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Dne 6. ledna 2015 tomu bude 20 let,
co navždy odešel

pan Libor Žoha

.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Maminka, dcera Hanka
a sourozenci Jarda a Romana s rodinami

Spolek Laura
srdečně děkuje všem, kteří přišli načerpat trochu vánoční atmosféry
na benefiční koncert a tím přispěli na lázeňskou péči Lauře, holčičce
s dětskou mozkovou obrnou. Podařilo se díky vám všem vybrat
neuvěřitelných 18 tisíc korun. Tato částka je dobrým základem na pobyt
v léčebně v Boskovicích, který proběhne během února 2015.
Velice děkujeme.

2 Zpravodaj Velvary

Starosti a radosti velvarského starosty
Zpráva starosty přednesená
na veřejném zasedání městského
zastupitelstva dne 15. 12. 2014
(upraveno pro potřeby Zpravodaje)

Dovolte mi stručně shrnout zásadní události,
které se staly během mého měsíčního působení na radnici. Toto období pro mne bylo ve
znamení počátečního seznamování se se vším
potřebným.
Rád bych poděkoval všem, kdo mi pomáhají
se zorientovat: kolegům radním, všem pracovníkům úřadu, zejména pak panu tajemníkovi a své předchůdkyni Ing. Jitce Linhartové,
jejichž pomoc je pro mě nedocenitelná. Vážím
si jí o to více, když vidím, že podobný přístup
není obvyklý. Na mnoha radnicích došlo pouze
k rychlému „předání klíčů“ či vymazaných
počítačů, jsem rád, že u nás je tomu jinak,
protože to zaručuje co největší kontinuitu
ve vedení města. A ta návaznost je třeba,
protože, jak víte, máme rozběhnutou celu
řadu realizačních a investičních akcí, které
na nic „nečekají“ a při jejichž přípravách či
dokončování nesmíme udělat chybu. Rád bych
tímto také poděkoval občanům za všechny
podněty a připomínky, s nimiž se na mne
obracejí, vážím si této důvěry a budu rád,
pokud se na mne budete obracet kdykoli
i nadále.

Provizorní most přes Bakovský
potok
Po dlouhém čekání jsme se dočkali provizorního mostu přes Bakovský potok. Jeho uzavírka nás sužovala několik měsíců a významně
ovlivnila život města, nejen občanů, ale citelně zasáhla i živnostníky. Instalace mostu probíhala několik týdnů, bohužel padlo též několik termínů otevření, které nebyly dodrženy
z důvodu nutných stavebních úprav, jsme ale
rádi, že se povedlo alespoň do Vánoc. V době,
kdy budete číst tyto řádky, už bude jasné,
jaké vedlejší efekty přinesla instalace mostu,
jak se proměnilo dopravní klima ve městě

a zda se tvoří zácpy. Další problémy v tuto
chvíli také jen odhadujeme, jisté je, že
komplikace bude tvořit výška nájezdu mostu
a ideální není ani řešení visuté lávky. Ale což,
buďme rádi, že už nejsme rozděleni. Situaci
kolem mostu budeme průběžně řešit: městská
policie má právo kontrolovat hmotnost projíždějících vozidel a pokutovat přestupky. Podařilo se nám též vyjednat možnost mít kontrolu
nad procesem udělování případných výjimek
pro těžší vozidla. Věřme, že nám provizorní
most bude sloužit, a hlavně, že tu nezůstane
zbytečně dlouho. Průběžně zjišťujeme
informace o přípravách mostu nového,
zatím je ve fázi tvorby projektu. K termínu
jeho realizace se nikdo ze zodpovědných
zatím přesněji bohužel vyjádřit nechce, je
zastřen mlhou.

Investiční akce města
V minulých týdnech jsme dokončili několik
velkých investičních akcí. Šlo o stavbu chodníku v Ješíně, kterou jsme hradili z vlastního
rozpočtu. Stavbu chodníku a kanalizace na
Nových Uhách, které byly částečně hrazeny
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pro
nás realizovala firma Neumann a už ji máme
také hotovou. Poslední velkou investiční akcí
bylo zateplení sokolovny (realizovala firma
MAO) a kterou částečně financujeme z dotace
Státního fontu životního prostředí. Zde došlo
ke zpoždění, ale i zde se nakonec vše stihlo
v termínu a stavba je zdárně dokončena.
Dokončujeme též rekonstrukci bytu v družině, kterou zajišťujeme svépomocí prostřednictvím městské čety, jejímž pracovníkům
bych tímto rád poděkoval zejména za závěrečné úsilí, kterým se zasadili o to, aby se do
bytu mohli po svátcích přesunout správci ze
sokolovny, kde již začnou další stavební práce.

