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STAROSTI A RADOSTI
velvarského starosty
Úvodem děkuji všem občanům, kteří si
své připomínky k chodu a vzhledu města
nenechávají pro sebe a napíší mi, zastaví
mne na ulici či dají jinak vědět. Prosím,
ptejte se. Ze svého předchozího profesního
působení (učitel v oboru komunikačních
studií) zastávám názor, že lidé spolu musí
mluvit a chtít se domluvit. Pak jde všechno
lépe.
Další měsíc utekl jako voda, je to už 100
dní, co nastoupilo nové zastupitelstvo, čili
končí doba rozhlížení. Ještě jednou děkuji
všem, kteří nám nováčkům, podali pomocnou ruku a pomohli nám se zorientovat.
V měsíci únoru se ve městě událo mnoho
věcí, zmíním se o některých, které se řeší
na radnici a které mi dělají největší starosti
a radosti.
Naše investiční akce stále probíhají a na
družině i sokolovně je čilý ruch, potěšitelné
je, že obě firmy pracují rychle a dle plánu.
Netěší nás vícenáklady, které se z útrob
starých objektů vynořují nečekaně
a neúprosně. Uspořádali jsme setkání
sportovních spolků s panem projektantem
Barsou, aby je seznámil s budoucí podobou
sokolovny a abychom zodpověděli případné
dotazy či ještě získali podněty pro úpravy.
Stále s napětím očekáváme zprávy o výši
případné dotace.
Byli jsme na obhlídce Velké Bučiny, starosti
nám dělá neutěšený stav komunikací,
problém s chybějící kanalizací. Na obé je
zpracována projektová dokumentace, ale
chybí prostředky. Rádi bychom se zaměřili
též na obnovu rybníčku na návsi a potůčků
kolem (naše město shání šikovného
vodohospodáře, vodu je třeba řešit jako
celek). V průběhu jara chystáme setkání
s Bučiňáky u nového domku, abychom si
promluvili o tom, co je nejvíce pálí.
Obdobná obhlídka Ješína už se plánuje.
Moc mne potěšilo ocenění našeho úsilí,
kterého se nám dostalo od Nadace VIA:
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obnova okolí Malovarského rybníka vyhrála
v soutěži „o nejlepší proměnu veřejného
prostranství“, získali jsme nejen finanční
podporu 50.000 Kč na další rozvoj místa,
ale též pozornost veřejnosti, koncem února
si Malvaňák přijelo prohlédnout 15 vedoucích komunitních projektů ze zahraničí, aby
se inspirovali pro vlastní práci. Věřím, že
se nám stejným způsobem podaří vést
diskusi o proměně prostor před ZUŠ.
Rozdělili jsme městské granty. Radostné je,
že ve městě funguje tolik spolků a sdružení
a že se chystá tolik skvělých akcí. Smutné
je, že nemáme dostatek peněz na to,
abychom uspokojili potřeby všech: letos se
sešly žádosti na více než 1 milion, k rozdělení bylo 450 tisíc. Na setkání se zástupci
spolků jsme se domluvili, že systém udělování grantů na podporu akcí společnými
silami do příště výrazně upravíme. Omlouváme se všem, kteří nedostali tolik, kolik si
přáli, a děkujeme, že i tak jsou činní, osobní vklad každého z nich je nedocenitelný.
Radost i starost mi přináší i náš slavný
most. Velmi mne těší hnutí velvarských
občanů Náš most, kterému není osud
mostu lhostejný. Vrásky mi ale přidělávají
rostoucí tlaky na udělení výjimek pro provoz nákladních vozidel. Jsme proti a děláme vše pro zachování současného stavu
(kdy je doprava přes provizorium – i díky
činnosti městské policie – ještě snesitelná),
bohužel však závěrečné rozhodnutí vydává
někdo jiný. Věřím, že občané budou i nadále aktivní a že společnými silami budeme
věc hlídat.
Starosti nyní máme hlavně s projekty
na dotace. Blíží se nové dotační období
a my se na něj snažíme co nejlépe připravit. I z tohoto důvodu budeme muset do
léta vytvořit nový strategický plán města,
který bude popisovat naše představy o cestách, jimiž by město mělo v dalších letech
ubírat. Věřím, že se do jeho projednávání
zapojíte co nejvíce, aby vznikl smysluplný

dokument. Pracujeme na projektových přípravách do budoucna (například
rekonstrukce Růžové ulice), snažíme se
získat grantovou podporu pro již hotové
projekty (parky, hřiště, chodníky, bezbariérové vstupy).
Velmi a nejvíce mne trápí obtížná situace velvarských živnostníků vedoucí k úpadku a zavírání obchodů a omezování služeb. Rád bych, abychom jí začali čelit tím,
že Velvary začneme více nabízet ostatním,
že vytvoříme několik příležitostí, kvůli kte-

rým by stálo za to město navštívit, a něco
tu třeba
i utratit. V současné době vedeme jednání
o zřízení muzea technických hraček a zvažujeme další plány a s nimi související kroky vedoucí ke zviditelnění města. Věřím, že
se nám spirálu úpadku podaří narušit a že
Velvary zase ožijí.
Tak tedy pěkný začátek jara, ať nám město kvete!
Radim Wolák, 606 66 88 01, starosta@velvary.cz
www.facebook.com/starostavelvary

Pracovníci finančního úřadu opět ve Velvarech!
I letos nabízíme občanům možnost odevzdat daňové přiznání přímo ve Velvarech.
Pracovníci finančního úřadu budou připraveni zkontrolovat a převzít vyplněné formuláře

dne 19. března od 14 do 18 hodin
v přízemí městského úřadu (prázdné tiskopisy je možné vyzvednout již nyní).

