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Z právy z města

Kontejnery
na Velké Bučině

Město nechalo vyměnit poškozené a neestetické
plakátovací plochy na 4 místech a to 2x
ve Velvarech, 1x na Velké Bučině a v Ješíně.
Firma Štádlík dokončuje další stanoviště pro
kontejnery na odpad na Velké Bučině u nově
opravené komunikace a dále upravuje chodník
a záhon podél silnice na konci Velvar směrem
na Černuc.

Opravy
Před Památkou zesnulých se naše technická četa snažila dát hřbitov dohromady. Odvážela nejen spoustu spadaného listí, ale dokončovala i opravu přední zdi hřbitova. Ta je v lepším stavu než zeď zadní, kterou oprava čeká. Dále byl opraven kostkový chodník ve Slánské ulici, což se bohužel nedá říci o fasádách přilehlých nemovitostí. Jedinou probíhající
stavební prací ve městě pokračuje oprava střechy kostela sv.Jiří firmou Fajstavr s.r.o.

Setkání seniorů
10. listopadu 2013 by oslavil 95. narozeniny český herec, spisovatel, dramatik,
režisér, glosátor a divadelní teoretik
Miroslav Horníček. A to bylo ve středu
14. listopadu tématem dalšího setkání
seniorů v Domově s knihovnicí. Ukázky
z knihy: Dobrý den, socho, Jablko je
vinno, Chvála pohybu či Hovory H jenom
dotvořily skvělou atmosféru posezení.
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Z právy z rady

Vybráno z jednání rady
Srpen 2013
Společnost Malované mapy s.r.o. nabídla městu Velvary účast v projektu Malované mapy, rada schválila zapojení města
do tohoto projektu.
Rada projednala a schválila nabídku
společnosti MOBISYS, která nabízí aplikaci pro chytré telefony k informování občanů. Využití aplikace je na zkušební dobu
12 měsíců zdarma, pouze zasílání
klasických SMS pro starší typy telefonů
je zpoplatněno.
Rada schválila vyhlášení výběrového
řízení na opravy podloubí a části fasády
na budově radnice čp. 1.
Rada vzala na vědomí informace
o probíhajících stavbách: rekonstrukce
sociálního zařízení ve školní jídelně,
rekonstrukce chodníku ve dvoře základní
školy, oprava kapličky v Ješíně, stavba
přechodu ve Školní ulici, parkoviště
u zdravotního střediska, oprava kanalizace u synagogy, rekonstrukce střední
části krovu a střechy na kostele sv. Jiří.
Do věže byla pro příští generace vložena
schránka s informacemi starostky
města,knihou o Velvarech, výtiskem
Zpravodaje atd.
Rada vzala na vědomí informaci o tom,
že překládka kabelů firmou ČEZ v Pivovarské ulici by měla být dokončena do
konce srpna, a o tom, že z důvodu rekonstrukce plynovodu společností RWE dojde
k posunu termínu 3. etapy opravy ulic
Sokolská – Čechova (podél hřiště.
Starostka informovala členy rady, že
odbor kultury Krajského úřadu Středočeského kraje souhlasí s přemístěním
Palladia ze hřbitovní zdi do budovy
radnice.
Starostka seznámila členy rady se zamí-
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tavým stanoviskem ŘSD ve věci vybudování kruhového objezdu na silnici I/16
na křižovatce u benzinového čerpadla.
Starostka informovala radu o ukončení
činnosti SOŠ Velvary k 31. 8. 2013.