Nové projekty – úprava sokolovny
a družiny
V prosinci jsme započali dvě nové velké
investiční akce, jde o „Snížení energetické
náročnosti budovy č. 268 včetně vnitřních
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úprav“ (zateplení a vnitřní úpravy Družiny)
a „Stavební úpravy objektu sokolovny“
(během nichž dostane vnitřek sokolovny
zcela novou tvář). Na obě akce jsme dostali
dotaci. Zateplení družiny budeme spolufinancovat ze Státního fondu životního prostředí,
Sokolovnu z Regionálního operačního
programu. Obě akce však značně zatíží
i městský rozpočet, nejen z hlediska nutné
spoluúčasti, ale též proto, že v případě
sokolovny jsme získali dotaci tzv. negarantovanou, což znamená, že se teprve v červnu
dozvíme, zda investici ve výši 9,1 milionu
korun budeme hradit plně ze svého, nebo
na ni něco dostaneme. Částka se bude odvíjet
o toho, kolik se státu podaří ušetřit jinde.
Rozpočet města pro příští rok je z těchto
důvodů plánován jako schodkový, ale věříme,
že se nám při šetrném chování podaří v krajním případě investici zaplatit ze svého, aniž
bychom si museli půjčovat výraznou částku.
Dík v tuto chvíli patří zejména všem městským organizacím za to, že pochopili zmrazení
veškerých investic na příští rok. Dále je třeba
poděkovat předchozímu vedením města za
hospodárné chování, které vedlo k vytvoření
rozpočtové rezervy 5 milionů, která nám
umožňuje vydat se do tohoto projektu
s klidnější hlavou. Z výběrových řízení vzešly
v listopadu firmy, které pro nás budou tyto
stavby zajišťovat – pražská firma Ravion bude
mít na starosti úpravy družiny, slánská firma
MI-VA bude pracovat v sokolovně. Věřme, že
půjde o dobrou spolupráci, na jejímž konci
(v létě 2015) budeme mít dva kvalitní
výsledky. Zbývá dodat, že se stále pracuje na
opravě kostela Sv. Jiří, fasáda na severní
straně je hotová, ale není nabarvená, čeká
se na vyschnutí podkladu. Již teď je vidět, že
kostel bude brzy opět chloubou a ozdobou
města.

Velvary kulturní, sportovní
a nadšenecké
Listopad a prosinec byly bohaté i na kulturní
a sportovní akce. Rád bych poděkoval všem
městským organizacím a spolkům za jejich
pořádání. Již tradičně se konaly mnohé akce
v městské knihovně, které se těší velkému
zájmu, vyzdvihl bych besedu s panem Horáčkem, vystrkování růžků či prodej knih, hodně

kvalitních a hojně navštěvovaných akcí
připravila i základní umělecká škola a velmi
mě těší i stále pestřejší nabídka volnočasového centra Kostka, o které je zájem nejen
ze strany Velvaráků.
Velkou společnou akcí pod patronátem
naší základní školy bylo tradiční rozsvěcení
vánočního stromu stromku, kde vystoupil
i náš nový a skvělý pěvecký sbor, rád bych
poděkoval všem, kde se na jeho přípravách
podíleli. I na sportovní akce byl podzim
bohatý, zde bych rád vyzdvihl hlavně úspěchy
Velvarských fotbalistů, ale na konci roku se
ale činili i hasiči, šachisté, chovatelé, tým
jiu-jitsu, Natvrdlí, Človíček a další organizace.
Pracovalo si i kolem Malovarského rybníka,
kde došlo k výsadbě vice naž 40 nových
stromů, které byly zakoupeny v rámci úžasné
adopční vlny. Spolku Natvrdlí se navíc podařilo
získat další prostředky z Nadace VIA na projekt souSedíme si, v jehož rámci by měla
proběhnout veřejná debata o budoucí podobě
náměstí před ZUŠ a vzniknout projekt na
úpravu tohoto krásného, frekventovaného,
ale vcelku zanedbaného místa.
Tolik ve stručnosti k událostem posledních
dní loňského roku, bylo toho mnohem více
a omlouvám se, pokud jsem na něco důležitého zapomenul.