Kam s železným šrotem
a starými elektrospotřebiči?
V měsíci březnu vstoupí v platnost nová
vyhláška o nakládání s odpady v našem
městě, která kromě tradičních způsobů
ustanovuje i novou službu pro občany,
týkající se železného odpadu a starých
elektrospotřebičů. V průběhu března tedy
bude možné nově ve městě odložit i

Staré kovy
V areálu hasičské zbrojnice v ul. K. Krohna
bude umístěna sběrná nádoba
(kontejner) označená nápisem „kovy“,
do které bude možné uložit kovový odpad
každý první čtvrtek v měsíci od 17:00
do 19:00 a každou první sobotu v měsíci
od 8:00 do 10:00.

Nefunkční a staré elektrospotřebiče
Malá elektrozařízení (fény, rádia, drobné
elektro, telefony atd.) bude možné umístit
do speciálních označených kontejnerů
umístěných v hnízdech pro kontejnery
na tříděný odpad v ul. Za Roudnickou
branou – u mostu, v ul. U Nádraží,
v ul. Malovarská – ke koupališti, v Ješíně
u kapličky a na Velké Bučině u hasičárny.
Velké spotřebiče (pračky, ledničky, televizory, myčky atd.) bude možné odevzdat
na sběrném místě v areálu hasičské zbrojni-

ce každý první čtvrtek v měsíci od 17:00
do 19:00 a každou první sobotu v měsíci
od 8:00 do 10:00.
Sběr bioodpadu bude i nadále zajištěn
prostřednictvím hnědých nádob svážených
1x za čtrnáct dní (od dubna do listopadu).
Nebezpečný a objemný odpad budou i dle
zvyklostí sváženy 2x ročně v předem
vyhlášeném termínu.
Svoz zajišťujeme ve spolupráci se společnosti Elektrowin. Kontejnery budou přistaveny v průběhu měsíce března, zároveň
dojde k budování sběrných míst na hasičárně a proběhne testovací provoz, o aktuálním
vývoji budeme informovat na webu a rozhlasem. Děkujeme za spolupráci v počátečním období.
Věříme, že se nová služba osvědčí a bude
užitečná. Dík patří zejména SDH Velvary
za ochotu!
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Hasiči bilancovali jubilejní rok a zvolili nové vedení spolku

Inzerce
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Inzerce
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Základní škola Velvary

My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
přestože v uplynulém období
proběhly jarní prázdniny, byl
tento měsíc bohatý na události.

26. ledna přijali naše pozvání žáci
a učitelé 3. ZŠ ze Slaného, kteří žákům
8. a 9. tříd předvedli program věnovaný
osudům několika slánských židovských
rodin. Školu při této příležitosti navštívili
vzácní hosté v čele s Dagmar Karfíkovou,
vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu ve Slaném. Naše pozvání
přijali bývalý i současný starosta našeho
města. Slánští žáci se problematikou osudu židovských rodin věnují již několik let.
Připravili velmi zajímavý program. Na závěr nám předali dvě historické fotografie
a vyzvali naše žáky, aby pátrali po osudech velvarských židovských rodin.
29. ledna se uskutečnil Den s armádou.
Vedení školy již dlouho usiluje o podobnou akci. Není ale jednoduché skloubit
náročnou práci naší profesionální armády s potřebami POKOSu (příprava občanů
k obraně státu). Pracovníci Ministerstva
obrany ČR ve spolupráci se 4. brigádou
rychlého nasazení z Žatce připravili
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pro žáky 2. stupně velmi zajímavý program. Na školním dvoře byla přistavena vojenská technika, kterou si prohlédli
i žáci 1. stupně. Ti pak měli za úkol
nakreslit obrázky s vojenskou tématikou.
10 nejlepších malířů si odneslo pěkné
ceny. Na hlavní chodbě v 1. patře byla
instalovaná výstavka zachycující život
profesionální armády. Na čtyřech improvizovaných stanovištích - učebnách se žáci
dozvěděli spoustu zajímavých a užitečných informací - jak funguje armáda,
proč jsme členy NATO, jak se stát
profesionálním vojákem. Zájemci
si vyzkoušeli podání první pomoci,
chemický oblek i plynovou masku.
Dozvěděli se také, co dokážou zbraně
hromadného ničení. Byli rovněž
informováni, co mají dělat, když dojde
k úniku chemických látek.
Prostřednictvím prezentací se žáci ocitli
na zahraniční misi v Afganistánu. Jeden
z přímých účastníků žákům vyprávěl
o svých zážitcích. Žáci vyplňovali
pracovní listy, od mluvčího ministerstva
R. Zity dostali spoustu dárků, které jim
připomenou tuto vydařenou akci.

