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Vanoční stromek
Letošní adventní neděle se rychle blíží.
Předzvěstí je stavba a příprava vánočního
stromu na náměstí. Ten letošní smrk věnovala městu paní Marie Olivová z Velvar
a je opět velmi krásný, i když ne tak robustní jako v minulých letech. Děkujeme.
Kácení, naložení a přeprava stromu probíhala podle osvědčených pravidel. Podílela se technická četa, naši hasiči a městská policie. Jeřáb tradičně zapůjčila zdarma firma Miloslav Kalců-elektromontáže z Uhů. Rovněž děkujeme. Cesta stromu
po objížďce přes Nabdín byla složitější, ale
zvládla se.
Nyní zbývá více jak týden na jeho zdobení a osvětlení. Adventní neděle proběhne
podle programu dne 30.listopadu t.r.

Upozornění pro občany
Dnes 19. listopadu byla zahájena montáž
provizorního přemostění Bakovského potoka,
která potrvá přibližně 3 týdny. Po dobu montáže
bude vstup na most zcela znemožněn.
Podle technické zprávy k projektu, kterou má
město k dispozici, se jedná o dočasné řešení.
Osadí se zde most typu ŽM16-M, o rozpětí 33 m,
který překlene původní most a umožní průchod
a průjezd dopravy. Provoz na mostu bude jednosměrný, řízený semafory a dopravními značkami.
Na most budou smět pouze vozidla, schválená
k provozu na pozemních komunikacích. Vně
konstrukce bude umístěna lávka pro chodce o šíři
1,5 m určená pro obousměrný provoz chodců

V rámci cyklu „Aby řeč nestála“
hostila městská knihovna v pondělí 10. listopadu vzácnou návštěvu
Pobesedovat si se čtenáři přijel známý textař, básník a spisovatel PhDr. Michal Horáček. Do posledního místa zaplněný sál společenské místnosti ocenil vyprávění o jeho životě i tvorbě. Publikum
se výborně bavilo a nešetřilo potleskem.
Celé vyprávění slovem provázel rozhlasový moderátor a přední český DJ Ing. Jan
Zálužský.
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Velvarští prodejci na uzavření
mostu prodělávají
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Základní škola Velvary

My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
ráda Vás seznámím s tím,
co nového přinesl uplynulý měsíc
na naší škole.
23. října se uskutečnil projekt zvaný
Den státnosti. Zvolili jsme tentokrát
jinou organizaci. Učitelé připravili různé
akce zaměřené na oslavu vzniku republiky. Na webových stránkách byly tyto
akce zveřejněny i s důležitými informacemi. Od daného dne a hodiny se žáci
5.-9. tříd na tyto akce zapisovali. Vznikly tak skupiny žáků, které neodpovídaly
třídním kolektivům. Žáci si mohli vybrat, zda chtějí navštívit Prahu, Terezín,
Libochovice či Kralupy nad Vltavou.
Fyzicky zdatnější volili cyklovýlet na
Budeč a do Zákolan nebo pěší túru
na Milešovku. Jedna skupina zůstala
ve Velvarech a zábavnou formou si
připomněla historii našeho města.
Milovníci historie navštívili Příbram
a zdejší Hornické muzeum a Svatou
Horu. Na všech akcích žáci vyplňovali
pracovní listy, které se týkaly těchto
míst.
Nejvýznamnější událostí se stal nástup rodilého mluvčího na naši školu.
Zapojili jsme se do Projektu Janička,
který je zaměřený na zkvalitnění výuky
cizích jazyků. Hlavním organizátorem
je společnost SCIO, která využila
bohaté zkušenosti British Council.
V rámci tohoto projektu financovaného
z prostředků EU byla vytvořena skupina
40 lidí z celého světa, kteří přijeli
do České republiky učit angličtinu.
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Cílem Projektu Janička je zvýšení
kvality jazykové a odborné výuky
a jejich propojení metodou CLIL. Tento
projekt má za úkol zlepšit jazykové
schopnosti žáků a učitelů na základních
školách. CLIL je integrovaná výuka,
která zavádí cizí jazyk nebo prvky
cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Do projektu je zapojeno přes
8000 žáků základních škol a přes 600
učitelů ze všech krajů České republiky
mimo Prahu.