Září 2013
Rada na základě doporučení výběrové
komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku „Velvary – oprava části fasády budovy
městského úřadu“ firmě Slánská stavební s. r. o., Praha 6, za nabídkovou cenu Kč
238 817,-- bez DPH (288 969,-- Kč včetně DPH). Firma byla vybrána ze 3 přihlášených uchazečů.
V místě zeleného pásu mezi silnicí I/16
a chodníkem v Ješíně plánuje město
výsadbu keřů. Po odbagrování zeminy je
ještě víc patrný špatný stav části chodníku. V rozpočtu na letošní rok však se
s odhadovanou částkou 150 tis.Kč již
nepočítá. Rada projednala možné zvýšení bezpečnosti v okolí silnice I/16 v Ješíně. Zvažováno bylo umístění betonových
nebo lanových svodidel. Rada se dohodla,
že starostka požádá ŘSD o návrh bezpečnostních opatření. Do rozhodnutí o bezpečnostních opatření nebude v uvedeném
místě vysazována zeleň.
Ředitel ZUŠ pan Oldřich Adelt předložil radě města zprávu, ve které objasňuje
konkrétní údržbu a opravy budovy a pořízení vybavení školy, ke kterým došlo
v období od července 2013 a na které byl
použit příspěvek od zřizovatele. Informoval radu o navýšení úplaty za vzdělávání
o částku 200,- Kč za pololetí v hudebním
a tanečním oboru a o 300,- Kč ve výtvarném oboru.
Starostka informovala radu, že dne
2. 9. 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení
na podlimitní veřejnou zakázku „Velvary

Setkání seniorů

– rekonstrukce ul. Komenského a obnova
kanalizace“. Rada jmenovala členy výběrové komise a seznámila se s projektovou
dokumentací a předpokládaným termínem dokončení - 30. 4. 2014.
Starostka informovala radu, že byl
dokončen přechod ve Školní ulici. Bylo
zjištěno, že bezbariérová zámková dlažba
se drolí – nekvalitní šarže. S dodavatelskou firmou bylo dohodnuto, že oprava
bude provedena na jaře 2014.
Rada vzala na vědomí informace starostky a místostarosty o probíhajících
stavbách, mj. o zahájení prací na 3. etapě rekonstrukce ul. Sokolská – Čechova,
rekonstrukci kamenné podlahy v přízemí
radnice a postupné opravě hřbitovní zdi
a opravě chodníků ve Slánské ulici pracovníky technické čety.
Starostka informovala radu, že je
připravena k podání žádost o dotaci na
opravu kostela sv. Jiří z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Rada schválila podání žádosti o dotaci na opravu kostela sv. Jiří
z tohoto programu.
Rada schválila zapůjčení víceúčelového
hřiště dne 5. 10. 2013 ZŠ Velvary na pořádání akce Velvarský maraton.
Starostka informovala radu, že dodavatel stavby, který byl vybrán v rámci výběrového řízení, Stavební firma Neumann,
spol. s r.o. nemá v současné době na
stavbu volné kapacity. Rada schválila
přidělení této zakázky uchazeči, který se
ve výběrovém řízení umístil na 2. místě,
a to Stavební firmě Rybář s.r.o., Mělník.
Rada vzala na vědomí informaci o poskytnutí grantu Nadací VIA o.s. Natvrdlí
na veřejné projednání využití a uspořádání areálu Malovarského rybníka.
Rada schválila přijetí dotace ve výši
18 000,-- Kč od Nadace Život umělce na
koncert v rámci cyklu Dvořákovy Velvary.
Rada schválila vyhlášení výběrového
řízení na pokácení 8 topolů u fotbalového hřiště.
Radě projednala žádost o.s. Natvrdlí