19. února proběhl projektový den
věnovaný Americe. Součástí ŠVP nazvaného Objevná cesta dětí je i seznamovat
žáky se životem na ostatních kontinentech. V letošním roce jsme se zaměřili

na Ameriku. Jednotliví třídní učitelé si
vybrali různá témata a se svými žáky
připravili prezentace. Do projektu se

zapojili žáci 4. - 9. tříd. Hned ráno se
začaly třídy připravovat, od 10 hodin
začala realizace připravených programů.
Polovina třídy prezentovala, druhá část
navštěvovala jiné třídy. Programy byly
velmi zajímavé a rozmanité, zaměřené
na pestrý a rozmanitý život na americkém
kontinentě. Divoký západ předvedla 6.B,
v 7.A probíhaly urputné hokejové

Zprávičky:
Zaznamenali jsme velké sportovní
úspěchy. V zimní části OVOV (odznak všestrannosti olympijských
vítězů) získali naši žáci následující
umístění: K. Györgyová 1. místo,
L. Brátová a D. Čermák 2. místo,
P. Mazochová 3. místo
• Naši florbalisté úspěšně absolvovali
další kolo florbalové ligy. V březnu
na ně čeká několik zápasů.
Pokud budou úspěšní, budou hrát
finále regionální ligy
• Proběhla také okresní kola olympiády z českého jazyka a matematiky.
Tereza Fleková (9.B) se umístila

zápasy, které anglicky komentoval
Steve O Connor. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí o NHL, prohlédli
si hokejové trofeje J. Tlustého. V několika
třídách jsme ochutnali americké speciality. 9.A se zaměřila na velmi ožehavé
téma-otroctví a rasismus. 9.B si připravila program, který by se mohl nazvat „jak
se stát kosmonautem“.
Vytvořili ve své třídě středisko NASA.
V 5.B jsme se ocitli v amazonském
pralese, v 5.A si zase zájemci zkusili
rýžování zlata. Sedmáci nás informovali
o indiánských kulturách, v 6.A jsme
získali vědomosti o národních parcích
USA. Žáci se také seznámili s nejznámějšími díly amerických spisovatelů
M. Twaina a J. Londona. Program 4.A
se zaměřil na objevnou plavbu K. Kolumba. Součástí projektu byl i test z jednotlivých programů. Naším hostem byla paní
Karfíková, vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu ve Slaném.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

na 14. a 15. místě, Bára Hodovská
skončila v matematické soutěži
na 21. místě
• Na hlavní chodbě byla instalovaná
výstava o pádu Berlínské zdi
• Vystupující žáci si podávají
přihlášky na SŠ
• 24. a 25. března proběhne sběr
papíru
• Byl ukončen sběr starých mobilů.
Tentokrát jsme sebrali 41 kusů
• Nakladatelství Fraus nám bezplatně
zapůjčilo učebnice v elektronické
podobě, které používáme pro mobilní počítačovou učebnu

Závěrem jedna zajímavá nabídka. Pokud je Vaše dítě žákem 1. stupně a má zájem
o angličtinu, můžete jej přihlásit do bezplatného kurzu, který povede rodilý mluvčí
Steve O Connor. Výuka bude probíhat každý den od 13 do 14 hodin. Úterní kurz je
již zaplněn. Přihlášky a bližší informace najdete na webových stránkách školy.

www.velvary.cz
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Velvarský pěvecký spolek: máme na co navazovat
V lednu tohoto roku jsme založili Velvarský
pěvecký spolek a tímto jej představujeme.
Spolek vznikl z ženského pěveckého souboru, který fungoval při ZUŠ Velvary od září
roku 2014. Zpráva o společném zpívání se
rychle rozkřikla, už v listopadu jsme měli
dvacet členek. Sbormistr Vratislav Řezáč
s námi nazkoušel pásmo písní na adventní,
vánoční a novoroční vystoupení ve Velvarech (Velvarský advent 30. 11. 2014,
Adventní zpívání v kostele sv. Kateřiny
21. 12. 2014 a Novoroční koncert ZUŠ
5. 1. 2015). Kromě toho sbor v rekordní
době dvou týdnů secvičil sborový part České
vánoční mše J. J. Ryby pro koncert v doprovodu orchestru v Městském divadle v Žatci
(20. 12. 2014). Všechna vystoupení měla
velice vřelý ohlas a členkám i sbormistrovi
vlila do žil energii pro další fungování sboru.
Velvarský pěvecký spolek chce těšit velvarské svým zpěvem a dělat dobré jméno
našeho města při koncertech v blízkých
i vzdálenějších regionech. Zpívání je samozřejmě také naše potěšení a zároveň relaxa-

cí sebevzděláváním a realizací. Doufáme,
že naše úsilí naváže na tradici zpěváckého
spolku Hlahol, který byl v druhé polovině
19. století a začátkem století 20. významným velvarským spolkem (i když byl
v 60. letech 19. století původně založen
jako mužský sbor, ženy se do něj mohly
hlásit už od roku 1884).
Velkou výhodou pro sbor je podpora ředitele
ZUŠ ve Velvarech, pana Oldřicha Adelta.
Ten jednak přispěl ke vzniku sboru a nadále
poskytuje prostory a vybavení školy pro
zkoušky, za což mu velice děkujeme.
Sbor má v prvním roce své existence smělé
plány. Velvarští se mohou těšit na jeho
vystoupení na různých tradičních akcích i na
akce nové, které bychom rádi uspořádali.
Sbor je stále otevřen novým členům. I když
je v současné době složen pouze z žen
(s výjimkou sbormistra), nebrání se tomu
stát se sborem smíšeným. Zkoušíme každou
neděli od 17h v sále ZUŠ.
Za Velvarský pěvecký spolek
Pavlína Maloy Řezáčová