Do nového roku s dobrou vyhlídkou
Rád bych Vám popřál vše dobré do nového
roku, věřím, že naše vyhlídky jsou nadějné.
Máme krásné město. Máme zase otevřený
most (ač provizorní), je tu plno skvělých lidí,
kteří dělají skvělé věci pro ostatní. Pokud vše
dobře půjde, budeme mít po prázdninách
novou krásnou sokolovnu a pěknou velkou
družinu. Jestli nám na tyto stavby získáme
podporu, budeme si moci dovolit zařídit i další
pěkné a důležité věci. A já věřím, že se to
povede. A s tím, co se třeba dařit nebude, se
jistě společně zdárně popereme.
Srdečně,
Radim Wolák, starosta
606 88 66 01, starosta@velvary.cz
(A ještě jednou díky za každý nápad či připomínku,
které vedou ke zlepšení života ve městě. Směřujte
ji prosím, pokud možno rovnou ke mně. Město
potřebuje lidi, kteří se o něj zajímají.)

Výběr místních poplatků na rok 2015
bude možný až od 7. ledna 2015!
Městský úřad upozorňuje občany, že výběr místních poplatků na rok 2015 bude na pokladně
městského úřadu zahájen dnem 7. 1. 2015. Důvodem jsou technické záležitosti spojené s instalací výběrového programu pro nový kalendářní rok.

Poslední putování
Ve středu 3. prosince se v Domově uskutečnilo letošní poslední putování – vánoční - se seniory a knihovnicí. Navštívené země Evropy z celého roku jsme si připomněli povídáním o adventu a vánočních zvycích. I
tentokrát – při paměťových hrátkách „Co si vybavíš
při slovu Vánoce“ – jsme se velice pobavili a zasmáli.
Zazněla také vánoční poezie a koledy od jednotlivců,
ale i kolektivně. K předvánoční pohodě nechybělo ani
drobné pohoštění.

Provizorní most

Předvánoční dárek dostali občané Velvar a okolí pod stromeček! Provizorní most přes Bakovský
potok prošel kolaudačním řízením !!! Byl otevřen v pátek 19.prosince v 8.00 hodin. Ještě
připomínáme, že k uzavření mostu přistoupila Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje dne 7.července 2014 a provizorium se otevřelo po 5 měsících a 12 dnech. Poděkování
patří všem, kteří se na tom i přes řadu problémů podíleli.
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Dvě investiční akce
16.12.2014 předalo město staveniště dvěma firmám, které budou realizovat dvě velké
investiční akce v našem městě, které svým finacováním výrazně ovlivní rozvoj města
v roce 2015!
1.akce - Snížení energetické náročnosti budovy čp.268 ve Velvarech včetně stavebních
úprav. Jinými slovy stavební úpravy v budově „školní družiny“ ve Školní ulici. Na tuto akci
město získalo dotaci z OPŽP a termín dokončení je stanoven do 30.6.2015! Zakázka byla
ve výběrovém řízení přidělena firmě RAVION, s.r.o se sídlem v Praze 9, náklady činí téměř
7 mil. Kč včetně DPH!
2.akce - Stavební úpravy objektu sokolovny Velvary čp.370. Po zateplení pláště a střechy
budovy sokolovny dochází i na vnitřní prostory. Předpokládá se získání dotace z programu
ROP, výše není zatím známa. Termín dokončení je do 30.5.2015! Zakázku získala ve výběrovém řízení firma MI-VA, s.r.o, se sídlem v Praze 4, náklady činí přes 9 mil. Kč včetně DPH!
Ani jedna z firem zatím v našem městě nestavěla. Technický dozor za město bude opět
vykonávat Ing. Radovan Barsa, který je také projektantem obou akcí.
Město zároveň dokončuje stavební úpravy bytové jednotky v přízemí domu čp.268, kam
by se měl přestěhovat správce sokolovny a hřiště. Bytová jednotka v sokolovně musí být
uvolněna právě pro účely rekonstrukce vnitřních prostor. O průběhu akcí budeme pravidelně
informovat, kontrolní dny budou probíhat tradičně v pondělí a to na obou stavbách.