Z právy z rady
o zapůjčení prostor pro pořádání
Velvarských her a kulturního festivalu
Natvrdel. Rada schválila zapůjčení parku
u MŠ (vrboviště) na státní svátek 28. 10.
2013 na Velvarské hry a slavnosti stromu,
neschválila zapůjčení vestibulu radnice na
festival Natvrdel, nabídla však alternativně vestibul Panské hospody.
Rada vyhověla žádosti ředitelky
Mateřské školy a schválila udělení
výjimky v počtu zapsaných dětí.
Společnost Seznam.cz nabídla městu
Velvary zdarma prezentaci na stánkách
MAPY.CZ a FIRMY.CZ. Rada s nabídkou
společnosti SEZNAM.CZ vyslovila souhlas.
Před 2 lety uspořádalo město elektronickou aukci, při níž byli vybráni dodavatelé elektrické energie a plynu pro město
Velvary a jeho 4 příspěvkové organizace.
Smlouvy s dodavateli byly uzavřeny na
2 roky. Rada schválila nabídku společnosti
ARCH CONSULTING s. r. o. na uspořádání
elektronické aukce pro výběr dodavatele
elektrické energie a zemního plynu pro
město Velvary a jeho příspěvkové
organizace.
Rada schválila uzavření mandátní
smlouvy se společností ACCON managers
& partners, s. r. o. na vypracování žádosti
o dotaci ze SFDI na stavbu bezbariérového chodníku na Nových Uhách.
Na základě připraveného generelu bezbariérových tras byl radě předložen návrh
bezbariérové trasy č. 1. Tento materiál by
měl být do 11. října 2013 předložen na
Úřad vlády, jeho schválení je nutnou podmínkou pro získání dotací na bezbariérové
přístupy do zdravotního střediska
(z Ministerstva zdravotnictví), na stavbu
výtahu v základní škole (z Ministerstva
školství) a na stavbu bezbariérových
chodníků u místních komunikací
(ze SFDI). Rada schválila návrh
bezbariérové trasy č. 1.
Rada vzala na vědomí informaci
o zprovoznění systému MOBISYS,
v nejbližší době naleznou občané ve svých
schránkách informaci o tom, jakým způ-
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Z právy z rady
sobem se mohou do systému přihlásit.
Starostka informovala radu, že dne
30. 9. 2013 odeslala žádost o dotaci
na výstavbu Malovarského hřiště
z Nadace ČEZ – Oranžové hřiště.
Rada schválila pronájem nebytových
prostor na nám. Krále Vladislava 225
(v 1. patře o celkové podlahové ploše
64,79 m2) od 1. října 2013 na dobu
neurčitou, tyto prostory budou sloužit
jako kancelář hudebního vydavatelství
Nextera.
Rada vzala na vědomí informaci
o výsledku výběrového řízení na strážníka
městské policie.

Říjen 2013
Starostka informovala radu o průběhu
jednání se zástupci ŘSD a společnosti
CR Project, s.r.o., která připravuje projekt
na opravu silnice I/16 v Ješíně. Zástupci
ŘSD sdělili, že v uvedeném úseku nebude
možné instalovat lanová svodidla, lze zde
však realizovat zpomalovací ostrůvek za
předpokladu, že náklady uhradí město
Velvary.
Radě schválila smlouvu se psím útulkem
Azyl Naděje ve Pcherách na rok 2014.
Rada vzala na vědomí informace o probíhajících stavbách: dokončení chodníku
v Čechově ulici, dokončení rekonstrukce
ul. Sokolská – Čechova, o předání staveniště v Pivovarské ulici.
Starostka informovala radu o problematickém parkování osobních automobilů u vlakového nádraží. Starostka navrhla

Inzerce
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Správě železniční dopravní cesty, aby bylo
vybudováno nové parkoviště na místě
starého skladu. SŽDC nemá finanční
prostředky na výstavbu parkoviště, pokud
by však SŽDC provedla demolici skladu,
město by zajistilo zpevnění plochy.
Rada vzala na vědomí informaci o plnění
rozpočtu k 30. 9. 2013 a zabývala se
návrhem rozpočtu na rok 2014.
Rada schválila odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných městem.
Rada schválila nabídku Ing. Hrádka na
vypracování žádosti o dotaci na vybudování bezbariérových ramp, vstupů a WC
ve zdravotním středisku.
Rada schválila podání žádosti o dotaci
z krajských fondů, konkrétně
z Fondu rozvoje obcí a měst na projekt
Stavební úpravy budovy čp. 268 pro
potřeby Základní školy Velvary, z Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
na projekt Nákupu zásahového vozidla,
z Fondu kultury a obnovy památek
na projekt Další etapa rekonstrukce
kostela sv. Jiří a z Fondu životního
prostředí a zemědělství na projekt
Revitalizace parku za školou.
Rada schválila prodloužení platnosti
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón do 31. 12. 2015.
Rada schválila vyhlášení záměru
pronájmu nebytových prostor v přízemí
na nám. Krále Vladislava čp. 225
ve Velvarech.
Ve Velvarech dne 20. 11. 2013
Jitka Linhartová