Zážitky z první zkoušky jak je zaznamenala p. Zdena Horáčková do kroniky sboru:
5. 9. 2014, pátek 17h. Tak jsme se tedy sešly na první zkoušce v počtu 11 žen. Nesmělé,
očekávající, zvědavé a trochu s obavami. Rozesadily jsme se na židličky a s nadějí jsme
okukovaly krásný bílý klavír na pódiu v sále ZUŠ ve Velvarech. A již přichází sbormistr
Vratislav Řezáč, rozdělí nás na hlasy a hned jedeme naostro. Nestačily jsme se divit, protože
hned začal s nácvikem, rozdal noty a s odvahou sáhl do kláves. Za dvě hodiny jsme odcházely
domů, některá z nás byla se sebou spokojená, některá mírně nebo více ze sebe rozčarovaná
a některá s velkými obavami, zda to vůbec zvládne. Na panu sbormistrovi jsme žádné
negativní emoce nepozorovaly a tak snad není hned vše jen do smutna… (a na další zkoušce
se nás sešlo ještě o něco více).
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.
10 Zpravodaj Velvary

Velvarský fotbal
Rozpis zápasů 1. A třídy pro A tým Velvary - jaro 2015

Rozpis zápasů 3. třídy pro B tým Velvary - jaro 2015

www.velvary.cz
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Přípravy na 150-té výročí
založení školy v Černuci
Před nějakým časem jsme ve Zpravodaji informovali, že v roce 2015 bude Základní škola
v Černuci slavit stopadesát let od jejího založení. A najednou se toto výročí rychle přibližuje, vždyť 17. duben je téměř
za dveřmi. Ono to slovo „založení“ není tak úplně správné, učit
se v Černuci začalo již mnohem
dříve, ale 16. dubna 1865 byla
slavnostně otevřena nová (ta
současná) budova školy.
Výňatek ze staré kroniky
o vysvěcení a předání budovy
do užívání, jsme zveřejnili již
v některém z předchozích
vydání Zpravodaje.
Foto: Původní vzhled školy v Černuci

Dnes bych vám rád citoval z kroniky, v jakých podmínkách se učilo před tím, než se
žáci s učiteli přestěhovali do nové budovy.
„Vyučování bylo jednoduché. Dítky sedíce na zemi naslouchaly výkladům učitele. Odtud
přestěhována jest do hostince páně Hausmanova. Ani zde však nesetrvala, přeložena
byvši do obecní kovárny. Roku 1847 byl dán pan Antonín Dědek (řídící učitel) na odpočinek
s výslužným 43 zl. 20 kr. a dvěma strychy pole. Pensi musil však napraviti pan Jan Vysoký,
který po p. Dědkovi ustanoven učitelem se služným ročních 123 zl. 44 kr. a 7 korců polí.“
Jaké vyučování bylo nad kovárnou a s jakým výsledkem se potkalo, bylo na bíledni.
Učitel pan Vysoký vypráví as následovně: „Když kovář dělaje silné ráfy bušil velkým
kladivem, musel jsem přestati vyučovati, poněvadž mne dítky neslyšely. V několika letech
nabyl jsem takové zkušenosti, že ve škole jsem poznal dle úhozů kladivem, jakou práci
kovář dělá.“
Milí čtenáři, žáci i zaměstnanci školy se svědomitě připravují na to, aby oslavy proběhly
důstojně a v krásné atmosféře, připravují svá vystoupení, pozváni jsou zajímaví hosté
a školu zkrášlí slavnostní výzdobou. V příštím vydání Zpravodaje vás seznámíme s harmonogramem oslavy a představíme slibované hosty. Tímto vás všechny srdečně zveme k prohlídce, kde se můžete seznámit i s průřezem historií a současnosti naší školy.
Ing. Pavel Kolář

Inzerce
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Osud kamenného mostu
ve Velvarech

si, že je to náš most, který ke starému
Starý kamenný most ve Velvarech, v ulici

městu nepochybně patří. Vždyť tu dobře

za Roudnickou branou, se stal nemálo zná-

slouží 175 let. Uvědomíme si, že tento

mým kvůli svému nedávnému uzavření

kamenný most se nachází v těsné blízkosti

pro špatný stavebně technický stav. Vlastně

bývalého panského hostince (domu č. p. 10),

bychom se neměli ničemu divit. Špatný stav

vystavěného v roce 1696 podle plánů ba-

mostu byl dobře znám již roku 2004, kdy

rokního architekta Pavla Ignáce Bayera

byla navržena jeho kompletní oprava.

