externím spolupracovníkem v oblasti IT Ing. Rudlem jsme připravili základ pro kamerový systém, v první
etapě bude kamerami monitorováno náměstí a přilehlé ulice, v dalších etapách
bude kamerový systém rozšiřován. Od
zavedení kamerového systému si slibujeme snížení drobné kriminality ve městě
(krádeže kovů, vandalství apod.)
Ráda bych Vám podala jakoukoliv
informaci týkající se opravy mostu přes
Bakovský potok, do dnešního dne mi
však náměstek pro dopravu Středočeského kraje neodpověděl na e-mail, který
jsem mu poslala dne 23. 5. 2014.
Velmi mě těší, kolika velvarským občanům záleží na budoucím vzhledu a využití
Malovarského rybníka. Začátek projektu
byl spontánní. Když na veřejném zasedání zastupitelstva došlo k bouřlivé diskuzi
o současnosti a budoucnosti Malvaňáku,
navrhl pan Radim Wolák požádat nadaci

VIA o dotaci na tento projekt. Pan Wolák
je vůdčí osobností projektu, do kterého
se aktivně zapojila celá řada lidí, o čemž
svědčí velká účast na třech brigádách.
Brigád se zúčastňují celé rodiny, i děti
vydatně pomáhají. Jejich zapojení do
budování je zárukou toho, že budou dílo
chránit, nikoliv poškozovat a ničit. Zvlášť
vyzdvihuji velkou účast brigádníků na třetí brigádě, kdy téměř celou dobu pršelo
a bylo velmi chladno.
Malovarský rybník je již tradičním místem pro pořádání Dětského dne, který
jako každoročně uspořádalo o. s. Čovíček
RaD, letos navíc Človíček ve spolupráci
s o. s. Natvrdlí uspořádal Čarodějnice,
obě akce se setkaly s velkým ohlasem
malých i velkých účastníků.
Městské muzeum kromě tradičních
výstav uspořádalo další ročník Velvarské
muzejní noci, při níž si hlavně deti mohly
vyzkoušet stará a téměř zapomenutá řemesla. Beseda z cyklu Aby řeč nestála,
které pravidelně pořádá naše knihovna,
byla tentokrát netradiční, v křesle pro
hosta usedla naše knihovnice a spisovatelka a zároveň zastupitelka Zdeňka Ortová, jejíž vyprávění zpříjemnilo pondělní
podvečer zaplněnému auditoriu.
Vážené kolegyně a kolegové, vážení
občané, děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 11. 6. 2014
Jitka Linhartová

Inzerce

Hledám pronájem bytu ve Velvarech 2+1 (3+1).
Kontakt: +420 605 311 611
Inzerce

Prodám mobilní novinový stánek ve Velvarech i s místem - u ZŠ
na podnikání nebo pro soukromé účely.
Cena dohodou. Tel.: +420 739 303 080
www.velvary.cz
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Velvarští hasiči oslavili
150 let svého vzniku
Nejstarší český dobrovolný hasičský sbor
ve Velvarech oslavil důstojně 150. výročí svého vzniku. První částí oslav byla
putovní výstava historických hasičských
praporů a z historie sboru, o které jsme
již informovali v měsíci dubnu. V den
založení sboru 22. května se jeho členové sešli na slavnostní valné hromadě,
která se konala na stejném místě jako
před 150 lety – v hostinci Na Sladovně.
Po připomenutí historie sboru a poděkování zesnulým členům, převzalo přes 50
členů sboru ocenění za svou aktivní práci pro sbor a pamětní medaile. Hlavním
dnem oslav byla sobota 24. května, kdy
se účastníci oslav
sešli na
velvarském
náměstí. Mezi
významné hosty
patřil senátor
a hejtman
Středočeského
kraje Josef Řihák,
poslankyně
parlamentu ČR
Věra Kovářová,
starostka města
Velvary Jitka
Linhartová,
předseda svazu
měst a obcí ČR
Dan Jiránek,
starosta
Sdružení hasičů
Čech, Moravy
a Slezska Karel
Richter, generální
ředitel Hasičského
záchranného sboru ČR Drahoslav
Ryba, generální
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ředitel Hasičské vzájemné pojištovny
Josef Kubeš a další hosté. Oslav se
zúčastnilo celkem 67 sborů a hasičských
jednotek z celých Čech, které si přivezly
s sebou 45 praporů, na které obdržely
pamětní stuhy. Sám velvarský sbor
obdržel řadu ocenění a mimo jiné 6
pamětních stuh na svůj prapor (od města Velvary, hejtmana kraje, generálního
ředitele HZS ČR, Sdružení hasičů ČMS
a hasičských sborů Opava-Palhanec
a Miletice). Čtyři hasičské sbory obdržely dekrety o svém prvenství v založení.
SDH Velvary jako nejstarší český sbor
na českém území, Zákupy na bývalém
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německém území, Velké Meziříčí
na Moravě a Kylešovice ve Slezsku.
Hlavní projev u příležitosti 150. výročí
českého dobrovolného hasičstva přednesl Karel Richter. Slavnostní průvod s prapory poté vyrazil na místní hřbitov, kde
byly položeny věnce ke hrobu zakladatele českého dobrovolného hasičstva Karla
Krohna. Následovala prohlídka modernizované hasičské zbrojnice našeho sboru.
Členové výkonného výboru SHČMS se
sešli na slavnostním setkání také v památném hostinci Na Sladovně. Slavnostní náladu po celý den udržovala hasičská
hudba Vranovanka z obce Vranov na
Benešovsku.
Mezi ukázkami historické techniky na
náměstí zaujaly parní stříkačky ze Semil
a Roztok u Jilemnice, koněspřežná stříkačka R.A.Smékal velvarského hasičské-

ho sboru a vozidlo Laurin a Klement 135
hasičů z Prčic na příbramsku. Odpoledne
dorazilo na náměstí vozidlo 6. propagační jízdy Sdružení hasičů ČMS, které
projelo liberecký kraj a do Velvar přijelo z Mělníka.
Přivezlo historický praporec a účastníky
jízdy přijala starostka města Jitka Linhartová. Dál přijala družební hasičský
sbor z Opavy-Palhance, se kterým velvarský sbor udržuje přátelské styky od
povodní v roce 2002.
Po vystoupení mladých hasičů SDH
Velvary se rozeběhly ukázky moderní
hasičské a záchranářské techniky. Nechyběla ani ukázka zásahové jednotky
Policie ČR Středočeského kraje, techniky
HZS ČR, HZS podniku Synthos Kralupy
n/Vltavou, HZSP ČEZ, a letištního speciálu Panther z letiště Václava Havla
v Praze.
Všechny ukázky
shlédlo velké
množství
diváků
a návštěvníků
města.
Oslavy byly
zakončeny
večerní taneční
zábavou na
náměstí.
Libor Šulc –
SDH Velvary