Článek
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Článek

„Marvaňák“
Marvaňák, neb též Malvaňák, nazývají Velvaráci Malovarský rybník. Pro nás,
starší generaci, je nezapomenutelným
pojmem. Zvláště pro mě, jehož dědeček
Antonín Jelen plovárnu na tomto rybníku
po první světové válce založil. Učinil tak
pod hlavičkou bohulibé organizace „
Okrašlovacího spolku“, který mimo jiné se
zasloužil o založení parků, vysázení a rozestavění laviček po celém městě. Rybník
i celý areál měl spolek pronajat od mlynáře pana Šturmy (budova mlýna proti
vchodu na fotbalové hřiště). Já i spousta
velvarských kluků jsme trávili 80% svého mimoškolního času právě zde. V zimě
jsme na rybníku neb zalité zamrzlé louce
bruslili, na jaře a na podzim jsme zde
hráli fotbal a hlavně v létě jsme se zde
od května do října koupali.

Plavčíkem byl od roku 1932 do roku
1947 nezapomenutelný pan Semler,
jemuž při údržbě plovárny, a v neděli, kdy
bylo na plovárně až tisíc návštěvníků,
pomáhali jeho syn a dcera. Prodával
sodovky a limonády od místního sodovkáře pana Vondrušky, půjčoval pálky a síťku
na ping-pong, síť a merunu na volejbal
a půjčoval loďku za 1 Kč na hodinu.
Vstupné na plovárnu bylo 1 koruna a pro
děti 50 haléřů. Plovárna nebyla oplocena
(jen jí obtékaly ze všech stran potoky),
takže chudý kluci neplatili nic.
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Na „semlerově budce“ byla dřevěná cedule, na které visely klíče od soukromých
kabin (nikdy se nic neztratilo). Na plovárnu jezdili v neděli zmrzlináři a preclíkář.
Občas přijel mladý Standa Horáček s horkýma buřtama. V neděli též na plovárně
vyhrávala kapela pana Podivínského
„Jazz-band mladých“.
Jelikož se mi nepodařilo plovárnu
pořádně nakreslit, musím její zařízení
popsat. Za kamennou budkou (pokladnou) stál ping-pongový stůl a vedle byl
parčík. Uprostřed plovárny bylo velké
dětské pískoviště a okolo louky rozestavěno pět stolů s lavičkami. Louku
obklopovaly téměř ze tří stran řady
dřevěných kabin. Čtyři velké společné
kabiny zvlášť pro ženy, děvčata, muže
a chlapce a k tomu padesát soukromých
kabin, které byly pronajímány za padesát
korun na sezonu. Nacházelo se zde volejbalové hřiště a dvě houpačky.
Na rybníku, který byl rozdělen dřevěnou ohradou na dětskou část a brouzdaliště pro nejmenší, byla umístěna sprcha,
skluzavka, skokanský můstek a kulatý
dřevěný ponton na dovádění ve vodě.
Na plovárně se spolu stýkala velice
demokraticky celá velvarská populace,
i když okolo stolečků se shlukovali občané
stejných zájmů a společenského postavení. Za velkou loukou sloužící k fotbalové
hře zde byl u jezu směrem k jatkám lesík

s dvěma „kadibudkama“. Na plovárně byla snad stovka vzrostlých stromů.
Nedovedli jsme si Velvary bez „plovky“ představit a já bych se proto jako pamětník
přimlouval za její obnovení. Mnohem menší a méně významné obce svoji plovárnu mají.
Dr. Ing. Pavel Marek