(kol. 1665–1733). Této významné kultur-

Zastupitelé města se o vážném stavu zdiva

ní památce, ovšem ještě před barokní pře-

dozvěděli až v roce 2012, a to v souvislosti

stavbou, se připisuje vznik písně Ó, Velvary,

s hlavní technickou prohlídkou. Nakonec

Ó, Velvary, kde jsou mé tolary. Naproti Pan-

jsme na opravu mostu marně čekali. Jak

ské hospodě byl druhý zájezdní hostinec pro

se do dnešních dnů ukázalo, stavební

formany, kupce a pocestné.

obnovu historického mostu neměl Středočeský kraj v plánu zjevně od samého

Nejstarší známé vyobrazení severní strany

začátku. Poslední oprava se prováděla

města vytvořil Ferdinand Werner (kolem

v roce 1982 metodou pokrytí kamenného

roku 1750). Na jeho kresbě nacházíme

zdiva cementovým povrchem, tzv. torkre-

zleva Roudnickou bránu s raně barokní

tem, tedy ještě před tím, než byl kamenný

cibulovitou střechou a původním mostem,

most zařazen do památkového ochranného

dále děkanský kostel sv. Kateřiny s gotickou

pásma pro dochované historické prostředí

věžovitou stavbou, jejíž přízemí tvoří zdě-

sídlištního celku města Velvar.

nou část dnešní dřevěné zvonice, za kostelem Pražskou bránu ještě bez barokní

Toto ochranné pásmo bylo vymezeno roku

střechy, vzadu pak hřbitovní kostel sv. Jiří

1987. Podle něj má být respektováno pano-

a úplně vpravo Slánskou bránu. Jiný maleb-

rama, vztah města k okolní krajině, zejména

ný pohled na město Velvary od severu

nejcennější pohledy ze severní a jihozápadní

najdeme uvnitř farního chrámu sv. Kateřiny

strany, a má být zachován vztah historické-

na obraze hlavního oltáře se sv. Kateřinou,

ho jádra města k přírodnímu prostředí

patronkou města, který je dílem pražského

v údolí Bakovského potoka. Proto je také

malíře Josefa Vojtěcha Hellicha (1854).

nutné si položit otázku, jaká je hodnota

Roudnickou bránu na něm nenajdeme, byla

velvarského mostu ve vztahu ke kulturním

totiž zbořena roku 1841. Konečně i některé

památkám, pro které bylo ochranné pásmo

historické pohlednice nám poskytují před-

vyměřeno. Jestliže se alespoň na chvíli

stavu o podobě severního předměstí Velvar.

zastavíme, abychom si prohlédli historická

Ale jak jsme zatím zjistili, na žádné foto-

vyobrazení města od severu s jedinečným

grafii se nenalézá věrná podoba současného

a malebným panoramatickým pohledem

kamenného mostu před rokem 1980. Jest-

na kostel sv. Kateřiny a střechy domů

liže takové vyobrazení vlastníte, budeme

podél nivy Bakovského potoka až k mostu,

vám vděční za jeho propůjčení.

kde stávala Roudnická brána, uvědomíme

14 Zpravodaj Velvary

Věž Roudnické brány byla pobořena během

výstavbě nové Slanské brány (na místě

třicetileté války švédskými vojsky. Na její

staré Malovarské) a brány Pražské. Po

opravu roku 1672 daroval stavební kámen

třicetileté válce došlo k rozsáhlé stavební

urozený pan Matyáš Ondřej Hartmann

činnosti a rozkvětu města až na přelomu

z Klarštýna na Budeničkách, Šlapanicích

17. a 18. století za primase pana Jana

a Palči. Zda se opravoval také přilehlý most

Augustina Klouzala. Tehdy byla vystavěna

v předbraní, nevíme. Jisté je, že

věž nad Pražskou branou (1701) a oprave-

původní kamenný most nacházíme na Wer-

ny městské hradby. Roku 1705 byl sklenut

nerově kresbě veduty Velvar tak, jak vypa-

most v nedalekých Bratkovicích zednickým

dal kolem poloviny 18. století. V této době

mistrem a měšťanem z Velvar. Ale o mostě

byla na mostě osazena dvojice soch v život-

zbudovaném před Roudnickou branou ne-

ní velikosti, sv. Jana Nepomuckého a sv. Jo-

máme z této doby žádných zpráv.

sefa, pěstouna Pána Krista. A skutečně
se zdá, že jedna z těchto skulptur je na-

Vraťme se nyní k oněm mosteckým

značena na pravé části mostního pilíře blíže

sochám. Obě skulptury byly vytesány

k městu. O stavbě původního mostu nemá-

z pískovce a podle Františka Vacka

me žádných zpráv. Ve srovnání s dnešním

(Paměti královského města Velvar, 1884)

mostem byl velikostí výrazně menší na

stály naproti sobě na mostě za Roudnickou

délku i šířku, sklenut pouze jedním

branou. Sochu sv. Josefa s Ježíškem shodně

obloukem a v menší výšce, na poněkud

lokalizoval také Ferdinand Velc (Soupis

nízké úrovni tehdejší prašné cesty. O tom,

památek historických a uměleckých.

zda v těchto místech stál most z kamene

Politický okres slanský, díl XX., 1904).

už v období středověku, písemné prameny

Vysoký podstavec nese reliéf Svaté rodiny,

mlčí. Ve starších dobách mohl být dřevěný

po stranách dva latinské nápisy s chrono-

jako součást opevněného předbraní středo-

gramem roku 1745 a věnováním od velvar-

věké Roudnické brány. Proto předpokládá-

ského primase Josefa Richtera a Anny

me, že kamenný most zde mohl být posta-

Richterové. U nohou světce je signatura

ven někdy v období pozdní renesance při

sochaře E. E. Aug. Strzebsky. Farní kronika Velvar (díl II.,
1840–1953) uvádí,
že znamenitý pražský
kamenosochař Augustin
Střebský vytvořil také
sochu sv. Jana Nepomuckého, a že od něho
by měli být zhotoveny
i sochy sv. Václava
(1746) za Chržínskou
branou a Panny Marie
karlovské za branou
Slánskou (dnes v blízkém Chržíně). Kronika
dále uvádí, že tyto krásné sochy byly sejmuty
ze starého mostu roku
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1840, když se začala stavět silnice z Velvar

ska pruského krále Bedřicha II., byl sv.