Na naši školu byl přidělen Angličan
Steve O Connor. Hlavním garantem
akce je paní učitelka Witton. Steva
jsme přivítali v pátek 31. října. Přijetí
se zúčastnila i paní starostka. Je mu 35
let, působil 10 let v Itálii, angličtinu učil
v Polsku a Bulharsku. Bude navštěvovat nejen hodiny angličtiny, ale i ostatní
hodiny. Týdenní rozsah hodin je u něj
stejný jako u všech učitelů ZŠ. DO
rozvrhu umístěného ve sborovně si
jednotliví učitelé zapisují hodinu

a předmět, které Steve navštíví. Postupně se také zapojí do akcí, které budeme
pořádat, protože na škole bude působit
až do konce školního roku.

zváni první adventní neděli 30. listopadu, kdy se na náměstí Krále Vladislava
uskuteční program připravený ZŠ
a ZUŠ. Součástí akce bude i jarmark.
Přijďte si koupit výrobek Vašich dětí.

V současné době pilně nacvičujeme
adventní program. Všichni jste srdečně

Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Zprávičky:
23. října proběhlo další kolo kralupské florbalové ligy. Naši kluci pokračují
ve výborných výsledcích, protože všechny zápasy vyhráli
od 3. - 14. listopadu psali žáci 9. tříd SCIO testy
9. prosince navštíví školu známý dětský psycholog dr. Václav Mertin. Srdečně Vás zveme na jeho přednášku, která se uskuteční v rámci klubu Předškolák
ICT-kouč je projekt, který podporuje začlenění tabletů do výuky. V těchto
dnech probíhají administrativní práce na výběrovém řízení. Projekt je také
zaměřen na vzdělávání učitelů a vytváření výukových aplikací
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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.
10 Zpravodaj Velvary
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Šachová sezóna
2014/2015 odstartovala
Ještě před začátkem soutěží družstev
v praktickém šachu Šachový klub
Velvary uspořádal po více než padesáti
letech ve Velvarech otevřený šachový
turnaj v rapid šachu. V sobotu
jedenáctého října se do Velvar sjelo
bezmála padesát šachistů, kteří se
utkali v devítikolovém turnaji s časovou
kontrolou 15.min. na partii. S ohledem
na to, že jsme takovýto turnaj pořádali
vlastně poprvé v naší novodobé historii,
tak jsme turnaj organizačně zvládli.
Turnaj ve Velvarech jsme připravovali
cca. čtyři měsíce. Samozřejmě, že vše
nebylo dokonalé podle našich představ,
vždy je co vylepšovat, ale získali jsme
drahocenné zkušenosti k pořádání
dalších šachových turnajů ve Velvarech.
Tímto bych chtěl poděkovat nejenom
všem našim sponzorům, bez kterých
by jsme šachový turnaj nemohli
uspořádat, ale také personálu
velvarské školní jídelny a jejich vedoucí
paní Vosmíkové. Taktéž chci velmi
poděkovat dnes již bývalé starostce
našeho města paní Ing. Jitce Linhartové, která svým pěkným proslovem
zahájila šachový turnaj. Ještě jednou
všem děkujeme a těšíme se na další
šachové turnaje ve Velvarech.
Do dětského šachového kroužku se
přihlásilo osm nových dětí. Jsme rádi,
že mezi dětmi je o šachovou hru stále
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zájem a věřím, že o některých uslyšíme
i na celorepublikové úrovni a možná
i dál, ale to bych hodně předbíhal
událostem. Čeká je ještě dlouhá cesta.
Nyní stojí na jejím začátku.
Šachová sezóna 2014/2015 odstartovala i pro dospělé hráče šachu. Vstup
do nové sezóny se nevydařil ani jednomu z našich družstev. Naše A-družstvo
v prvním utkání sezóny doma podlehlo A-družstvu Zlonic 3 : 5 a ve druhém
kole prohrálo v Libčicích nad Vltavou
7 : 1. Naše B-družstvo v prvním kole
podlehlo týmu ŠK Kralupy D
3,5 : 1,5 na půdě soupeře a ve druhém
kole jsme při domácím utkání prohráli
proti šachistům ze Sokola Buštěhrad C
taktéž 1,5 : 3,5. Doufejme, že špatný
začátek se změní v dobrý konec započaté šachové sezóny 2014/2015 a že
úspěchy obou našich družstev nenechají na sebe dlouho čekat.
Veškeré informace, novinky, fotogalerii, historii událostí a spoustu zajímavostí najdete na našich webových
stránkách www. šachový klub Velvary.
Poněvadž se blíží svátky a konec roku,
tak bych chtěl všem popřát klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a lásky do nového roku 2015.
ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Předseda výkonného výboru
Petr Neuman