Inzerce

Inzerce
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Článek

Trénování paměti v knihovně

Když jsme v září zveřejnily informaci, že
v měsících říjen až listopad bude probíhat
kurz trénování paměti pro veřejnost,
měly jsme obavy, zda vůbec někdo
najde odvahu a přihlásí se. Dnes můžeme
říct, že naše obavy byly zbytečné. Kurzu
se účastnilo celkem 18 zájemců a to
nejen z řad seniorů.
Ve středu 20. listopadu se uskutečnilo
ve společenské místnosti knihovny
závěrečné vyhodnocení. Sváteční
podvečer zahájila vedoucí knihovny
Zdeňka Ortová, která srdečně přivítala
nejen tajemníka města pana Ing. Radka
Moulise, ale také všechny přítomné. Poté
žákyně 8. třídy Michalka Kindlová zahrála
na akordeon dvě krásné skladby.
K uvolnění jsme si všichni zazpívali píseň
Ó, Velvary.
A pak už následovalo zhodnocení kurzu
a předání osvědčení. Někteří byli trošku
nejistí, zda na ně nečeká nějaká záludnost. Ale žádné závěrečné zkoušky nebylo potřeba, protože všichni účastníci
již v průběhu kurzu pilně, poctivě a svědomitě plnili všechny zadané úlohy. Kurz
měl celkem 4 lekce (Trénování paměti
hrou, Hrátky s čísly, Techniky zapamato-
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vání a Jména a tváře). Poděkovala paní
Ing. H.Černíkové, která přispěla svým
lektorským příspěvkem do dvou lekcí.
Lektorka kurzu při předávání osvědčení
všem účastníkům moc poděkovala za
odvahu a úžasnou disciplínu. To také
zaznělo několikrát od přítomných, že měli
obavu a strach z toho, aby nevypadali
jako „blbci“. Záhy se přesvědčili, že
trénink paměti není o zkoušce vědomostí,
ale o tom, jak v běžném denním životě
je možné trénovat paměť a tím si posílit
své sebevědomí. Také jeden z účastníků
řekl, že je po nemoci boreliózy a kurz mu
přišel právě vhod, protože má problémy
s pamětí.

U kávy, dortíku a malého pohoštění pak
následovala kontrola úkolu z poslední
hodiny: ze slova listopad vytvoř nová
podstatná jména a slovesa – na tabuli
jich bylo celkem 35 a další 3 slova doplnili
účastníci. Pokud chcete, můžete si to
zkusit také. Dozvěděli jsme se, že přítomné mnohé úkoly zaujali natolik, že se
do nich zapojili nejenom rodinní příslušníci, ale i studenti gymnázií či jiných škol.
„A je konec!! Ale ne, vždyť my se sem
zase vrátíme. Chceme dál řešit podobné
úkoly jako útěk z vězení střiháním drátů,
počítat nohy v autobuse, hrátky s písmenky, rýmovačky či další chytáky…
Vždyť nám to bude chybět! Chceme

Pozvánka
další pokračování v trénování našich mozečků.“ To jsou slova další z účastnic, která tam
zazněla.
A je rozhodnuto. Kurz bude mít pokračování v novém roce 2014.
Anna Kratochvílová
(knihovnice a certifikovaná lektorka TP)

Pozvánka
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S lovan Velvary

Fotbalisté Slovanu Velvary hodnotí rok 2013
Milí spoluobčané a fanoušci velvarského
fotbalu. Dovolte mi, abych v krátkosti
zhodnotil uplynulý rok 2013 a informoval
o sportovních výsledcích oddílu a také
o novinkách v areálu fotbalového stadiónu
Slovanu Velvary. A začal bych od nejmenších dětí. V posledních letech se nám
daří pracovat již s dětmi od pěti let věku
a úspěšně se účastníme okresních fotbalových soutěží družstev mladší i starší
přípravky. Kluci mají 2x týdně tréninky
a 1x týdně mistrovská utkání, k tomu
nějaký ten turnaj, většinou s oddíly
z okolí Kladna. Během zimní přestávky pod
dohledem trenérů využívají 2x týdně
velvarskou sokolovnu. Dvě družstva máme
také v kategorii žáků (11-14 let), kdy
mladší hrají okresní a starší krajskou
soutěž na velmi dobré úrovni. Také tito
hráči trénují 2x týdně a 1x bojují o body
v soutěžních utkáních. Tyto děti nám
dělají radost. Jediný tým, který je za
očekáváním, jsou naši dorostenci, kteří po
mnoha letech neudrželi krajskou soutěž
a momentálně hrají na okresní úrovni, kde
také nezáří. Ale věříme, že je to jen generační problém, který se změní s příchodem
nynějších starších žáků do týmu dorostu.
A dostáváme se k týmům dospělých.
Zatímco B mužstvo dalo šanci mladým
odchovancům a zatím se hledá, tak A mužstvo po horším jaru prožívá skvělé období
a přezimuje na 1. místě krajské I.A třídy.
Nejen že je první,ale jeho součástí jsou
mladí velvarští fotbalisté, doplnění o mladé
vyšehradské útočníky Balcárka s Letkem.
Tolik sportovní stránka a nyní bych rád
informoval, co se nám podařilo v areálu,
který je právem chloubou nejen Slovanu,
ale také města Velvar. Aby nám ale návštěvníci areálu mohli gratulovat – a jsou
z celého středočeského kraje, musíme se