www.velvary.cz
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Poděkování velvarských hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Velvary děkuje všem hasičským sborům
a jednotkám
hasičů, městu
Velvary a jeho
složkám
(zejména zaměstnancům
pracovní čety
a městského
muzea, žákům
a pedagogům
Základní umělecké školy
za vystoupení), partnerům
a sponzorům
oslav za pomoc a účast
na oslavách
150. výročí založení našeho sboru.
Poděkování patří také velvarským občanům a návštěvníkům města, kteří související akce
a oslavy hojně navštívili.
Zvláštní poděkování patří občanům našeho města za odstranění dopravních prostředků
mimo náměstí v den konání akce, stejně jako za toleranci dopravního omezení v centru
města a hluku po celý den i při večerní hudební zábavě. Žádné zvláštní stížnosti k oslavám se k nám nedostaly, naopak hasiči obdrželi řadu pozitivních ohlasů, za které děkujeme. Oslavy 150. výročí založení se intenzivně připravovaly téměř 1 rok a enormní bylo
i nasazení členů SDH Velvary, zvláště v posledním týdnu před oslavami. Všem členům
našeho sboru rovněž děkujeme.
Partneři oslav:
Město Velvary, Středočeský kraj, Sdružení hasičů ČMS, Hasičský záchranný sbor ČR,
Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR a Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Finančně a materielně přispěli:
Město Velvary, Fond hejtmana Středočeského kraje, Metal Trade Comax Velvary, a.s.,
MERO ČR, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s, C-connect Velvary s.r.o, V. Holý
řeznictví Velvary, Pekařství Zounek Velvary, Farma Pokorný Kmetiněves, Velros Velvary
s.r.o, Nouemont Slaný s.r.o, Pešaut-montáže kabelů, s.r.o, IBG Praha s.r.o, Josef Rott
Velvary, T&F autoopravna Velvary, Eltodo, a.s., Požární bezpečnost s.r.o, Královský
pivovar Krušovice, a.s., L. Kučírková Velvary, P. Trnobranský elektroservis Zvoleněves,
P. Vobořil pokrývač Velvary, J. Valenta kovář Velvary, P. Bakalář fotograf Velká Bučina
a J.Štádlíková Čermáková Velvary.
Ing. František Saifrt, starosta SDH Velvary
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Velvarští hasiči na slavnostech v Litoměřicích
Přes 150 hasičských sborů ve dnech 6. - 7. června se zúčastnilo VI. hasičských slavností
v Litoměřicích včetně výstavy historické hasičské techniky. Zážitků si přivážíme mnoho.
Sbor obdržel řadu ocenění u příležitosti 150. výročí založení, mj. 4 stuhy na sborový prapor! Nejcenější od ministra vnitra ČR Milana Chovance, dále od starosty města Litoměřic
Ladislava Chlupáče, předsedy Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských
tradic Jindřicha Hejduka a starosty Sdružení hasičů ČMS Karla Richtera.
Naší expozici v pavilonu „H“ výstaviště navštívilo mnoho hostů a návštěvníků slavností,
např. hejtman ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální ředitel HZS ČR Drahoslav
Ryba, představitelé Policie ČR a další hosté. Všichni obdivovali píli všech dobrovolných
hasičů a jejich zájem o historickou hasičskou techniku. Zdařilé slavnosti byly zakončeny
hasičskou hudební fontánou a překrásným ohňostrojem. Další slavnosti se uskuteční
v roce 2017 - už se těšíme!
Libor Šulc – SDH Velvary

www.velvary.cz
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Městské zastupitelstvo
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 obecního 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?

Radek Šťástka
1) Byl jsem členem zastupitelstva a finančního
výboru.
2) Především mě potěšilo, že veškerá jednání
probíhala, a dosud probíhají, v konstruktivním duchu. Snad mohu říci, že všichni jednali a hlasovali
o věcech města tak, jak se domnívali, že je to pro
město nejprospěšnější. Jistě, tak by to mělo vždy
být. Ovšem vstoupí-li do hry stranické či osobní
zájmy, mohou mnohdy zájmy města či obce ustoupit do pozadí. Jsem moc rád, že jsem nic takového
po celé období nepozoroval. Všichni jsme tu doma
- snad to byl pro každého z nás ten hlavní motiv
našeho rozhodování i konání, byť jsme přirozeně
úplně vždy shodné názory neměli.
3) Poměrně omezené možnosti rozpočtu města mnohdy brání v zajištění takové péče o naše památky, jakou by si zasloužily. Některé volají skutečně o záchranu (např. Sv. Jiří). Stojí-li proti tomu omezené finance, bývá rozhodování, kterému
objektu dát přednost, mnohdy těžší. Přitom zachování těchto němých svědků umu i
kultury našich předků je pro naši přítomnost a zejména budoucnost nezbytné. Jakkoliv to může znít pateticky. Další věcí, která by si dle mého názoru zasloužila větší
pozornost v příštím konání města, je - řekněme - oživení naší paměti. Že není úplně
samozřejmé, že máme naši vlast, že za ni někdo kdysi bojoval a položil životy, aniž
si mohl být vůbec jist jejím vznikem. Že tu byli, a ještě stále jsou, lidé, kteří měli
své rodné město natolik rádi, že se někteří z nich do Velvar dokonce vrátili z mnohaleté emigrace na sklonku života, aby si připomenuli své mládí či dětství. V prvém
případě jsem měl na mysli zejména legie, ve druhém potom členy bývalého velvarského skautingu. Chovám snad chabou naději, že tato část našich - nejen velvarských - dějin by mohla být pro někoho z mladší generace znovu inspirací.
4) Dala mi poznání, jak asi musí uvažovat hospodář. A co vzala? Snad iluzi, že by se
hospodář mohl úplně vždy zavděčit všem.
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Zdeňka Ortová
1) Členka zastupitelstva a předsedkyně
kulturní komise.
2 Jsem moc ráda, že město celé čtyři roky
hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem, že se
nezadlužilo. Za tím stojí výborná práce všech,
kdo se o město starají po ekonomické stránce.
Vidím, že to v mnoha obcích - srovnatelných
velikostí s naším městem - není zdaleka samozřejmostí. O to víc mě těší, že jsme byli dobrými hospodáři.
Těší mě, když vidím, jak děti i dospělí sportují
na novém hřišti za sokolovnou, když děti s rodiči využívají hrací prvky třeba za Panskou hospodou (tam je teď opravdu příjemné zákoutí),
vhodným místem pro klidné posezení je také
dvůr u Domu s pečovatelskou službou, je to
tam krásně upravené. Mám radost z cyklostezky, z pořádku ve městě, z vkusně
osázených záhonů, z aktivity mladých lidí kolem obnovy Malvaňáku. Mám Velvary
ráda. Věřím, že ještě využijí svůj skrytý potenciál.
3) Trápí mě třeba občasné projevy vandalství. Když někdo ničí to, co sám nevybudoval. A mrzí mě, že Velvary zatím nemají vhodnou budovu pro kulturní účely. Že není
kde uspořádat taneční zábavu, ples, divadlo, hudební vystoupení atd. Nedávno
jsem ve Velkých Přílepech obdivovala jejich zrekonstruovaný sálek bývalého kina.
Je tam 80 míst k sezení, malé pódium, koberce, vše vypolstrováno. Říkala jsem si,
že přesně tohle by bylo pro Velvary ideální. Záleží mi i na tom, aby se měli kde
pobavit lidi ve zralém věku. Právě v takovém kulturním zařízení bych ráda viděla
klubovou místnost, kde by se starší lidé mohli věnovat svým aktivitám, chodit na
přednášky, do různých kroužků, poslouchali svoji hudbu, třeba i tančili, pobavili se.
Ale zatím opravdu není kde.
4) Získala jsem rozhodně větší přehled o chodu
města. Z nezasvěceného pohledu se vše zdá
jednoduché, ale ne vše je v naší kompetenci.
Musíme respektovat spoustu zákonů, nařízení,
novelizací. Zodpovídáme se konkrétním ministerstvům, krajským orgánům… Jsem ráda, že jsem
se na chodu města mohla podílet a snad být
i něčím platná.

Marcela Odvodyová
1) Jako členka Zastupitelstva a členka kulturní
komise.
2) Poslední dobou mě velmi těší zájem veřejnos-
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ti o dění v našem městě.
3) Vrásky to né , ale mrzí mě, že je stále nedostatek finančních prostředků
na nějaké kulturní zařízení či opravu budovy kina.
4) Dala mi větší přehled, jak funguje státní samospráva.