k Černuci, a brzy byly odvezeny místnímu

Josef uctíván jako ochránce zemského míru.

duchovnímu otci. Přičiněním pana děkana

Nový kamenný most byl zbudován mezi léty

Václava Františka Vaňka (1786–1862)

1840 až 1845, v době panování rakouského

byly přeneseny ke kostelu sv. Kateřiny. Obě

císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Tehdy

skulptury byly značně poškozeny zubem

se začala stavět silnice z Velvar k Černuci,

času a museli být proto obnoveny.

a to v souvisloti s plánovitou výstavbou

Práce se ujal zdejší rodák a měšťan pan

císařské silnice z Prahy přes Velvary

Jan Hirschmann, mistr truhlářský a skle-

na Roudnici, Terezín, Litoměřice a Teplice.

nářský z Velvar. Roku 1850 byla nákladem

Silnice za Roudnickou branou byla celkově

děkana Vaňka opravena socha sv. Josefa,

srovnána, rozšířena a zvýšena. Starý úzký

postavena v čele chrámu sv. Kateřiny po

a nízký most musel ustoupit výstavbě nové-

pravé straně hlavních chrámových dveří

ho a pevného mostu, sklenutého třemi

a nově posvěcena dne 19. března 1851

oblouky na dva střední pilíře, po kterém

na svátek sv. Josefa. Roku 1854 dokončil

mohly projet tři vozy vedle sebe. Po stra-

Hirschmann novou sochu sv. Jana Nepomuc-

nách most flankovaly kamenné zídky, které

kého, která byla postavena vedle hlavních

zřejmě počátkem osmdesátých let nahradilo

dveří chrámu a slavně posvěcena dne 26.

dnešní ocelové zábradlí. Farní kronika

listopadu 1854. To dokazuje i novogotický

poznamenává, že dne 20. července 1840

podstavec. Svatý Jan z Pomuku byl

přijel do Velvar slovutný Pan nejvyšší Pur-

kanonizován roku 1729 Benediktem XIII.,

krabí Pražský, Karel hrabě Chotek, aby

jako patron mlynářů byl také uctíván proti

prohlédl stavbu této silnice. Roku 1841

nebezpečí vody i za ochranu mostů. Ve Vel-

musela být zbořena Roudnická brána patrně

varech se každoročně konala Svatojanská

kvůli rozšíření průjezdu mezi oběma hos-

slavnost u sochy světce (1730) za Pražskou

tinci. Nová silnice byla vydlážděna žulovými

branou. Sv. Josef se stal českým patronem

kostkami. Později následovalo dláždění ulice

roku 1654, jeho umístění na mostě není

Chržínské a Slánské. V kronice je zvláště

obvyklé. Vedle ochrany manželů a křesťan-

zajímavý popis povodně roku 1845. „Byla

ských rodin, dětí, mládeže a sirotků je také

dlouhá zima, kteráž až do 29. března trvala,

patronem dělníků, řemeslníků i cestujících.

a do toho času sníh a led trval, tak že jsme

V pohnuté době, kdy České království v prv-

o vzkříšení nemohli konati slavný průvod po

ních letech vlády Marie Terezie plenila voj-

náměstí, než jen třikrát kolem chrámu Páně
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přes mnoho náledí, jelikož toho dne začalo táti, a ve třech dnech byla tak hrozná povodeň,
že všechny domy dolejší v městě a pod děkanství byly víceméně v vodě, kteráž dosahovala
až na náměstí k soše Panny Marie a do ulice pod děkanstvím. Mnoho přemnoho škod utrpěli
lidé zvlášt při vodách, strativše i pole zánosem písku i obydlí a jiné věci. Tato povodeň
byla též příčinou, že se v Velvařích za branou Roudnickou pod silnicí, která toho roku byla
dohotovena, za mostem, který na tří obloukách spočívá, ještě silnice překopati musela,
a vystavěno ještě jedno podloubí, protože se vidělo, kterak u Velvar, kdež se více potoků
stýká, časem veliká voda bývá.“
Královské město Velvary bylo svého času jednak hospodářským městem obklopeným
rybníky, mlýny, úrodnými polemi a pastvinami, zahrádkami a ovocnými sady, četnými
vinicemi i chmelnicemi, a jednak stálo na trase důležitého dopravního i obchodního spojení
mezi Prahou a severočeskými městy. Už kolem roku 1680 byla ve Velvarech zřízena pošta.
Za císaře Josefa II. byla uznána silnice vedoucí z Prahy přes Velvary do Drážďan za poštovní
dráhu. Krátce po dostavbě nového mostu byla roku 1850 zřízena c. k. poštovní výpravna
ve Velvarech, později povýšená za c. k. poštovní úřad, a ve stejném roce se Velvary staly
sídlem c. k. okresního soudu a spolu s ním i c. k. berního úřadu. Nový most byl v době
svého vzniku technicky velmi moderní stavbou vynikajících inženýrů, kteří projektovali
železniční stavby slavné Severní dráhy císaře Ferdinanda (k. k. privilegierte Kaiser
Ferdinands-Nordbahn). Tato dráha se v roce 1839 stala první parostrojní železnicí
v českých zemích. Technické památky té doby vynikají pevnou a promyšlenou konstrukcí,
kvalitním materiálem a vedle své účelnosti jsou navíc ozdobou české krajiny pro své
elegantní proporce.
To samé se v současnosti dá říci jen o málokterých stavbách. Proto si raději ani nechci
představit na místě starého kamenného mostu jiný, zcela nový železobetonový most,
který bude naprosto cizí starobylé historii našeho města. Pokud dovolíme vybudovat nový
betonový most, už se nikdy nezbavíme přetížené nákladní dopravy, která pomalu ale
jistě ničí naše domy a ztěžuje život v centru města. Vedle toho nebude navíc důvod stavět
městský obchvat. Zdá se mi, že si krajští představitelé vymysleli jednoduché, rychlé
a hlavně levné řešení dopravy. A přitom dnes už víme, že historický kamenný most
za Roudnickou branou je opravitelný stejně tak dobře a rychle jako starý most v Chržíně.
Proto bychom neměli nechat neomezeně rozhodovat krajské úředníky, kteří sotva vědí, jak
je zdejší krajina krásná a hodnotná, a jak je vidět, k našemu městu nemají žádný vztah.
Mgr. Miroslav Smaha