Inzerce

Studio Relax
Velvary, Pražská 60
děkuje svým zákazníkům za přízeň a přeje jim
do nového roku 2015 hodně zdraví a pohody.
Na vaše objednávky se těší
kadeřnice Kamila Stenská (tel. 723 122 592)
(otevírací doba dle objednání)
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Vánoční dění v ZUŠ Velvary
Protože se náš poslední příspěvek nedopatřením nedostal do tisku, dovolte malou
připomínku všech akcí, které proběhly
v Základní umělecké škole v listopadu
a prosinci 2014.
Hudební oddělení odehrálo koncerty v ZUŠ,
v Domově seniorů Velvary, dva koncerty
na zámku v Nelahozevsi, Vánoční koncert
v ZUŠ a společně s tanečním oborem
vystoupení na Adventu ve Velvarech.
Taneční obor se představil s novými choreografiemi na Vánočních vystoupeních v ZUŠ.
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Velvary vystoupil
na benefičním koncertě v Ústí nad Labem
společně se zpěvačkou Bárou Basikovou.

Ani sál ZUŠ nezahálel. Na konci listopadu
jsme uspořádali Velvarské hudební setkání
laureátů Národní soutěže ZUŠ v oborech
kytara a smyčcové nástroje. Součástí akce
byla prezentace výrobků tradičního českého
výrobce hudebních nástrojů firmy Strunal
z Lubů u Chebu. Divadlo Scéna Kralupy
zahrálo dětem pohádku Malý člověk
jménem Ngali. A ten, kdo k nám zavítal
na začátku prosince, mohl se potkat
s andělem, Mikulášem nebo čertem. Bylo

to právě v den, kdy k nám přijelo divadélko
Mrak, aby ukrátilo čas svým představením
i soutěžemi našim nejmladším žákům
a jejich sourozencům. Jen o pár dnů
později připravilo pro děti i veřejnost
Divadlo 100 opic adventní loutkovou
operetu „Zatracený děcko“, která se líbila
malým i velkým divákům a zaujala originalitou a skvělým provedením hudební složky.
Malí umělci, připravili pro své spolužáky
z I. stupně ZŠ dva výchovné koncerty.
Oba se povedly, ukázky hry na různé
nástroje děti zaujaly a kdo ví, zda si hru
na některém z nich nebudou chtít samy
vyzkoušet.
Ani jsme nepostřehli, jak ubíhá
čas. Než jsme se nadechli, byly tu vánoce,
krásná doba rozjímání při adventu a děti,
usmívající se nad vydařeným výkonem
na vánočních koncertech a vystoupeních,
i potlesk diváků, který jim byl odměnou
za jejich snažení. V plném nasazení jsme
zakončili rok 2014. A teď už jen s chutí
do toho dalšího. Doufejme, že neméně
úspěšného. My se jej chystáme v naší
škole přivítat 4. ledna 2015 v 16.30
Novoročním koncertem, na kterém vystoupí
pedagogové ZUŠ a Ženský pěvecký sbor
při ZUŠ Velvary. Srdečně na něj zveme
všechny přátele dobré hudby. V našem
Divadýlku bez opony (sál ZUŠ) zahraje
23. ledna v 16.30 známé Sváťovo dividýlko
pohádku Madlenka a skřítkové.
Všem rodičům i ostatním
příznivcům naší školy, bychom rádi popřáli
do Nového roku. Mějte tedy stále úsměv
ve tváři neboť dobrá nálada je bezesporu
nejjednodušší cestou ke všem úspěchům.
A přidáme-li Vám k tomu ještě dobrou
hudbu či krásný tanec nebo hezký obrázek,
tak pak už jen zbývá popřát pevné zdraví
a hodně životních i pracovních úspěchů.
Za kolektiv pedagogů ZUŠ Velvary Pavlína
Kratochvílová a Oldřich Adelt
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Restaurace Vikabar
přijme servírku.
Pohovor si domluvte
na tel.: 603 471 025
Inzerce
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Článek