David Vedral
1) Člen rady.
2) Potěšilo mě, že jsem mohl pracovat v radě
města. Byla to moje první zkušenost s touto funkcí
a změnila můj pohled na práci úředníků. Jsem rád,
že zde působí několik spolků a občanských sdružení, které si nekonkurují, přispívají k výchově mládeže a dobré atmosféře ve městě. Mám velikou
radost z vybudování cyklostezky, dětských hřišť,
chodníků, komunikací a dalších užitečných věcí
pro běžný chod města.
3) Chátrající budova kina a sokolovny, obchvat
města a dostavba chybějících chodníků. Zároveň
vím, že finance jsou omezené a opravy takto
nákladných staveb bez podpory státu nelze realizovat.
4) Práce v městském zastupitelstvu mi nevzala nic, naopak mi dala možnost podílet
se na chodu města a jeho zvelebování.

Vlastimil Jandouš
1) Člen zastupitelstva a člen školní rady.
2) Jsem rád, že se podařilo zpříjemnit a zkulturnit plno míst ve městě a okolí. Hodně mě potěšilo
multifunkční hřiště u sokolovny. Vše by samozřejmě nebylo možné bez finančních prostředků
a dotací. Za to vše patří velké poděkování paní
starostce pro její aktivní přístup. Dále je správné
že město podporuje místní spolky a sdružení, jak
finančně tak i materielně. A díky aktivitám spolků
město žije. Těší mne i velký zájem obyvatel o obnovu Malvaňáku. V neposlední řadě je potěšující,
že město hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.
3) I po cca 4 letech fungování Městské policie
jsem nenašel úplně její smysl a byla škoda, že

10 Zpravodaj Velvary

Článek
od nás odešla ta státní. Dalším tématem jsou oba obchvaty jak Ješína, tak Velvar,
vše jde na můj vkus příliš pomalu. Ale to bohužel nejsme schopni ovlivnit.
4) Jsem rád, že jsem mohl aktivně přispět k chodu města a podpořit dobré projekty.
Neřekl bych, že mi něco vzala. Jen člověk někdy žasne nad byrokratickým šimlem
státní správy, kdy občas k cíli vede dlouhá cesta. O to větší radost je, když se věc
podaří dotáhnout do konce.

Mgr. Miluše Červenková
1) V zastupitelstvu jsem druhé volební období.
Nyní jsem členkou Městské rady, členkou kontrolního výboru, bytové komise a zastávám i post oddávající, což je pro mě obzvlášť milé poslání.
2) Potěšilo mě, že Velvary (+obce, které k nám
patří) se v posledních letech rozrůstají, letos
v lednu jsme po mnoha desetiletích překročili
hranici 3000 obyvatel. Potěšila mě obnova a někdy
i záchrana památek, historických unikátů, kterými
se může naše město a okolí pyšnit (kostel sv. Jiřístřecha, radnice, Panská hospoda, socha na Nábřeží, Palládium, kaplička v Ješíně), potěšila mě
spousta akcí, které různá sdružení a spolky pro
ostatní po celý rok pořádají, potěšila mě každá dotace, na kterou jsme dosáhli
a dokázali jsme ji využít pro zlepšení životních podmínek v našem městě (místní
komunikace, opravy památek, dětská hřiště, sokolovna, škola, úklidová technika,
brána, cyklostezka, hřiště …). Těší mě, že naše město nemá žádné nesplacené
závazky, nežije na dluh a daří se mít vyrovnaný rozpočet. Potěšila mě spousta
pěkných zákoutí, která vznikla a vznikají, v poslední době aktivita kolem Malvaňáku.
Potěšila mě spolupráce se spoustou pracovitých, milých a vstřícných lidí. Za celé
čtyři roky je toho opravdu hodně…
3) No a to pěkné, jako vždy, vyvažují věci, ze kterých tak velkou radost nemáme,
ale víme o nich a musíme se pokusit se s nimi vypořádat v rámci možností malého
města a postupně, ale ne za každou cenu. Takže mě osobně mrzí např. zrušení
pobočky státní policie, nedostatek dopravních spojů do okolních měst a obcí
(zejména o víkendech), chybí kulturní sál, zbývá opravit a dobudovat mnoho
komunikací, chodníků (ideálně tak, jak vypadá nyní ulice Komenského), v havarijním stavu je budova bývalého kina,… stále je co plánovat a o čem přemýšlet.
4) Vzala mi část mého času, který jsem ale Velvarům ráda věnovala, poněvadž
„rozkvést prý máme na místě, kam jsme byli zasazeni“ a já tady žiju více než
čtyřicet let. Vzala mi část iluzí a představ, se kterými jsem do komunálních voleb
vstupovala…
Dala mi nadhled, dala mi spoustu nových zkušeností, dala mi možnost zastupovat
spoluobčany, kteří se na mě obraceli a obracejí se svými dotazy, problémy, obavami,
dala mi radost z občasné pochvaly, a někdy mi dala pěkně zabrat .
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Mateřská školka

Z okénka naší školičky...MŠ Velvary
V měsíci březnu proběhla v základní škole
recitační soutěž. Této
soutěže se zúčastnily
i některé děti z naší
mateřinky a obstály
na výbornou.
Každý den je u nás
amatérský cirkus, ale ten profesionální měl
název Cirkus Cecilka. Také u nás vystoupil
kouzelník Susa s pořadem: Kdo je nejšikovnější? Děti stále odpovídaly: „my“, ale později pochopily, že to jsou jejich maminky!
Byli jsme pozváni do Základní umělecké
školy ve Velvarech, abychom si poslechli
své kamarády, kteří se učí hrát na hudební
nástroje. Děkujeme pedagogickému sboru
za připravení krásného programu.
Den Země již tradičně slavíme vycházkou
po našem okolí. Tentokrát jsme se vydali do
nedalekého nabdínského kostelíka a samozřejmě i s rodiči. Šlapali jsme vskutku cestou necestou, protože nás čekaly i velmi zabahněné úseky. Botky jsme si cestou očistili
a došli k cíli. Kostelík nám otevřel sám pan
farář, který nám o něm i povyprávěl a nabídl dětem, že si mohou osobně zazvonit zvonem. Zážitky byly opravdu nevšední!
Další naše kroky směřovaly ke kostelu
sv. Kateřiny. Požádala jsem Mgr. Terezii Kaltounkovou, aby nám o velvarském kostele
také něco zajímavého prozradila. Za přednášku moc děkujeme!
Musíme se i trošku pochlubit! Velvarské
sdružení Človíček RaD o.s., pořádalo již
tradiční Vajíčkobraní. Letos chtěli dosáhnout
rekordu ve shromáždění co největšího
množství natvrdo uvařených vajec (však
víte asi proč?). A povedlo se! Celkem 1491
kusů. Naše mateřinka podpořila tento rekord 220 vejci. Samozřejmě, že největší
poděkování patří rodičům našich dětí.
V tomto období máme ve školce spoustu
akcí. Navštívilo nás opět Bylinkové divadélko (představení: Pampeliška, Levandule).
Přijel také pan fotograf, který fotografoval
především naše předškoláky. Vytvořil hezké tablo, které jste mohli vidět v drogérii
u Schubrtů. Byli jsme se podívat i na statku
u MVDr. p.Vidímové. Nejkrásnější bylo den
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staré jehňátko. Za pozvání děkujeme!
Vyšlápnu si na výlet, třeba až na horu
Říp… pozměněnou písničku jsme si zpívali,
když jsme zdolávali tuto posvátnou horu.
I ty nejmenší děti vše zvládly a doma rodičům o výletě pěkně vyprávěly.
Další akcí byl sportovní den, který pro
děti pořádalo Sdružení Kolečko. Dostavili
jsme se na hřiště u základní školy a stali
se z nás rázem sportovci. Je nádherné vidět
děti plné radosti a energie!
1. červen-Mezinárodní den dětí. Protože
tento den byla neděle, oslavovali jsme až
ve čtvrtek. Mezitím jsme totiž měli jednu
velkou akci, kterou nazýváme Zahradní
slavnost. Na této slavnosti se všem ukážeme, jak hezky umíme tančit, přednášet
či skotačit. Odměnou pro děti byl skákací
hrad, malování na obličej nebo malé divadelní představení. Všem se to moc povedlo!
Také jsme byli pozváni na hasičskou
zbrojnici. Největší zábavou pro nás bylo
samozřejmě stříkání ze stříkačky! Odměnou
pro hasiče byly nakreslené obrázky s hasičskou tematikou. Páni hasiči, děkujeme
a přejeme co nejméně výjezdů.
Naši předškoláci již každoročně navštěvují
velvarskou základní školu. Bylo tomu tak
i letos. Nahlédli pod pokličku školního vzdělávání a už se na září moc těší.
V polovině června jsme přivítali v městské
knihovně vzácnou návštěvu. Pozvání naší
paní ředitelky přijal PaedDr. Zdeněk Martínek. Je to velmi známý psycholog, etoped,
zabývající se problémy našich dětí. Tématem jeho přednášky byla Agresivita, agrese
až šikana u dětí předškolního věku. Přednáška byla přínosná pro pedagogy i pro
rodiče. Škoda, že účast na přednášce byla
nízká.
Každá školka má svůj konec-jako měla
začátek……. Těmito slovy se rozloučily
předškolní děti s mateřskou školou v obřadní síni Městského úřadu ve Velvarech. Tak
rychle to utíká! Ale pozor! Ještě „Kouzelná
noc“ v MŠ.
Školní rok je za námi a před námi prázdniny. Za celou mateřskou školu Vám přeji
slunečné prázdniny se spoustou nezapomenutelných zážitků.
Bc. Radka Bečvářová