Inzerce

Poptávám práci jako řidič skupiny B, B1, bezúhonnost,
flexibilita, vojenský výcvik, zbrojní průprava,
práce i na vlastní ŽL. Info: 732 765 435
www.velvary.cz
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Malvaňák je nejlepší!
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Článek

Taneční galavečer

Ten, kdo sleduje taneční dění v naší Základní umělecké škole dobře ví, že vánoční
vystoupení je již tradičně výsledkem půlroční pilné práce. Letos se však děti připravovaly
současně ještě na jednu taneční událost, kterou se stal koncem ledna Taneční galavečer
v KASS Kralupy. Společná akce ZUŠ Kralupy nad Vltavou, ZUŠ Velvary a TS Zuzany
Štarkové. Počátek této spolupráce se datuje od povodní 2013, kdy jsme ve Velvarech
uspořádali taneční vystoupení a jeho výtěžek jsme věnovali tehdy vytopené ZUŠ
v Kralupech. Slovo dalo slovo a nápad uspořádat společné taneční vystoupení postupně
dozrál.
Nutno dodat, že do našeho plánu vstoupilo ještě třetí taneční seskupení a to kralupské
TS Zuzany Štarkové. A že souhra těchto tří tanečních těles byla vskutku přátelská
a vstřícná, vznikl tak báječný večer naplněný různorodým tanečním žánrem. Téměř stovka
dětí předvedla své umění v sedmnácti tanečních choreografiích v lidovém, současném
i klasickém tanci. Téměř dvě hodiny trvající večer umocňovaly i krásné taneční kostýmy,
které vhodně podtrhovaly zážitek z jednotlivých tanečních čísel.
O tom, že tento první galavečer naplnil naše očekávání, svědčili nejen usměvaví diváci,
kteří svým velkým potleskem ocenili taneční umění. Byly to hlavně děti, za jejichž snažením
udělaly sladkou tečku veselé muffiny a také choreografky, které si nad předanou kytičkou
slibovaly další spolupráci. Pro všechny diváky nakloněné tanečnímu umění se tak do příštích
let otevřela brána k pravidelnému sledování tanečního dění v našem regionu.
Taneční galavečer se uskutečnil 27. 1. 2015 v KASS Kralupy. Více než stovka dětí
předvedla své taneční umění pod vedením svých choreografů: Silvie Hodkové
ze ZUŠ Kralupy, MgA Zuzany Štarkové z Tanečního a pohybového studia a Marcely
Odvodyové a Pavlíny Kratochvílové ze ZUŠ Velvary.
Pavlína Kratochvílová
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Článek

Karneval - Tři králové
Tříkrálová sbírka 2015
Jaro už sice ťuká na dveře, ale já bych ještě moc
ráda „vytroubila“ do světa úžasnou zprávu - naši
obětaví, poctiví, neúnavní, promrzlí a zpěvaví „tři
králové a královny“ letos vykoledovali pro Kralupskou charitu více než 10.000,- korun!! Velké díky
vám všem velvarským, kteří jste jim otevřeli své
příbytky a přispěli na dobrou věc. Více podrobností
o celé sbírce a kam peníze od nás putují dále
na www.trikralovasbirka.cz.
Krásné jaro za všechny koledníky přeje Míša Kuptíková