ohánět.K tomu je krom úsilí nutné sehnat
tolik potřebné finance a to se nám zatím
daří. Záměrně nebudu nikoho vyzdvihovat, vážíme si každého, kdo nám přispěje
i nefinančně. Právě díky těmto aspektům
se nám letos podařilo pokračovat v obměně laviček kolem hlavního hřiště, za jednou
z branek jsme rozšířili ochranné sítě.
Průběžně pokračuje také oprava kabin
a modernizace vytápění v celé budově.
Také se nám podařilo vyměnit starou výpočetní techniku za novou, a mnoho dalšího.
Závěrem mi dovolte poděkovat jak skvělým fanouškům, kteří nám fandí , tak všem
sponzorům, kteří nás podporují. A všem
samozřejmě přeji příjemné prožití svátků
a ještě lepší rok 2014.
Za fotbalisty Slovanu Velvary Jirka Majtaník

1.

SLOVAN VELVARY

15

45:28

34

2.

SK Rakovník

15

32:17

32

3.

Sokol Hostouň

15

38:19

30

4.

Slovan Hradištko

15

42:25

30

5.

SK Černolice

15

35:26

27

6.

SK Votice

15

25:19

26

7.

FC Jílové

15

46:27

24

8.

AFK Tuchlovice

15

23:16

24

9.

SK Lhota

15

24:25

23

10.

SK Hvozdnice

15

21:26

21

11.

Poříčí

15

35:31

19

12.

Union Cerhovice

15

24:23

18

13.

Všenorský S.K.

15

22:32

16

14.

FK Týnec

15

22:42

12

15.

AFK Loděnice

15

16:49

7

16.

SK Slaný

15

15:49

5
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Zprávičky:
V těchto dnech si žáci 9. tříd podávají přihlášky na školy s talentovými
zkouškami
Probíhají přípravy na adventní vystoupení, které proběhne 1. prosince
na velvarském náměstí. Na tuto akci
jste všichni srdečně zváni, můžete si
zakoupit drobné předměty s vánoční
tématikou
19. listopadu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili okresního kola florbalového
turnaje, které proběhlo v Kladně. Do
krajského kola naši hráči nepostoupili.

Vážení čtenáři,
opět se po měsíci setkáváme
nad novinkami ze života školy.

V minulých zprávičkách jste si
přečetli, že v době podzimních prázdnin
proběhnou určité úpravy. Šlo o výměnu
luxferové stěny v pavilonu 1. stupně.
V současné době jsou všechny práce
dokončeny včetně opravy zábradlí.

16 Zpravodaj Velvary

Úpravy si vyžádaly náklady 103 tisíc Kč.
Naše škola již několik let spolupracuje
s velmi úspěšnou firmou Linet sídlící
v Želevčicích u Slaného. V průběhu
školního roku obě osmé třídy v rámci
hodin pracovní výchovy absolvují cyklus
akcí nazvaný Úvod do světa práce. Proběhne celkem 9 setkání, 4 v areálu
firmy Linet, pětkrát navštíví školu
pracovníci této společnosti. Zatím se
uskutečnily 2 návštěvy Linetu. Při prvním setkání se žáci seznámili s firmou
a jejími výrobky, druhá návštěva byla
věnována profesi servisního technika.
Každá akce je tématicky zaměřena na
různé profese. Žáci absolvují různé
testy zručnosti, ověří si rovněž znalosti
o firmě. Probíhá soutěž mezi třídami,
nejlepší účastníci budou na konci školního roku odměněni.
V pátek 15. listopadu se uskutečnilo
další setkání v rámci Příběhů bezpráví,
které vytvořila společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí jako
součást projektu Jeden svět na školách.