Velvary za války

Jestliže se Velvary „údajně“ vyznamenaly
za Karla IV. svým příspěvkem do malty na
stavbu kamenného mostu tvrdými vejci,
vyznamenaly se bohužel znovu za druhé
světové války svými kolaboranty a jejich
obětmi.
Pamatuji se, jak v roce 1938 byla
k potěše všech kluků a starších děvčat
ubytována ve vile pana Krohna (v tzv. Kronovce) rota mobilizovaných československých vojáků. Dostávali jsme od nich
z výložek pecky, hvězdičky a zpívali (Na
našich hranicích stojí česká stráž, nečekej
Adolfe, nás se nedočkáš). Bohužel se Adolf
(Hitler) dočkal a 15. března 1939 za
plískanice (dešť se sněhem) projížděli Velvarami kolony německých vojáků na kolech,
motocyklech se sidekárami a autech. Lidi
se na ně dívali s nenávistí za okny (dědeček
hrozil pěstí a babička plakala). Plakala též
za katedrou paní učitelka Rechciegelová
a rozdávala nám tužky s obrázkama
Masaryka.
Běžní občané žili dále svým způsobem,
hráli tenis, fotbal a hokej (dokonce výborně).
Lidé chodili do kina (přejmenovaného z kina
„Sokol“ na „Kino Viktoria“. V neděli byla
dokonce tři představení. Museli jsme se
ovšem v týdenících dívat jak „německá
armáda vítězí na všech frontách pro novou
Evropu“. Proti západní plutokracii a východnímu žido-bolševismu. Potraviny, oděvy
i kuřivo byly na příděl a zboží všeho druhu
byl nedostatek. Poměrně slušně se žilo
sedlákům, řezníkům a vůbec obchodníkům,
kteří si mohli vyměňovat nedostatkové
zboží vzájemně.
Nepředstavitelně hůře bylo těm, na které
dopadla ruka nacistické „spravedlnosti“.
Protože někteří velvarští kolaboranti
výhružkami nutili významnější občany ke
vstupu do proněmecké organizace Vlajka,
byli v této organizaci, ač neradi, i slušní
vlastenecky cítící občané. Skutečnými
kolaboranty byli např. Quido Maršálek
(v té době výrostek, který psal na zdi „Židi
ven“). Dále udavač truhlář Alois Chrastil

s manželkou, neb lakýrník Zahradník, který
byl předsedou Ligy proti bolševismu. Nejnebezpečnějšími kolaboranty byli právník JUDr.
Janovský a syn ředitele chemické továrny
„Řivnáč“ Marion Mareš. Tento byl přímo
členem kladenského gestapa. Manželé
Chrastilovi byli odsouzeni k vysokým trestům
a Marion odsouzen v Praze k trestu smrti
a byl oběšen. Dr.Janovského utloukli spoluvězni lopatami (je ironií, že všichni velvarští
kolaboranti již koncem okupace byli samotnými Němci dáni do koncentračních táborů,
protože se dopouštěli různých rozkrádaček
atd.).Např. když Američané osvobodili
koncentrační tábor, Marion Mareš utekl
do Holandska, které ho ovšem vydalo zpět
do ČSR.
Následkem činnosti uvedených udavačů
zemřeli v koncentračních táborech např. pan
katecheta Pánek (řekl při kázání „Hitler
je zrůda“), JUDr. Podlašecký, popraven byl
velvarský okresní soudce a šachový velmistr
JUDr. Trejbal atd. Všichni jsou uvedeni na
desce u vchodu do kostela sv. Kateřiny. Jen
málo se jich z koncentráku vrátilo, jako
např.: cukrář Řezáč, přednosta stanice
Novotný, statkář Schulmann a paní
Kaiserová z Terezína.
Musím ještě připomenout, že se často
ozývala siréna, oznamující přítomnost
„nepřátelských letadel nad říšským územím“.
Naštěstí se Velvarům bombardování vyhnulo,
zato byl napaden železniční uzel Kralupy
nad Vltavou. Byla zasažena petrolejka
a způsobila zahalení Kralup dýmem a tím
pádem v dalších vlnách byly zasaženy obytné
čtvrti i gymnasium (kde ovšem v té době
byl SS lazaret). Ještě uvedu, že asi 50 velvarských židů bylo v roce 1941 nastěhováno
do dvou domů (v Chržínské a Slánské ulici)
a v lednu nebo v únoru 1942 odsunuti vlakem z velvarského nádraží do vyhlazovacích
koncentračních táborů, odkud se nevrátil
téměř nikdo.
O tom, jak jsme prožívali osvobození
v roce 1945 snad až někdy jindy.
Dr. Ing. Pavel Marek

www.velvary.cz
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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.
12 Zpravodaj Velvary

Základní škola Velvary

My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
zdravím všechny, kteří si v obvyklém vánočním a předvánočním
shonu našli čas, aby si přečetli
následující řádky, ve kterých se
seznámíte s novinkami z naší školy