Článek

Poděkování
Jó třešně zrály a jak to bylo
dál... Vždycky, když začnou slova
této písně být aktuální, jsou
za dveřmi prázdniny. Opět jsme
na konci školního roku a je čas
na malé shrnutí všeho, co jsme za
posledních deset měsíců prožili při
společné práci, tančení, malování
a muzicírování.
A nebylo toho málo. Koncerty
a vystoupení, divadelní představení pro děti i dospělé, čertování,
vystoupení při adventu,
výchovné koncerty pro žáky
základních škol, maškarní bál,
vajíčkobraní, koncerty na zámku v Nelahozevsi.
V naší škole se po dlouhé době ozvaly hlasy nově vyučovaných nástrojů: kytar,
klarinetů, příčných fléten a trubek. Založili jsme pěvecký sbor a na závěrečném koncertě hudebního oboru jsme alespoň jednou písní představili rodící se soubor lidové hudby.
Napomohli tomu i noví kolegové a kolegyně, kteří posílili náš kvalifikovaný pedagogický
sbor.
Také jsme úspěšně soutěžili a reprezentovali školu i město Velvary na soutěžích
hudebního a tanečního oboru.
Na závěr školního roku jsme slavili. A bylo opravdu co slavit. Dvacáté výročí pedagogického působení paní Marcely Odvodyové, zakladelky taneční skupiny Vero, kterou
společně s paní Pavlínou Kratochvílovou vedou od úspěchu k úspěchu. Každoročně se
zúčastňují různých soutěží a přehlídek, kde se pravidelně řadí mezi ty nejlepší. Výročí
oslavila děvčata po svém, tedy tancem. Na společném vystoupení s hudební skupinou
Ginevra v téměř vyprodaném sále kralupského KaSSu představily nápadité choreografie
přesně na míru ušité malým tanečnicím a tanečníkům podle jejich věku a schopností.
Dovolte, abych se vrátil k úvodní myšlence a tou je moje poděkování. Poděkování
kolegům a kolegyním za jejich kvalitní a svědomitou práci s dětmi. Poděkování všem
z řad rodičů a příznivců naší ZUŠ. Všem těm, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a síly
našim žákům při jejich cestě za uměním.
Přeji příjemné prožití prázdnin a až budou zrát hrušky, těším se na pokračování.
Oldřich Adelt ředitel ZUŠ Velvary

Inzerce
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Rytířský dětský den ve Velvarech

Malvaňák zalitý sluncem se dne 07. 06.
2014 přenesl do dob rytířů. Tradiční Dětský den zde uspořádalo občanské sdružení
Človíček RaD ve spolupráci s městem
a dalšími partnery.
Bohatý odpolední program zahájila vystoupení dětí ze Základní umělecké školy
Velvary, která vykouzlila milý úsměv
u všech diváků. Vystoupení střídala živým
zpěvem Petra Longauerová. Do dob rytířských soubojů jsme se lehce přenesli prostřednictvím ukázek bojového umění dětí
z Tiger Jiu Jitsu. Pak už pódium patřilo po
zbytek odpoledne odvážlivcům, kteří si
přišli zazpívat sólově.
Rytířské ležení a kuchyně navodilo správnou atmosféru, kterou ještě přibarvili
Rytíři Mělničtí (skupina historického
šermu) svým divadelním vystoupením
a připravenými atrakcemi pro děti. Umění
sokolníků se svými dravci předvedl pan
Miloslav Pražák. Do koňského sedla se děti
vyhoupli s Povoznictvím Brož Mělník.
A protože největší zábavou je o něco
soutěžit a poměřovat si síly, stejně jako
za dob rytířů, bylo pro děti připraveno
mnoho stanovišť, kde prokazovali svou
hbitost, zručnost, ostražitost a rychlost.
Děti bojovaly na kládě s rytířem, porážely
draka, překonávaly tajemné síly, bloudily
labyrintem, skládaly kostlivce ze skříně
apod. Když došly k naplnění svého erbu,
tak je čekalo mnoho odměn, které si sami