Inzerce
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Speedway Klub Miletice se na plochodrážních
oválech ani letos neztratil

Nedávno skončená sportovní plochodrážní
sezóna, která příznivcům sportu levých zatáček nabídla celou řadu kvalitních závodů
se ani v letošní sezóně neobešla bez účasti
Speedway Klubu Miletice. Tradičně startujeme ve finále mezinárodního mistrovství ČR
dvojic,který byl uspořádán 8.řijna v Pardubicích a druhou akcí je mezinárodní mítink
dvojic-memoriál Antonína Vildeho, konaný
3.května ve Slaném.
Memoriál Antonína Vildeho na úvod sezóny připravil Speedway Klub Miletice tak jako
každý rok velmi pečlivě a navíc obhajoval
vítězství z loňské sezóny, kdy dvojice Roman
Čejka - Josef Franc po tříleté pauze vrátila
prvenství do našeho klubu.
Podle pravidla, že vítězná sestava se
nemění, postupoval manager klubu Antonín
Vilde a navíc do závodu přihlásil i druhou
dvojici SK Miletice ve složení Martin Málek Michal Škurla, aby zvýšil jak samotnou
kvalitu závodu a zároveň pojistil šance

na přední umístění. Bohužel Málek měl 1.
května ve Mšeně těžký pád a Škurla byl
na poslední chvíli nominován do Gustrova
na mistrovství světa juniorů, a tak byla
narychlo sestavena dvojice Petr Babička Radim Chod, kteří se po určité sportovní
pouze vrátili k tomuto sportu.
Mezinárodního závodu se zúčastnilo osm
dvojic rozdělených do dvou kvalifikačních
skupin. V té první startoval Petr Babička
s Radimen Chodem a podle předpokladu
na své soupeře nestačili a ve skupině - A
- obsadili čtvrtou pozici. Ve skupině - B ovšem náš první pár Roman Čejka - Josef
Franc nenašel přemožitele a z prvního místa
postoupil do semifinále, kde na ně čekal tým
AK Slaný Eduard Krčmář - Michal Dudek,
vítězství nad domácím párem v poměru
6 : 3 nás posunulo do finálové jízdy, ve
které jsme se utkali s duem DaK Moto Liebezeit, za který startoval Tomáš Suchánek Filip Šitera. Skvělý start předvedl Suchánek,
naopak Franc odjel od startovacího zařízení
poslední a divákům předvedl jaký je bojovník, ve třetím kole nekompromisním manévrem odsunul Šiteru na čtvrtou příčku a do
cíle dojel třetí za druhým Čejkou a v součtu
bodů to znamenalo vítězství 5 : 4 a obhájení
loňského vítězství.
V následujícím ročníku memoriálu
Antonína Vildeho bude náš tým útočit na
hattrick, to se v historii jeho konání prozatím nikomu nepodařilo, dvě vítězství v řadě
zaznamenal HBC&Vratec Divišov v r. 2011
a 2012, PRO - TEC SK Miletice zvítězil
v sezonách 2008,2009 a dále 2013 a 2014.

Výsledek mezinárodního závodu dvojic - memoriál Antonína Vildeho
3. května 2014. Slaný.
1.
2.
3.
4.

PRO - TEC SK Miletice I.
DaK Moto Liebezeit
AK Slaný
SUNOCO Smestav Team

Roman Čejka - Josef Franc
Tomáš Suchánek - Filip Šitera
Eduard Krčmář - Michal Dudek
Ondřej Smetana - Samo Kukovica
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5.
6.
7.
8.

HBC&Vratec Divišov
MC Meissen
Helzold Stars
PRO - TEC SK Miletice II.