Stalo se krásnou tradicí, že učitelé ve
spolupráci se ZUŠ připraví s žáky adventní vystoupení odehrávající se na
velvarském náměstí. Duo Š (Šárky Hrbková a Šebková) připravilo scénáristický záměr, který potom rozpracovali jednotliví třídní učitelé. Vzniklo tak pásmo zaměřené na lidové zvyky, tradice a
obyčeje spojené se sv. Kateřinou, Barborou, Ondřejem, Mikulášem, Lucií. Diváci viděli jednotlivá čísla programu, ve
kterých děti tančily, recitovaly, zpívaly, předváděly polozapomenuté zvyky
a obyčeje. Velmi hezký okamžik nastal,
když bývalá starostka Ing. Linhartová

předala symbolickou štafetu současnému starostovi R. Wolákovi, který za pomoci dětí odpočítal rozsvícení vánočního stromu ve Velvarech.
Pásmo lidových vánočních zvyků bylo
doplněno několika tanečními čísly ZUŠ
ve Velvarech. Krásnou a velmi důstojnou tečkou za programem se stalo společné vystoupení dětského a pěveckého
sboru. Pod vedením sbormistra V. Řezáče jsme slyšeli několik písní s vánoční tématikou. Přestože oba sbory nacvičují teprve od září, na jejich výkonu
to nebylo znát. Všichni vítáme, že se
po letech ve Velvarech zpívá, za což je
nutné poděkovat panu sbormistrovi. Je
ale obrovská škoda, že toto vystoupení
slyšeli jen rodiče zpívajících žáků. Adventní program byl sice dlouhý, ale byl
velice hezký. Každý jen trochu zasvěcený člověk ví, jak je náročné připravit
a nacvičit takové vystoupení. Dětí, které chtějí vystupovat, je hodně a je velmi obtížné všechno časově skloubit.
Musíme podporovat přirozenou potřebu
dětí předvádět se. Malí účinkující jsou
velmi roztomilí, ti větší zase chtějí ukázat, co všechno umí. Škola nemá prostor, kde by mohli žáci v průběhu roku
vystoupit, a tak se všechno úsilí soustředí do tohoto adventního vystoupení, které tak přispívá k předvánoční atmosféře v našem městě.
2. prosince odjelo družstvo děvčat
z 9. B ve složení V.Duláková, T.Fleková a B.Hodovská zúčastnit se chemické
soutěže na SPŠ chemické v Křemencově ulici v Praze. Tato chemická soutěž
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probíhá asi 2 týdny a každý den se hodnotí samostatně. Děvčata se umístila na
6. místě, v dílčí soutěži věnované tvorbě
ekoplakátu se umístila na 6. místě. Dívkám blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Poděkování patří rovněž paní učitelce Tlusté, která dívky
na soutěž připravovala.

také o moderní technice. On sám ji nezavrhuje, ale rodičům doporučuje, aby pečlivě zvážili, jakou techniku a kdy svým
dětem pořídí.

9. prosince jste byli pozváni na přednášku známého dětského psychologa dr.
V. Mertina, která se uskutečnila v rámci
akcí klubu Předškolák. Dr. Mertin mluvil
o významné roli rodičů v systému předškolní výchovy. Zdůraznil, jak je důležité,
aby rodiče svým dětem četli. Zmínil se

Zprávičky:
5. prosince se uskutečnila další tradiční akce. Žáci 9. tříd převlečení do
kostýmů čertů, andělů a Mikuláše navštívili mateřskou školu, domov
důchodců a třídy 1. stupně.
proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Vítězkou školního kola
se stala Tereza Fleková z 9. B před Bárou Hodovskou z téže třídy.
Na 3. místě se umístila Denisa Hradecká z 9. A. Tereza nás bude
reprezentovat v okresním kole.
naši florbalisté pokračují ve vítězném tažení v kralupské florbalové divizi.
27. listopadu a 4. prosince hráli kluci dva turnaje a všechny zápasy vyhráli.
17. prosince se uskutečnila soutěž, kterou jsme nazvali „Čtu pro tebe“.
Mezi žáky 5.a 6.tříd byl nejlepší Štěpán Červenka, pak Eliška Čížková a Martin Bláha. Mezi žáky 7.a 8.tříd porotu nejvíce zaujaly Natálie Bradáčová, Petra Mazochová a Eliška Vošická.
v uplynulých dnech proběhla výměna všech světel v budově 1. stupně.
Částka 150 tisíc byla uhrazena z peněz, které jsme ušetřili díky mimořádně
teplé zimě
sledujeme také stavební práce, které probíhají v sokolovně a v budově bývalé SOŠ. Doufáme, že tyto práce budou probíhat tak, aby nám obě zařízení
mohla sloužit.