Hajný je lesa
pán...
...tato znělka DJ Muchomůrky nás provázela v neděli
15. února celým, již tradičním, dětským karnevalem,
který za podpory ZUŠ Velvary pořádal Rodičovský klub
Vajíčko při Natvrdlých a Velvarská Kostka. Lesní karnevalový podvečer byl plný
lesní havěti, hub, hejkalů
a loupežníků a velmi se
vydařil! Nádherné ceny do tomboly a za nejkrásnější masky nám vytvořili či prodali a občerstvení připravili místní podnikavci a tvořivci - drogerie u Šubrtů, Deer and Seer, Maruška
Rudolfová, Terka Kaltounková, Perníkáča, Eliška Turková, spolek Laura a mnozí další. Krásné
fotografie, které nafotilo „lesní studio“ z fotografického kroužku při Kostce, si můžete
prohlédnout na webových stránkách města.
Ať žije karneval!!!
Za všechny organizátory loupežnice Míša Kuptíková
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Kostka má dvanáct hran...
To ví přece každý. Ale napadlo by Vás, že se může stát taková zvláštní věc, že TA Velvarská
Kostka, tedy kulturní a volnočasové centrum nedávno zde vzniklé, vyrostla, vykrystalizovala, tedy doslova zrodila se pod rukama a z energie dvanácti velvarských žen, které
se semkly a v krátké době vymyslely a realizovaly projekt doslova snový a v našem
městě nový? Těchto 12 nadšených Kostku provozuje, udržuje, vymýšlí program, schází
se a pořádá každý měsíc brigádu, která má nějakým způsobem Kostku zútulnit, zpříjemnit,
posunout dál.
S velkým přispěním a podporou města se podařilo budovu, kde do předminulého roku byla
speciální škola, proměnit za co možná nejnižších nákladů. Největším zásahem bylo zbourání
příčky v prvním patře, díky němuž vznikl krásný a osobitý útulný sáleček se dvěma kruhovými okny. V tomto víceúčelovém sálku se třikrát týdně scházejí maminky s předškolkovými
dětmi, čtyřikrát týdně se zde cvičí jóga, dále je zde zdravotní cvičení na míčích, bodyform,
angličtina pro děti, jóga pro děti a dramatický kroužek.

sál v prvním patře Kostky po rekonstrukci

fotografie z malovací brigády

Spodní učebny neprošly sice tak zásadními proměnami, ale přece jen jsme zde strávily
nejednu veselou chvilku při škrábání zdí a malování. Další úpravy a zkrášlování jsou
v plánu. Tyto dvě spodní učebny nazýváme podle barev, kterými jsme je vymalovaly‚
- zelená a modrá. Zelená učebna je v současné době především keramickou dílnou
a kuchyní malých kuchaříků a učebna modrá je využívána k výuce jazyků, ale útočiště
zde nachází i novinářský kroužek a dospělácký fotokroužek.

Jak Kostka funguje
Organizační a provozní potřeby obstarává již zmíněných 12 „hran“. Většina z nich zde
pak taky vede některý z kurzů. Co se týče finančního zajištění, dostali jsme letos, vedle
dalších velvarských neziskových organizací, přislíbenu grantovou podporu města, která
pokryje část provozních nákladů budovy. Další provoz pak bude financován z peněz, které
každý lektor odvádí Kostce jako procenta ze zisku. Pokusíme se získat i jiné finanční
prostředky, které investujeme do dalšího zvelebování této výjimečné budovy.

Co plánujeme
Chtěli bychom v Kostce rozběhnout další zajímavé kurzy. Dále chystáme každý měsíc
jednorázové víkendové kurzy. V současné době se zde například rozběhl cyklus prožitkových
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seminářů Duhový most k duši, v dalších měsících budete mít možnost zavítat na sobotní
jógové semináře se zajímavými lektory, na kurz břišních tanců, na kurz tvorby a zdobení
perníčků nebo některý z jednorázových intenzivních výtvarných kurzů.
Spřádáme ale už i plány na léto. Každou sobotu bude probíhat v různých příjemných
lokalitách našeho města ranní jóga, která se jen za nepříznivého počasí přesune do sálu
Kostky. V době, kdy je zavřená školka, se uskuteční nejspíše dva běhy příměstského
tábora pro školkové děti a pro děti z prvního stupně ZŠ.
Do konce února by se měly rozběhnout webové stránky, kde budete pravidelně zpravováni
o aktuálním dění v Kostce.

Kostka je otevřená
Byť se nám vydařilo, že základní organizační tým je složen z dvanácti žen a byť se nám tato
symbolika líbí, rády bychom na vědomost daly, že se nikterak nebráníme tomu, aby kdokoli,
kdo má nápad, energii, touhu, invenci… zavítal mezi nás a vymyslel a zorganizoval nějaké
další kurzy či akce. Chceme, aby Kostka přinášela do našeho města další vzruchy a impulsy,
aby byla Kostkou pulsující a živoucí.
Děkujeme všem, kdo do Kostky chodí pomáhat, tvořit, cvičit, učit se a prožívat. Děkujeme
za podporu města a těšíme se na to, jakým směrem se bude dál příběh Kostky ubírat.
Kontakt:
velvarskakostka@seznam.cz, 605 266 648, 725 831 642
Najdete nás také na facebooku a na webu města: www.velvary.cz/volny-cas/velvarska-kostka/
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Březnová křížovka
21. března oslaví kulaté narozeniny úspěšná česká spisovatelka, scénáristka
a publicistka Halina Pawlowská. Název jedné z jejích 24 knih naleznete v tajence křížovky. Všechny knihy této autorky si můžete půjčit v naší knihovně.
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P. J. O‘Rourke:
„Vždy čti něco, co bude dobře vypadat, pokud
umřeš UPROSTŘED ČTENÍ
Stránku připravila L. Štýbrová
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