Hynek Štichauer - Martin Gavenda
Ronny Weis - Jan Holub
Anne Spaan - Michal Klein
Petr Babička - Radim Chod

Druhou sportovní akcí je finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic, to se původně
mělo konat 16. srpna v Divišově, ale místní pořadatelé závod pro údajnou deštivou
předpověď v dopoledních hodinách odvolali a posléze několikrát změnili termín, jeho
konání z 18. října posunuli na 28. září, aby
nakonec závod vůbec neuspořádali.
Zásluhou AMK ZP Pardubice se finálový
závod se konal na jejich Svítkovském
stadionu a to ve středu 8. října. Původně
se do tohoto klání na začátku sezóny přihlásilo sedmnáct dvojic, ale postupem času
se vypreparovalo přesně deset týmů, což
je počet, který odpovídá reglementu tohoto
šampionátu. Náš klub může těšit, že
i přes nemalé potíže hlavně ze strany
původního pořadatele AK Divišov v Pardubicích nechyběl.
Barvy PRO - TEC Speedway Klubu
Miletice tradičně reprezentuje Roman Čejka
a po jeho boku startoval Michal Dudek.
V předešlých ročnících s Romanen Čejkou
červenožlutou vestu oblékali polští jezdci
Michal Mitko nebo mistr světa juniorů
z r..2006 Karol Zabik. Michal Mitko se
v současné době ploché dráze nevěnuje
a Karol Zabik po sérii těžkých zranění
závodí sporadicky, a tak dostal příležitost
Michal Dudek.
Naše dvojice v Pardubicích byla zařazena do kvalifikační skupiny – B, - ve které
měla za soupeře celky ZP Pardubice I., AK
Markéta Praha II., Grepl PDK Mšeno a Nowacki Team. Favoritem byl samozřejmě domácí pár Václav Milík - Krystian Pieszczek.

Ti také tento úkol splnili a z první pozice
postoupili do další fáze závodu. Naši jezdci
vstoupili do závodu výborně. Ve své úvodní

jízdě si poradili s dvojicí Grepl PDK Mšeno
Filip Šitera - Jan Holub přesvědčivě 7 : 2,
v další jízdě porazili polský pár Krzsztow
Nowacki - Marcel Kajzer 5 : 4. Následující
porážka od domácí ZP Pardubice 2 : 7 se
dala očekávat, poslední náš souboj z týmen
AK Markéta Praha II. který rozhodl o druhém postupujícím se skupina – B, - vyzněl
pro pražský výběr Michal Škurla - Zdeněk
Holub v poměru 3 : 6.
Třetí místo ve skupině a celková šestá
příčka v závěrečné klasifikaci je oproti
loňskému devátému umístění pro náš klub
úspěchem a zaručuje finálovou přímou
účast pro sezónu 2015. Již samotné
vystoupení v celostátní republikové soutěži
vzhledem k podmínkám, které máme, je
potěšitelné a zároveň nás řadí k nejúspěšnějším klubům v tomto regionu.

Výsledek Finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic 8.řijna 2014. Pardubice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AK Slaný
AK Markéta Praha I.
AMK ZP Pardubice I.
AK Markéta Praha II.
AMK ZP Pardubice II.
PRO - TEC SK Miletice
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Eduard Krčmář - Martin Vaculík
Matěj Kůs - Josef Franc
Krystian Pieszczek - Václav Milík
Michal Škurla - Zdeněk Holub
Tomáš Suchánek - Hynek Štichauer
Roman Čejka - Michal Dudek

7. AK Březolupy
8. Grepl PDK Mšeno
9. Nowacki Team
10. SC Žarnovica

Martin Gavenda - Martin Málek
Filip Šitera - Jan Holub
Krzsztow Nowacki - Marcel Kajzer
Patrik Buri - Jaroslav Petrák