vybrali v připraveném jarmarečním
stánku.
Pro nejmenší děti byl připraven dětský
koutek, kde si mohly zařádit na houpadlech, klouzačkách, ve skákacím hradu
nebo si zaťapkat na krátké i dlouhé trati
a pak za to získat odměnu z rytířské
truhly.
A kdo se vyřádil, tak si mohl přijít vyrobit
i něco po potěchu oka. Holčičky si vyráběly princeznovská trička a korunky,
kluci zase tričko s rytířským brněním
a přilbou. Nechyběla ani výroba ozdob
do vlasů, památečních placek nebo malování na obličej.
Odpoledne zpestřilo i vystoupení dětského
dramatického kroužku pod vedením
Michaely Kuptíkové.
O zábavu na pódiu, kde bylo stále na co
koukat, se výborně staral moderátor Jan
Petrovický. Poděkovat bychom chtěli
za mnoho tanečních vystoupení žákům
Základní umělecké školy ve Velvarech
pod vedením Marcely Odvodyové a Pavlíny Kratochvílové. Ale také za ukázky
dětí z Tiger Jiu Jitzu Velvary pod vedením
manželů Brixiových a pěvecké výkony
Petře Longauerové.
Naše poděkování patří Městu Velvary
za spolupráci a finanční podporu, Danovi
Kratochvílovi za ozvučení akce, Hospodě
u Hasiče a Tip sport baru Slabihoudkových
za zajištění občerstvení pro návštěvníky
i organizátory. Dále bychom chtěli poděkovat Přemyslovským středním Čechám
o.p.s. za finanční podporu, ale i firmám,
které přispěly finančním či věcným darem,
a to: Comax s.r.o. Velvary, Terius- Josef
Heřman, Ladislava Kučírková- Restaurace
U Krále Václava, Lékárna Velvary, Drogérie Schubertovi, Film shop -Petr Pavlík,
Hračkářství Doškovi, Beruška - Blanka
Kratochvílová, Chevrolet, Bidvest Kralupy
a Květinka- Říhová.
Obrovský dík na závěr patří i všem
z hradu i podhradí Človíčka RaD, kteří
se s úsměvem o celý den postarali.
Irena Podivínská Človíček RaD
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Úvaha o Velvarech
Není to tak dlouho, co jsem změnila celý svůj osobní život a ejhle – nedávno jsem
musela změnit i život pracovní. A jsem ve Velvarech.
„Velvary? To je někde v jižních Čechách ne?“ zeptal se mě pán v telefonu
a já si v duchu řekla – „to jsou Volary, ty troubo.“
Zbožňuju ranní příjezd od Kralup, když se mi ukáže hned na kraji kostelík.
Bylo to rychlé rozhodnutí – tady zkusím podnikat. Nic jiného mi stejně nezbývalo. Dala jsem se do příprav, což mě vedlo k velikému nadšení. Občerstvení!
Mraky schůzek s dodavateli, dohady, uhánění, aby vše bylo co nejdříve – no, trochu
peklíčko. Ale nadšení vítězí.
Velvarští každý den nakukují, jestli se už něco hýbe. „Jen abyste chodili i potom,“ usmívám se. Chci vařit tu nejlepší kávu, mít dobrou zmrzlinu a vychytat,
co budou mlsouni žádat.
Při prvních dnech otevření jsem se modlila, ať už jsem tu aspoň týden. Ale byla
jsem překvapená. Všichni co přišli, byli děsně milí a přející. Obzvláště jeden človíček, o kterém jsem přesvědčená, že je to anděl. Pomáhá mi od prvního dne. Naprosto nezištně a upřímně. Mám velikánkou radost – lidi se mi vrací a všechno chválí.
Jasně že pro někoho je to tu „směšně levné“ a pro někoho „smrtonosně drahé“. Ale
to už tak je. Chodí mi maminky s prckama – bezva. Sice úměrně k svému věku už
bych ty „z rozmaru pištící bytosti“ nezvládla mít doma, ale jsou i chvíle, kdy nepiští .
Neustále všechno ochutnávám, abych měla lidičky spokojené. Přibrala jsem 3 kg!
A to i z jiného důvodu – vysvětlím. Každý, kdo trpí na noční můry, je má zřejmě ze
špatného filmu nebo zážitku. Mojí noční můrou jsou DORTY! Chci je mít skvělé –
jsou drahé. Přirážka téměř žádná, jen aby lidi měli radost. Jenže – když vezmu míň
– ŠPATNĚ, když vezmu víc, zrovna se neprodají. A potom máme s přítelem honosné
tácy ke kafíčku. Takhle by to ale dál nešlo! Za 1. nejsem milionář, a za 2. – nechci
tahat kila navíc. Takže se nedivíte, že mám z dortů děsy??
Zákazníků pomalinku přibývá a s tím se musí zrychlit i moje rychlost . Lítám od
kafíčka k hambáči, k palačince, zmrzlině, ano, ano, salátek nakrájím, no nazdar –
vezou zboží. Kuchyňka se mění v bojiště. Hořčici mám na nose, tatarku na pantofli,
zelí lítá do všech stran. Ale neuvěřitelně mě to baví. Hlavně, když mě někdo pochválí. To vrním. (Snad to není slyšet).
Celý život mě bolela hlava. Ať už z nervů, nebo z radosti, prostě pořád. A teď – světe div se – nebolí!!! Nechápu. Při takovém zápřahu z prodejny. Mám radost. A další
den sem dotlačily sestřičky staroušky na vozíčkách. Jsem překvapená, jak krásně se
k nim chovají. A oni si tu se šťastným pohledem „kamsi“ pochutnávají.
A školní raubíři? Jsou super. Každý je jiný. Někdo váhavý, jiný rozhodný a humor
mají někteří kolikrát jako dospělí. Často se za rohem chechtám.
Nejhorší je, když je venku ošklivo a nikdo moc nechodí. Začnu se děsit, - udělala
jsem něco špatně? Z čeho zaplatím nájem? Ale pak se vyčasí a chmury rychle zaháním.
Se svýma dvěma pomocníčkama, kteří se u mě začali na pár hodin střídat, vymýšlíme nové a nové dobroty. Až se zas někdo příchozí zeptá: „a něco k jídlu tady
máte?“ tak aby dostal nejenom „NĚCO.“
Uklízím zahrádku, stahuju slunečník a se zvláštním klidem vysypávám koše a utírám
stolky. Jsem si svým pánem a cítím, že si snad konečně někdo cení mojí snahy. Sice
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mám dluh, který jen tak brzo nesplatím, ale jsem spokojená.
Jdu se projít uličkami až ke starému koupališti. Zjišťuju, jak je to tu krásné. Staré
domky na mě dýchají svojí historií – kdopak v nich asi bydlel kdysi? Všude plno zeleně a hlavně čisto. Každou chvíli potkám osobu s psíkem – miluji zvířata a tady jich
je! Sedím na lavičce a nasávám krásný vzduch. Ani se mi nechce vstát.
Odjíždím v autě a míjím svůj oblíbený kostelík. Je obklopený září zapadajícího sluníčka. A uvědomuji si, že mi vlastně všichni ti Jarouškové, Aničky, Andrejky, Kubové
(když nepiští).
a Nelinky začínají přirůstat k srdci
Velvary jsou pro mě krásné. Lidi tady musí být šťastní, a to ani nevědí, že by se měli
pyšnit, protože s nimi sdílí život anděl a možná někde blízko nich. To jen tak někdo
nemá .
Dana Hrmová
majitelka cukrárny Štěstí (dříve Esko)

knihovna

Městská knihovna Velvary
- otevírací doba - od 30.6. – 29.8.2014
Oddělení
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

pro dospělé a internet
8 – 11
8 – 11
12 – 17
zavřeno
8 – 11
12 - 17
zavřeno

Oddělení
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

pro děti
8 - 11
12 - 17
zavřeno
12 - 17
zavřeno

Knihovna bude uzavřena:
od 11. – 15. 8. 2014 – z důvodu čerpání dovolené
www.velvary.cz
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Mistr Martin Bacháček Nauměřický z Nauměřic
(dokončení)
V Neuměřicích a okolí panuje o narození
Martina Bacháčka tato pověst: byla viděna
záře nad rodným statkem na znamení, že
se narodil budoucí významný člověk. Poddaní tuto novinu šli ohlásit vrchnosti a to
Chrtovi ze Rtína sezením na Slatině. Ten
se jim však vysmál. „Snad si nemyslíte,
blázínkové, že se narodil nějaký budoucí
světec nebo vědec?“. Potud pověst. Zde
ale něco nehraje. V době pobělohorské
koupila panství Zvoleněves (spolu se
Slatinou) Zuzana Chrtová z Ober-Neuchingu v roce 1621 (byla manželkou slánského
hejtmana Jana Lipolta Chrta ze Rtína).
Požádal jsem o vyjádření se k tomuto
problému mnohem zkušenějšího (nemám
odvahu říci kolegu)
pana Jiřího Kopeckého ze Slatiny, autora
díla Slatina. Zde je jeho vyjádření: ta
informace pověsti o záři nad statkem při
narození Martina Bacháčka a o tom, že
se o ní pohrdavě vyjádřil pán Chrt ze Rtína
sezením ve Slatině byla převzata z Kralup-