14 Zpravodaj Velvary

18. prosince 50 žáků 2. stupně navštívilo Vánoční trhy v Drážďanech
Naše poděkování patří paní Hájkové, jejíž zásluhou stojí ve vestibulu krásná
borovice, která vytváří vánoční atmosféru.

Závěrem mi dovolte, abych jménem vedení školy a všech pracovníků
popřála čtenářům hodně spokojenosti, zdraví a pohody v roce 2015.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ
Fotografie: Tomáš Perlík

Inzerce

Po demolici dřívějších dřevařských
závodů Delta

nabízíme staré cihly
a dřevo stavební
(vhodné i na otop).
Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 734 172 327.

Ceny dohodou.
www.velvary.cz
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Městská knihovna
a Domov Velvary
vás zve

ve středu
21. 1. 2015
na setkání seniorů
a pracovnice Městské knihovny na téma:

Legendy a pověsti
- starověké
Začínáme v 10 hodin
ve společenské místnosti
Domova v 1. patře, P. Bezruče 484.
Těším
se na vás.

16 Zpravodaj Velvary

Článek

Poděkování
paní knihovnici

Touto cestou bychom rády
poděkovaly knihovnici
oddělení pro dospělé Městské
knihovny ve Velvarech paní
Aničce Kratochvílové, za její
několikaletou obětavou práci,
laskavé jednání a příjemné
vystupování.
Budeme zajisté vzpomínat
na její vlídný úsměv a milou
atmosféru, kterou svým
přístupem vytvářela pro
všechny, kdo si přišel knížky
vypůjčit. A když požadovaný
titul velvarská knihovna
nenabízela, velmi ochotně
přivážela tašky knih sama
ve svém volném čase ze
Státní vědecké knihovny
v Kladně, aby čtenáři
nemuseli platit poštovné.
Děkujeme i za její obětavost
v dalších aktivitách v podobě kurzů, soutěží, předčítání seniorům v Domově důchodců,
výuky tréninku paměti a spolupráci při organizaci oblíbených a hojně navštěvovaných
besed se zajímavými či známými osobnostmi. Každou z těchto veřejných akcí
doplňovala a zajišťovala milým občerstvením.
Ne malou měrou se podílela též na vydávání Zpravodaje z Velvarska.
Mnozí s námi jistě budete souhlasit, když řekneme: litujeme, že od nás paní
Kratochvílová odchází, neboť kvalitu v dospělé půjčovně posunula o několik příček výš.
Přejeme paní Aničce pevné zdraví, pohodu a Boží ochranu.
Za čtenářskou veřejnost
Eva Loulová a Jaromíra Tutrová

www.velvary.cz
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Inzerce

Opět jsou v prodeji dárkové poukazy
na masáže dle vlastního výběru
Bližší informace získáte na tel.: 777 817 876

Dalibor Červený - slabozraký masér, Zdravotní středisko Velvary
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Anketa
Co se mi líbí a co mi schází ve Zpravodaji
z Velvarska? odpovídali obyvatelé Velvar a okolí
Eliška T. (37)
Mně se líbí a nenapadá mě nic, co tam
schází.
Milena P. (41)
Hezký zpracovaný, informace z různých
oblastí a nesmírně si ceníme i práce
redaktorek.
Ludmila V. (70)
Jsem spokojená, líbí se mi moc a nic
mě nenapadá, co by tam chybělo.
Jaroslav C. (75)
Líbí se mi, že je dost obšírný, ale mohlo
by být více sportu.
Marie Č. (56)
Úroveň Zpravodaje rok od roku roste,
děkuji všem, co se na něm podílejí.
Těším se vždy na nové číslo.
František K. (54)
Líbí se mi všeobecné informace a postrádám více informací z kultury z blízkého
okolí – Slaný, Kralupy nad Vltavou.
Jaromíra T. (60)
Já jsem spokojená.
Helena Č. (65)
Chybí mi přehled řemeslníků, kteří mají
živnost ve Velvarech, spojení na ně,
popřípadě pracovní doba.
Marie H. (74)
Líbí se mi moc, kupuji ho ráda a momentálně není nic, co by mi tam scházelo.
Gabriela K. (41)
Líbí se mi, že Zpravodaj vůbec v našem
městě funguje, že se o něj hezky staráte. Přivítala bych, kdyby bylo více rozhovorů s místními občany a také třeba