Tentokrát žáci 9. tříd s několika
osmáky odjeli s panem ředitelem do
Terezína. Jejich cílem se stalo Muzeum
ghetta. Nejdříve viděli film „Hitler,
Stalin a já“ režisérky Heleny Třeštíkové,
vynikající autorky filmových dokumen-

tů. Hlavní hrdinkou je židovská dívka Heda Blochová. Film sleduje její pohnutý příběh.
Zažila hrůzy pobytu v koncentrácích v Osvětimi, kde se setkala i s nechvalně proslulým Mengelem, a v Bergen-Belsenu, odkud se jí podařilo uprchnout. Po válce se opět
setkala se svým manželem. Ten byl ale v 50. letech v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským popraven. Následovala léta pronásledování, která vyvrcholila emigrací v roce 1968. Do vlasti se Heda Blochová vrátila po roce 1990. Věnovala se překladu
knih z angličtiny. Zemřela v roce 2010.
Po zhlédnutí filmu si žáci prohlédli expozici muzea. Doprovázela je paní Marta
Kottová, která byla v terezínském koncentráku vězněna. Patří mezi významné pamětníky oněch smutných událostí, je nositelkou medaile Za zásluhy. Měli tak jedinečnou
příležitost dozvědět se spoustu autentických věcí, které by se jinak nedozvěděli. Paní
Kottová opět připomněla existenci dětské opery Brundibár, kterou jsme měli možnost
zhlédnout před několika lety. Šlo již o páté setkání paní Kottové s žáky školy. Závěrem
všichni účastníci vyplnili pracovní list.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Terezín
Vše začalo příjezdem do Terezína. Nejprve jsme zamířili do kinosálu Muzea ghetta,
kde jsme si po shlédnutí filmu „Hitler, Stalin a já“, vyslechli vypravování paní Kottové. Poté následovala prohlídka samotného muzea. Vše působilo velmi emotivně.
Když jsme vyšli z muzea, nepanovalo moc příznivé počasí. I přes to jsme se vydali
na procházku, doplněnou zajímavými zážitky paní Kottové, která sama zavzpomínala na svého hrdinu. Fredymu Hirschovi položila na pomník květinu a nás
požádala o minutu ticha na jeho počest.
Pokračovali jsme na terezínské náměstí a poté do bývalých Magdeburských
kasáren, kde jsme měli šanci si prohlédnout nebo poslechnout umělecká díla
terezínských vězňů. Hlavní část této výstavy je věnována muzikálu Brundibár. Po
prohlédnutí celé expozice jsme pokračovali do divadelního sálku na půdě budovy,
který není přístupný všem. Prohlížejíce si místnost jsme se usadili a naslouchali
dalším příběhům paní Kottové.
Co říct nakonec? Nenapadá mě nic než použít citát paní Mangoliové z filmu.
„Hitler je mrtvý, Stalin je mrtvý a já žiju! Tak kdo vyhrál?“
Dominika Králová, 9. B
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Vybíráte školu pro Vašeho prvňáčka?
Vybíráte školu pro Vašeho prvňáčka ?
S blížícím se koncem roku začínají mladí
rodiče přemýšlet o tom, na kterou školu
přihlásí své ratolesti do první třídy. Jak vybrat
tu správnou školu, do které se budou
jejich děti těšit? Než se pro nějakou rozhodnete, přijďte se podívat k nám do Černuce
u Velvar. Jsme základní škola rodinného typu,
jejíž výhodou je nízký počet žáků ve třídě.
Naši pedagogové se věnují dětem s velkým
nasazením a individuální péčí, jsou vzděláni
v oboru speciální pedagogika. Specializujeme
se i na vzdělávání dětí s poruchami učení,
hyperaktivní děti, dyslektiky, dysgrafiky.
Děti se mohou s naší školou seznámit již před
nástupem do první třídy prostřednictvím
Klubu KRTEČEK – přípravka každé pondělí
od 14.30 hodin. V 1. třídě se čtení učí metodou SFUMATO – splývavé čtení, která je
založena na vnímání všemi smysly. Písmena
si žáci osvojují prostřednictvím tvořivých úkolů, písmena se nejen čtou a píší, ale také tvoří
z různých materiálů, zpívají. Je využíváno
mezipředmětových vztahů, do výuky jsou