ského vlastivědného sborníku z roku 1958.
Informace o tom, že uvedený pán Chrt
seděl v době narození Martina Bacháčka
ve Slatině bude však zřejmě mylná neboť
podle historických záznamů seděl v té
době na Slatině Jaroným Hrobčický z Hrobčic. Rod Chrtů se objevil ve Slatině až počátkem 17 století, konkrétně v roce 1616,
kdy od Jana Vilema Hrobčického Slatinu
koupila kromě dvora, který vlastnil jako
dědictví po svém otci Vladislavovi Oldřich
Hrobčický z Hrobčic, manželka slánského
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hejtmana Zuzana Chrtová. Až v té době
se objevuje ve Slatině Zikmund Chrt ze
Rtína, který zde také roku 1620 zemřel
a je zde pochován (spolu se svou manželkou Annou – zemřela 1624). V kostele
svatého Vojtěcha ve Slatině byl vsazen
do zdi presbytáře jejich náhrobní kámen.
Zikmund Chrt ze Rtína přežil Martina Bacháčka o osm let a tak mohl poznat, že se
tehdy tedy pěkně mýlil, pokud by byl
pravdivý základ pověsti. Dvůr ve Slatině
pak Zuzana Chrtová odkoupila z konfiskace provedené po bitvě na Bílé hoře v roce
1623. Rytíř Bohuslav Chrt ze Rtína (místopurkrabí hradu Pražského) dříve vlastnil tvrz i ves Malovary. Toto zboží od něho
v roce 1526 koupila obec města Velvar
(již dříve koupila pozemky okolo Malovar
od vladyky Jana Pytlíka, v té době majitele Zvoleněvse). Bohuslav Chrt měl dva
syny a to Zikmunda a Martina, kteří po
něm majetek zdědili v roce 1534. Zikmund
(manželka Majdaléna z Krakovska) měl tři
syny: Jana, Adama a Josefa. Jan (za manželku pojal Annu Častolarku z Dlouhé Vsi)
měl syna Zikmunda. To je ten Zikmund,
který na sklonku svého života byl sezením
ve Slatině (byl to tedy pravnuk Bohuslava). Našel jsem několik záznamů, že Zikmund byl blízký příbuzný Zuzany Chrtové
a Jana Lipolta, ale jak, jsem zatím nenašel. Budu ještě pátrat dál.
Martin Bacháček zemřel bez kšaftu (poslední vůle – závěti). Mladší bratr Jiří
a sestry se přihlásili o dědictví po Martinovi Bacháčkovi. (v knize Portrét renesanční
osobnosti píše autor Martin Hemelík, že
to byl synovec). Jiří byl ale upozorněn,
že zanechal jmění nevelké, zato dluhy jsou
daleko větší. O osudu letního domu, který
si v Praze Michli nechal Martin Bacháček
postavit (používal jen přízemí – patro
přenechal k používání michelské škole)
je známo jen to, že byl zbourán.
Ve štukové kartuši pod okny Národního
muzea v Praze jsou jmenovky dvaasedmdesáti významných osobností, působících
v Českých zemích. Je zde i jmenovka
Martina Bacháčka.
Šenfeld (do roku 1921), dnes Žižkovo Pole
je obec okres Havlíčkův Brod.
Jiří Lain

I nformace

www.velvary.cz
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce

Vážení čtenáři,
i blížící se konec školního roku přinesl
řadu zajímavých událostí.
Mezi tradiční a mezi žáky oblíbené
aktivity patří ozdravné pobyty u moře.
V letošním roce skupina více než 30 žáků
1. a 2. stupně zavítala na Kypr. Pobyt
organizovaný KRPDŠ se uskutečnil ve
dnech 15. - 22. května. Cesta tentokrát
byla náročnější, neboť se muselo přestupovat. Mimo obvyklých činností jako je
koupání a soutěžení v týmech všichni
absolvovali zajímavý program. Navštívili
přístav v Nikossii a pluli na krásné lodi
podél pobřeží. Líbila se i návštěva Famagusty a zdejší katedrály sv. Mikuláše.
Nevšedním zážitkem byla prohlídka
antických památek Salamis. Chceme
touto cestou poděkovat za organizaci
a finanční pomoc KRPDŠ, za finanční
podporu rovněž firmě Connect a panu
Vinšovi.
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20. května mezi nás opět zavítala dr.
Marie Imbrová, zakladatelka neziskové
organizace Klub přátel Tengenenge. Paní
doktorka v této zimbabvské vesničce založila školu a všechny peníze, které tato
organizace sežene, jdou na podporu
a rozvoj vzdělávání afrických dětí. Naše
škola se také snaží finančně podporovat
školu vTengenenge. Tentokrát se paní Imbrová setkala se žáky 7. tříd, a to v rámci hodin zeměpisu. Seznámili se s tím, co
všechno se stalo od poslední návštěvy dr.
Imbrové na naší škole. Byli jsme informováni, že internetový prodej panenek, na
jejichž výrobě se podílely velvarské maminky a babičky, přinesl zatím zisk 1800
Kč. Žáci našemu hostu předali šek na necelých 9 tisíc Kč. Tyto peníze byly získány sběrem papíru a sbírkou při adventním
vystoupení. Z těchto peněz se uhradí několikaměsíční plat pro Stelu, učitelku ve
zmíněné škole v Tengenenge.
Pro sportovně založené žáky organizu-

jeme každoročně vodácký kurz, který probíhá na řece Ohři. Letos kurz proběhl
ve dnech 27. - 30. května a zúčastnilo se
ho 23 žáků 2. stupně. Vodáci najeli 55 km
z Lokte přes Hubertus, Jakubov a Pernštejn. Prohlédli si také města Loket
a Karlovy Vary, navštívili Svatošské skály.
I letošní kurz byl poznamenán nepřízní
počasí, vodákům to ale dobrou náladu
a pohodu nezkazilo.
Vyvrcholením fotbalových aktivit našich

žáků byl zájezd školního fotbalového týmu
do Francie ve dnech 4. - 9. června. Celkem 16 fotbalistů se svými trenéry Šmídem a Pelichovským a paní učitelkou Hubáčkovou se zúčastnilo turnaje ve městě
Vertou. Mezi 32 týmy z 8 zemí se velvarští
fotbalisté neztratili. Naopak, jejich
16. místo je nejlepší umístění, jaké hráči
z České republiky dosáhli. Chlapci se pro-

šli po pobřeží Atlantiku. Součástí pobytu
byla i návštěva Paříže a jejích pamětihodností-Louvru, Eiffelovy věže, katedrály
Sacre Coeur. Na tomto místě je třeba
vyzdvihnout podporu města Velvary.
Každý hráč získal příspěvek 1000Kč.
Na akci se finančně podílely firma Comax,
COOP Kladno (pobočka Velvary), KRPDŠ,
OÚ Kmetiněves, Hospozín, Černuc, Reklama Mazochová a Bovys.Paní Hasalové kluci děkují za zdravotní péči. Kromě zážitků
z návštěvy Paříže získali hráči spoustu
zkušeností z mezinárodního turnaje
a pocit úspěchu z výborně odehraného
turnaje.
13. června pořádal Školní klub ZŠ Velvary spolu se školní družinou závody
na koloběžkách a kolečkových bruslích na
cyklostezce z Velvar do Ješína. Soutěžilo
asi 70 dětí, které si užily hodně legrace
a zábavy. Účast žáků 9. tříd rozhodla
o vítězi celoroční bodovací soutěže tříd.
Závěrem ještě poděkování. Vychovatelky
a děti ze školní družiny děkují sponzorům
manželům Kolářovým za bezplatné zapůjčení skákacího hradu a paní Janě Bárové
za tašku plnou sladkostí při oslavách Dne
dětí.
Jménem všech učitelů a pracovníků ZŠ
Velvary přeji všem čtenářům příjemné
prožití prázdninových dnů.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

dopis
Přikládáme také znění dopisu, který došel z Krajského úřadu, odbor školství, mládeže
a sportu, Zborovská 11, Praha 5 - na zdejší ZŠ Velvary
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych tímto vyjádřila svůj obdiv a uznání ZŠ z Velvar.
Byli jsme v době od 15. května 2014 na dovolené na ostrově Kypr a spolu s námi tam trávili svoji
dovolenou i žáci této školy pod vedením paní učitelky Hrbkové.
Všechny děti byly během celého pobytu naprosto v pohodě, byly slušné, uměly se chovat jak v jídelně,
tak u bazénu.
Dokonce i dlouhou a vyčerpávající cestu včetně transferu, která trvala bezmála 5,5 hodiny, zvládly bez
obtíží, bez kritik a připomínek.
Toto se bohužel nedá říci o jiných – dospělých – rekreantech na naší společné dovolené, kteří byli spíše
ostudou.
Děti ze školy ve Velvarech byly příkladem pro nás všechny a vzorně reprezentovaly nejen školu,
ale i město Velvary.
Já i manžel jsme byli potěšeni, že jsme mohli trávit dovolenou společně právě s těmito dětmi
a paní učitelkou.
Olga Marková a Ladislav Ocetek
Česká Lípa
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Základní škola Velvary
Vás ve spolupráci se Školním klubem
při ZŠ Velvary
zve na výlet do Science centra v Liberci