s podnikateli. Líbí se mi ankety.
Kateřina H. (38)
Líbí se mi grafika, křížovka a jinak jsem
spokojená.
Blanka K. (35)
Schází mi chronologický přehled různých
akcí.
Jiří V. (44)
Zpravodaj kupuji pravidelně a proti jeho
obsahu nic nemám, jinak bych ho nekupoval. Luštil bych rád i křížovku, ale
manželka mě vždycky předběhne.
Miroslava R. (54)
Mně se teď zpravodaj docela líbí.
Ani nevím, že by mi tam něco chybělo.
Marie B. (60)
Je to dobrý. Obsah je pestrý. Je tam
i křížovka, tak snad ještě sudoku.
Martina H. (66)
Musím zpravodaj pochválit, nejdřív jsem
si nemohla zvyknout na barevné provedení, ale teď vidím, že to má takhle
úplně jinou úroveň. Hlavně se už asi
vychytalo to zbytečně barevné pod
písmem, to se moc nehodilo, ale teď už
je to výborné, líp čitelné. Kdybych mohla
něco vylepšit, tak bych přivítala víc
rozhovorů, ty ráda čtu.
Jitka K. (53)
Já jsem se zpravodajem spokojená,
líbí se mi. Je to pestré, od každého něco,
to mi vyhovuje.
Jitka K. (37)
Mně se líbí, je moc krásný, spousty
informací z MŠ, ZŠ, ZUŠ i z dění města.
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Nejpůjčovanější knihy
v Městské knihovně Velvary za 2. pololetí 2014
aneb Inspirace i pro vás:

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro děti
1.

H.M.Körnerová – Dům u Tří borovic

Čarodějnice školou povinné 1. díl

2.

A.Jakoubková – Poslední tango s Carmen

Vlaštovky – skládačky z papíru

3.

M.Mlynářová - Požitkářka

Deník malého poseroutky 8. díl – Fakt
smůla

4.

L.Kepler - Hypnotizér

Univerzita pro příšerky

5.

N.Sparks – To nejlepší z nás

Pušíci jsou tady

6.

N.Roberts – Dům na útesu

Já nejsem trapnej

7.

J.Jonasson – Analfabetka, která uměla počítat

Hra lží 1. díl

8.

I.Devátá – Radši nekoukat

Jaká jsi? Velká kniha vílích testů

9.

K.Furniwall – Stíny na Nilu

Hledej strašidla

10.

J.Deaver – Sběratel kůží

Vítejte v Klubu trapáků

11.

T.Keleová-Vasilkové – Lék na smutek

Jacqueline Wilsonová – Lízinka

Inzerce
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Lednová křížovka
Český spisovatel, dramatik, novinář, překladatel, intelektuál a fotograf se narodil
9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře. Pro svou nemoc nebyl
odveden do armády a nemusel bojovat v první světové válce, přesto byl touto válkou
velmi ovlivněn. V roce 1935 se oženil s dlouholetou přítelkyní a herečkou. Byl
mimořádně dobrým amatérským fotografem. Svoji literární tvorbu zahájil se svým
bratrem, který byl především malířem. Jeho dílo je velmi obsáhlé s perfektním
využitím obrovské slovní zásoby českého jazyka. Zemřel 25. prosince 1938 v Praze.
Jeho známé i méně známé knihy si můžete půjčit v knihovně.

Jméno a příjmení spisovatele najdete v tajence.
Pokud rádi soutěžíte, pošlete na email: knihovna@velvary.cz vyluštění tajenky
do 15. ledna 2015. Jeden z Vás vyhraje knihu nebo nějakou dobrotu.

Soutěž
VYNIKAJÍCÍ
TALISMAN
KUS LEDU
ČÁST POSTELE
NÁPOR, NAPĚTÍ
PLAKAT
ZNAČKA ČOKOLÁDY
PEŘEJE
PODRÁŽKA
NEPOJÍZDNÉ VOZIDLO

VYLUŠTĚNÍ
PROSINCOVÉHO
ČÍSLA

„Každý, kdo věří, že muži a ženy jsou stejní,
nikdy neviděl MUŽE BALIT DÁREK“
Stránku připravila A. Kratochvílová
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