20 Zpravodaj Velvary

zapojeny všechny smysly. Při nácviku se využívá dramatická výchova, která rozvíjí mluvní
projevy dětí, vytváří prostor pro fantazii. Od
počátku se učí velká, malá, tiskací i psací
písmena nejen číst, ale žáci je dokreslují,
sestavují, modelují, což pomáhá k jejich
lepšímu zapamatování. Děti mají krátkodobou
paměť a úlohou učitele je převést ji na
dlouhodobou.
Od 1. třídy se vyučuje anglický jazyk, zřízena
a plně využívána je školní družina. Ve škole
je hudební kroužek, který vede učitel hudby
a učí hře na zobcovou flétnu a zpěv. K pohybovým aktivitám mají žáci uzavřený sportovní
dvůr vybavený košem na basketbal a stolem
pro stolní tenis. Škola má v každé třídě
nainstalovánu interaktivní tabuli využívanou
v hodinách matematiky, prvouky, českého
a anglického jazyka, každý žák má pro výuku
k dispozici svůj počítač.
Jestliže vás zaujala nabídka výuky na naší
škole, přijďte s vašimi dětmi k zápisu do
první třídy, který se koná 15. ledna 2014
od 14.00 hodin.
Bližší informace o škole získáte na našich
webových stránkách www.zs-cernuc.cz a na
telefonních číslech 315 761 302, 739 035 297
Mgr. Jaroslava VESELÁ, ředitelka školy
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Hasičská noc v roce 2013
Oddíl mladých hasičů SDH Velvary absolvoval z pátku 15. listopadu na sobotu 16. listopadu t.r. již poněkolikáté oblíbenou „hasičskou noc“ na hasičské zbrojnici ve Velvarech.
Jedná se o celodenní program včetně noci,
kdy členové oddílu plní různé úkoly.
Program byl zahájen návštěvou sokolovny,
kde bylo cvičení dle plánu a poté večeře
na zbrojnici. Při večerním programu děti
psaly referát o hasičském sboru, z nichž byl
vybírán ten nejlepší. Následovala hra po
celém objektu – šipkovaná, pohádka
na dobrou noc a večerka.
Ve 2 hodiny v noci byl spuštěn hasičský
poplach klaksonem, následovala pěší cesta
do parku k mateřské škole, kde byly děti
rozděleny na skupiny, a vedoucí skupiny
musel dovést děti, které měly zavázané oči,
v pořádku zpět na hasičskou zbrojnici.
Po krátké svačině děti pokračovaly
ve spánku.
Ranní budíček byl v 7.30 hodin, k snídani
vánočka s máslem a ovocným čajem.
Následoval úklid dvora hasičské zbrojnice,
kde děti každoročně zametají listí. Nechyběl
úklid klubovny po programu a předání dětí
rodičům kolem 10. hodiny dopolední. Podle
ohlasů se letošní „hasičská noc“ líbila.
Michal Petráček
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Křížovka

První světová válka měla neblahý vliv i na život našeho města. Byly například nařízeny
sbírky kovů. Jedním z důsledků bylo odvezení zvonů z velvarských kostelů sv. Kateřiny,
sv. Jiří a také z kostela sv. Barbory v Nabdíně. V létě roku 1916 se rozšířila fáma, že bude
zabavováno i zlato a stříbro. Proto městská rada uvažovala o možnosti tajně uložit tyto
cennosti do.... (viz tajenka)

MOMENT
ASPIK
ZVEDNOUT SE
MALÍŘSKÁ DÍLNA
DCEŘIN MANŽEL
KNIHA FOTOGRAFIÍ
PARLAMENT
ŠMINKOVÁNÍ
EXPERIMENT
LÉKÁRNICTVÍ
HLODAT
JÍT HLUČNĚ
KOTRMELEC
GUMA

VYLUŠTĚNÍ
LISTOPADOVÉHO
ČÍSLA

31. březen 1877 patří mezi velvarské historické mezníky. Tehdy zdejší ponocný Vencl, jinak truhlářský mistr,
ozbrojen starou vojenskou puškou s bodlem, naposledy
VYVOLAL PŮLNOC
Stránku připravila Z. Ortová
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