Termín: 18. srpna 2014
Odjezd: 7.30 hodin od školy, návrat v odpoledních hodinách
Vstupné: děti 70,- Kč
Planetárium: od 10.00 je zarezervováno Planetárium (cena 50,- Kč)
Doprava: 200,- Kč
na dopravu bude žákům přispěno z grantu města Velvary 100,- Kč
(Volnočasové aktivity dětí)
Bližší info a přihlášky: Mgr. Blanka Dragounová (731659309)
Jana Roulichová (739040121)
e-mail: zakladka.velvary@gmail.com
Co si prohlédneme?
Interaktivní expozice věnovaná geologii České republiky

i

Vodní svět

i
i

Expozice GEO aneb kosmonautem snadno a rychle
i
i
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Živly
Člověk

P ozvánka

Fotbal
> červen
Tabulka A tým
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým
SK Rakovník
Hostouň
Černolice
Hvozdnice
Hradištko
Votice
Tuchlovice
Poříčí
Velvary
Lhota
Všenorský SK
Jílové
Cerhovice
Slaný
Loděnice
Týnec

Záp
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

+
22
19
17
16
15
14
14
14
14
14
13
11
10
8
7
4

Tabulka Starší žáci
ci
0
3
5
4
4
3
5
5
3
3
2
4
7
0
4
2
2

5
6
9
10
12
11
11
13
13
14
13
12
20
18
21
24

Skóre
76: 35
78: 43
63: 50
48: 41
78: 66
56: 42
49: 40
70: 54
77: 75
65: 62
49: 55
75: 69
39: 71
48: 76
43: 84
40: 91

B
69
62
55
52
48
47
47
45
45
44
43
40
30
28
23
14

PK

(Prav)
( 24)
( 17)
( 10)
( 7)
( 3)
( 2)
( 2)
( 0)
( 0)
( -1)
( -2)
( -5)
(-15)
(-17)
(-22)
(-31)

0
4
3
5
2
6
5
5
4
4
3
5
4
2
2

2
8
10
12
10
11
11
12
12
13
11
12
14
17

Skóre
94: 43
56: 43
69: 43
73: 68
46: 52
56: 75
70: 56
50: 58
49: 51
45: 70
42: 43
47: 45
53: 65
46: 84

B
65
50
41
40
40
38
37
36
36
35
35
35
33
25

PK
1
2
3
2
4
3
2
2
2
2
1
1
2

(Prav)
( 25)
( 9)
( -1)
( -1)
( -3)
( -4)
( -4)
( -5)
( -5)
( -6)
( -4)
( -5)
( -7)
(-16)

PK

(Prav)
( 20)

Tabulka B tým
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Klobuky
Žižice
Velvary "B"
Zvoleněves
Stehelčeves
Neuměřice
Vraný "B"
Koleč
Černuc "A"
Uhy
Otvovice "A"
Blevice
Pozdeň "A"
Tuřany "A"

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
20
15
11
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7

Tabulka Dorost
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

B

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Dobříš
Hořovicko
Slaný
K.Dvůr
Velvary
Jílové
Řevničov
Kročehlavy
N.Strašecí
Bohutín
SK Roztoky

Záp
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

+
18
17
15
11
11
7
7
6
6
4
0

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

1
1
3
6
7
10
13
13
13
15
20

Skóre
147: 9
80: 8
71: 15
72: 35
88: 29
48: 61
36: 92
33: 65
34: 82
22: 75
5:165

B
55
53
47
36
35
24
21
19
19
13
0

PK

(Prav)
( 25)
( 23)
( 17)
( 6)
( 5)
( -6)
( -9)
(-11)
(-11)
(-17)
(-30)

Skóre
89: 13
51: 24
52: 31
50: 21
61: 50
29: 31
44: 49
41: 89
39: 70
28:106

B
50
36
36
34
30
29
24
13
12
3

PK
1
1
2
3
1
2
2
1
1

(Prav)
( 22)
( 8)
( 7)
( 4)
( 2)
( 0)
( -2)
(-15)
(-16)
(-24)

Skóre
155: 61

B
53

PK
1

(Prav)
( 25)

Tabulka Mladší žáci
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Slovan Kladno
Švermov
Slaný "A"
Kab. Kročehlavy
SK Kladno
Velvary
Buštěhrad
Slaný "B"
Stochov
Zlonice

Záp
18
18
18
17
18
18
17
18
18
18

+
16
11
10
9
9
7
6
3
3
1

0
1
2
4
4
2
6
4
3
2
0

1
5
4
4
7
5
7
12
13
17

Tabulka Starší přípravka
Rk.
1.

Tým
SK Kladno "A"

Záp
18

+
17

0
1

0

2.

Švermov "A"

3.
4.
5.
6.
7.

SK Kladno "B"
Slaný
Velvary
Slovan Kladno
Libčice

18

13

0

5

146: 62

39

18
18
18
18
18

10
9
9
9
6

2
5
3
2
1

6
4
6
7
11

126: 93
191: 95
92: 82
128:107
101:112

34
33
31
30
20

8.

Kabl.Kročehlavy

18

9.

Zvoleněves

17

5

0

13

102:139

15

(-12)

3

0

14

46:177

9

(-15)

10.

Hřebeč

17

1

0

16

55:214

3

(-24)

( 12)
2
1
1
1
1

( 5)
( 5)
( 3)
( 2)
( -8)

1.

Tuchlovice

20

16

2

2

114: 25

50

2.
3.

Švermov
Velvary

20
20

14
13

3
2

3
5

74: 29
64: 33

48
43

4.

Braškov

20

13

0

7

93: 36

39

5.

Libušín

20

13

0

7

75: 41

39

( 9)

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

B

6.

Smečno

20

10

1

9

66: 53

31

( 1)

1.

Dobrovíz

12

12

0

0

152: 45

36

7.
8.

Hřebeč
Stochov

20
20

9
5

1
2

10
13

56: 58
54: 87

29
18

( -2)
(-13)

2.

Libčice

12

9

0

3

95: 68

27

( 9)

3.

Slaný "B"

12

5

0

7

82: 80

15

( -3)

4.

Zvoleněves

12

4

1

7

59:100

13

( -5)

5.

Vraný

12

4

0

8

70:110

12

( -6)

6.

V. Přílepy

12

4

0

8

63:109

12

( -6)

7.

Velvary

12

3

1

8

79: 88

10

( -8)

3
2

( 15)
( 11)

Tabulka Starší přípravka

( 9)

1
1

9.

V. Dobrá

20

5

2

13

45: 63

17

(-13)

10.

Hrdlív

20

4

2

14

34: 90

14

(-16)

11.