Poděkování, že se můžeme realizovat v tomto sportovním odvětví patří našemu
významnému sponzorovi firmě PRO - TEC zastoupenou p.Jiřím Beránkem,dalšími partnery
jsou Autoplachty Duda Knovíz, Bellis Kladno, Stavby František Němec Knovíz, OMA Mělník
p.Iva Vidimová, MUDr.Martin Vilde praktický lekař Slaný, Autoškola p.Trnka Loucká,
Pneuservis-autosklo Dulák-Brindzej Slaný, Voda-plyn-topení Antonín Koukolíček Dolín,
Šrámek elektro Slaný, Dvůr Hobšovice Volgner-Jeřábek. Uznání si zaslouží rovněž p.Václav
Vilde z Miletic, p.Tomáš Vilde z Kralup n/Vl. Poděkovat musíme p.Josefovi Michaličkovi
z Velvar a DHS Miletice.
Všem našim partnerům s blížícím se koncem roku přejeme vše nejlepší do toho
následujícího.
Antonín Vilde - Speedway Klub Miletice v AČR
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Základní škola v Černuci Zapojení do projektů EU
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Naše Petra Longauerová se stala
talentem roku v ruském Petrohradě
Na přelomu října a listopadu Petra opět soutěžila ve
zpěvu. Tentokrát se jednalo o XI. Mezinárodní mládežnický festival „Písní a tanců Ruska a světa“ Anděl
Naděje, který se konal v ruském Petrohradě. Petra
Longauerová soutěžila v kategorii 13-15 let, ve které
zpívalo celkem třicet soutěžících z Ruska a dalších zemí. Petra si zvolila píseň
Oh Darling, se kterou si, i přes silnou
konkurenci, vybojovala na stupních
vítězů první místo a vysloužila si tak
titul Debutant roku.
text: BLANKA TAUEROVÁ
foto: archiv Ivana Longauerová
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Anketa
Zúčastňujete se slavnostního rozsvěcení
vánočního stromu na velvarském náměstí?
odpovídali obyvatelé Velvar a okolí
Veronika L. (29)
Chodím každým rokem. Mám pocit,
že loňský byl úplně nejlepší. Považuji
za dobrý nápad, že jsou stánky na
náměstí a celý program je tedy
i s jarmarkem pohromadě.
Lenka K. (70)
Ano, chodíváme a velice se nám to líbí.
Helena Č. (65)
Chodím a líbí se mi to. Jen dětská
vystoupení by mohla být o něco kratší,
během 90 minut už divákům bývá
zima. Nechybí mi z adventního
programu nic, jsou v prodeji
i perníčky. Ale přivítala bych třeba
expozici starých vánočních ozdob.
To by mohlo být pěkné.
Jiří B. (29)
Já nechodím, ale přítelkyně ano.
Simona V. (31)
Vloni jsem nebyla, ale letos se
chystám. Jen asi zase nebude ta pravá

atmosféra. Počasí je spíš podzimní.
Věra J. (44)
Každý rok se na to těším a na
novoroční ohňostroj zrovna tak.
Karel Č. (50)
Nechodím, já už jsem na to velkej.
Jana Č. (48)
Slyším, že manžel odpovídá pravdivě,
že tam nechodí, ale já ano, na to nikdy nebudu dost velká, je to moc milá
tradice.
Martina H. (55)
Vždycky se na to moc těším. Líbí se
mi i vánoční jarmark. Určitě je důležité
i to, že se tam člověk setká s přáteli
a může si s nimi dát něco dobrého
k pití či k snědku.
Dana S. (40)
Líbí se mi, že tam chodí hodně lidí.
Že to není jen akce pro malé děti.
Ta atmosféra bývá někdy až dojemná.

Všem čtenářům zpravodaje z velvarska přejí
příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2015
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
vedení města velvary, zaměstnanci městského úřadu
a redakce zpravodaje z Velvarska
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Prosincová křížovka
Neznámý autor:
„Každý, kdo věří, že muži a ženy jsou stejní, nikdy neviděl ............... (viz tajenka) “
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Narodil se 10. března 1889 ve Velvarech. Vychodil zde
obecnou školu a později se do Velvar i rád vracel. Jinak
žil v Praze a v letech 1925-38 v Paříži. Byl předním
výtvarným kritikem, teoretikem a pedagogem. Věnoval se
především studiu postimpresionismu. Značně ovlivnil vývoj
českého malířství, sochařství a architektury. Jeho otec byl
advokátem. TAJENKA: VÁCLAV NEBESKÝ
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