V. Přílepy

20

0

1

19

12:172

2

1

(-29)

PK

(Prav)
( 18)

Jménem Slovanu Velvary Vám přejeme krásné prázniny a po letní pauze se tešíme na viděnou!
mighty ADV

reklamní agentura

evčík

Z ákladní škola Černuc

Před prázdninami – škola pomalu
končí i v ZŠ Černuc

V minulém vydání Zpravodaje jsme
vás informovali o „záchraně“ školy v naší
obci. Jak jsme slíbili, dnes bychom chtěli
uvést něco nejen ze současného dění
ve škole, ale i z historie školy a školství
v Černuci, o jejím založení, výstavbě
a rozkvětu.
Nejdříve tedy o našich žácích,
kteří se již jako všechny děti těší na
prázdniny, na dva měsíce pohody a odpočinku od školních povinností. A dopřejme
jim to, vždyť se po celý rok snažili,
aby měli co nejlepší vysvědčení, udělali
radost rodičům i nám kantorům. A snažili se nejen v učení, ale i mimo něj. Sbírali starý papír, účastnili se akce „Těžíme hliník z našich domácností“, sušili pomerančovou kůru a úspěchy sklízeli i ve výtvarných soutěžích. V květnu absolvovali školu v přírodě ve Šlovicích, navštívili svíčkárnu v Šestajovicích, v červnu se zúčastnili divadelního představení, opět navštívili se svým vystoupením velvarský Domov
důchodců a vyjeli si na výlet do záchranné
stanice Čabárna.
Historii školy v Černuci, bychom připomněli ukázkami ze zachovalé kroniky,
jak jsme je sebrali v Okresním archívu na
Kladně.

Jako jeden z příkladů cituji: „Každé
město, městečko, každá obec, ba i každý
dům má své dějiny. Jak by neměla je míti
škola? Škola, která mocnou rukou
zasáhá v dějiny národa, zaslouží si, by
někdo sepsal paměťní události, které
sběhly se v síních jejích. Činím proto i já
skrovný pokus sepsati paměti školy naší,
školy Černucké. Škola vůbec v staletí
15,16 a předtím byla v smutném stavu
v městech, jak asi vypadala na vesnici?
Tu snadná odpověď. Byla osiřelou a učitel
sirotkem, málokdo se o ni staral, vždyť
vzdělání považovalo se za vedlejší. Teprve
v století 17. a to za Marii Terezii počala
škola vzkvétati. Po ní nastoupil syn její
Josef II., který byl by blahojdárnou práci v školství dále prováděl, kdyby zhoubná
smrť nebyla jej v brzku zachvátila. Školství však již i za následujících panovníků
se zvelebovalo.“
Dále: „Poněvadž počet žactva neustále
se vzmáhal, muselo se konečně pomýšleti
na stavbu nové školní budovy. Nejvíce se
o to zasazovali p.p. veledůstojný pan Antonín Štěpnička, vikář ve Vepřku a okresní
hejtman slánský, pan Klusáček. Po mnohých a mnohých obtížích počalo se stavěti
a konečně jest roku 1865 budova vysvěcena a svému účelu odevzdána“.
Mimochodem, vikář z Vepřku, pan Antonín Štěpnička, který se zasloužil o stavbu
naší školy, byl zmiňován i v pořadu Českého rozhlasu „Toulky českou minulostí“.
V seriálu o životě Antonína Dvořáka, jej
jako osmiletého podporoval v hudebním
nadání a zajistil mu místo v kostelním pěveckém sboru.
V příštím vydání Zpravodaje přineseme
další články z historie školy, přejeme hezké prázdniny a příjemnou dovolenou.
Ing. Pavel Kolář
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Článek

Žili u nás dinosauři
Geologická minulost naší vlasti je bohatá.
Mnohé geologické profily, dokládající
ukládání zemských vrstev u nás, ve
středních Čechách, jsou natolik typické
pro určitá geologická období, že byly
mezinárodní geologickou společností
vybrány jako standardní profily.
Každý z nás někdy slyšel o barandienu a trilobitech. Pouze lidé zabývající
se geologii blíže znají pojmy jako Klonk

mělké moře. Jeho pobřeží tvořily četné
zálivy a okolo něj se rozkládaly písečné
pouště. Nic vhodného pro velké dinosaury jako byl Brontosaurus, Tyranosaurus a další. Dlouho se nedařilo najít žádný důkaz o tom, že by dinosauři žili v té
době i zde.
Teprve v 19. stol známý geolog prof.
Frič našel jejich dvě kosti, a to v Holubicích u Kralup (publikovány byly již v roce

u Suchomast, profil u Svatého Jana pod
Skalou a další. V našem nejbližším okolí
je to souvrství proterozoických břidlic
(600mi.l let starých.) na výjezdu z kralupského nádraží. Další, i když již ne tak
věhlasné, jsou profily křídového moře
v Kralupech-Lobči: skalní profil u altánu
na Hostibejku, skála na Dvořákově stezce
nebo profil v zatáčce nad Lobčí. Také
rokle v Zeměchách, kde je zachován 16
metrů vysoký profil čtvrtohorních spraší,
zachycující střídání dob ledových a meziledových.
Chtěl bych se ale zastavit u druhohor
(250-65 mil let) u geologického období,
které je zajímavé tím, že v něm žili dinosauři. Jejich kostry se nachází většinou
na místech od nás vzdálených desetitisíce
kilometrů. Nejčastěji v Sev. Americe,
Číně, Mongolsku. Mnohdy se lidé ptají,
jak je možné, že u nás nemáme žádné
nálezy kostí velkých dinosaurů. Vysvětlení je jednoduché. Podle dosavadního
stavu poznání v křídovém období druhohor (144-65 mil) bylo na našem území

1878). Nejednalo se o žádné veliké kosti,
ale spíše o jejich malé úlomky. Nálezy
však nebyly tak průkazné, aby mohly být
tehdy všeobecně přijaty. Tak upadly
na dlouhou dobu v zapomenutí. Teprve
v roce 2003 u Nové Lhotky na Kutnohorsku našel amatérský sběratel další kost
dinosaura. O dva roky později takřka
na stejném místě byl odborníky nalezen
prstní článek dinosaura. Tyto nálezy konečně bezpečně doložily, že i ve zdejších
končinách tito tvorové před 60. mil. let
žili.
Tak se znovu dostala na „ pořad dne“
otázka původních nálezů prof. Friče.
V květnu 2011 v časopisu National
Geografic, v článku “Česká mozaika /příroda“ o tom podrobně píše P. Fouz. Konstatuje zde, že teprve další průzkum
kostí z Holubic, prováděný odborníkem
z Národního muzea P. Ekltem ukáže, zda
vůbec a o jaký druh dinosaura se v tomto případě jednalo.
V. Fencl
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Mít „obyčejnou“ louku

Inzerce
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K řížovka

Narodil se 26. srpna 1868 v Březové, okres Ústí nad Labem. Do Velvar přišel, když mu bylo přes
N
dv
dvacet
let. Otevřel si zde papírnický obchod a pracoval také jako knihkupecký jednatel velkých
pr
pražských
firem. Po dosažení koncese si zařídil vlastní knihkupectví. V počátcích I. světové války mu bylo úředně uzavřeno pro vydání zpěvníků: Zpěvník českých junáků, Vojenský zpěvník.
By vydavatelem pohlednic a dalších drobných tisků. Angažoval se do veřejného života – předseda
Byl
zp
zpěváckého
spolku Hlahol, člen divadelního spolku Tyl, organizátor sjezdu velvarských rodáků.
Ta byl členem Sokola a zejména v Družstvu pro postavení sokolské tělocvičny, kde byl dlouhoTaké
le
letým
předsedou.
Ze
Zemřel
29. ledna 1937 ve Velvarech. Jméno a příjmení velvarské osobnosti najdete v tajence...

HUBOVAT
OPAK SVĚTLA
NADMĚRNÁ VELIKOST
T
TVRZ,
SÍDLO PANOVNÍKA
OPLOCENÍ
DEN V TÝDNU
SVĚTADÍL
ČÁST STROMU
TANEC
NÁKAZA
KOŘENÍ

Stránku připravila: Anna Kratochvílová

VYLUŠTĚNÍ
ČERVNOVÉHO
ČÍSLA

Aforismus Moniky Peitschové:
„Gentleman je muž, který neflirtuje aspoň
se ženami, které nechává v…
AUTOBUSE STÁT „
www.velvary.cz
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