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STAROSTI A RADOSTI
V uplynulém měsíci se událo mnohé,
co by stálo za řeč, ale protože je tu jaro,
čas zurčících potůčků, zeleně, úklidu
a mládí, věnujme se protentokrát hlavně
těmto jarním tématům.

Voda

– ač žijeme v jednom z nejsušších koutů
kraje, je voda tématem, kterému nyní
věnuji pozornosti hodně. Naše město
je vodou obklopeno a protkáno, a mělo
by být připraveno na to, kdyby se voda
po čase zase ozvala. Málokdo ví, že
povodí Bakovského potoka je o poznání
větší než povodí například potoka Zákolanského, který ukázal svou sílu při letních deštích v loňských létech. Velvary
by se mohly ocitnout ve stejném, ba
větším ohrožení než nedaleké Kralupy.
Protože tu však poslední větší povodeň
byla v roce 1982, nebereme vodu příliš
vážně. Činím kroky k tomu, abychom
vypracovali co nejkvalitnější vodohospodářský posudek a plán, který by nám
pomohl nastavit pravidla pro soužití
s vodou, zároveň pojmenoval hlavní
úkoly, které můžeme vyžadovat po
správcích vodních děl a toků, a umožnil
nám čerpat dotace z programů zaměřených na vodohospodářskou oblast,
abychom předešli možným škodám
v budoucnu. Všichni bychom měli být
obeznámeni s povodňovým plánem
a vědět, jak sebe i město chránit v době
ohrožení. Vodním tokům v krajině lidé
odpradávna věnovali velkou pozornost,
udržovali systém vodotečí, stok a nádrží
a pečovali o něj, čistili koryta řek a jejich
okolí. Málokdo už ví, kudy na Bučině vedl
který pramínek, málokdo ví, že na místě
dnešních mokřadů u Horova mlýna
byly kdysi ovocné sady, začínáme zapomínat, kde byly dříve rybníky a náhony
a kudy se stáčely původní meandry řek,
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nemáme jistotu, kolik vody poberou
trubky pod zemí. Pokud chceme o město
i život v něm dobře pečovat, budovat
nové kanalizace a silnice, čistit rybníčky
a protahovat strouhy, měli bychom tento
starý řád začít znovu objevovat, vědět
o něm a ctít jej. Věřme, že voda nám
v budoucnu bude přinášet díky naší
připravenosti více radostí než starostí.

Zeleň

– zeleně ve městě máme poskrovnu.
Náš les či spíše lesík není nejhustší
a parky se netěší nejlepšímu zdraví.
Ty největší – u mateřské školky, za školou a v okolí Malovarského rybníka jsou
protkané přerostlými jasany a topoly
s prosychajícími větvemi, které mohou
být nebezpečím pro kolemjdoucí nejen

velvarského starosty
při poryvech větru, ale zvláště po deštích,
kdy nasáknou vodou. Další ohrožení mohou představovat vzrostlé smrky před ZŠ,
ač krásné, tak přerostlé. Ač všechna zmíněná místa mají svůj půvab, měli bychom
začít přemýšlet o jejich budoucí podobě,
nechat zpracovat odborné posudky,
projednat společně možné změny. I na
návrzích nové podoby parků jsme již
začali pracovat. Ač máme se stavem
našich parků starosti, ohromnou radost
mi dělá chuť velvarských občanů zapojit se do adopce stromů, zájem o podobu
městské zeleně, ochota pečovat o zeleň
v okolí domů a na veřejných prostranstvích. S takovou nám to tu pěkně
pokvete!

Úklid

– zde je radosti již méně. Díky práci
městské čety je naše město vcelku čisté.
Uklízet je ale stále co. Černé skládky rostou a jejich původci se špatně odhalují.
Velmi mne trápí zbytečný nepořádek
na náměstí, který zůstává po sobotních
večerních srazech a seancích. Starost
mi dělá každý pohozený papír, protože
k sobě přitahuje další. Košů přeci máme
dost. Nátura optimisty mi ale velí radovat
se z toho, že tu žije mnoho lidí, kteří
se pro papírek sehnou, kteří na černé
skládky upozorňují a kteří se dobrovolně

zasazují o jejich zmizení. Věřím, že se jich
hodně sejde 18. 4. při smysluplné akci
Ukliďme Česko, do které se Velvary také
zapojily.

Mládí

– téma spojené s radostí, dětí nám stále
přibývá. I zde je však stinná stránka –
mladí v jistém věku odcházejí. První vlna
mizí na víceletá gymnázia. Další odcházejí
po devítce. Není tu střední škola a popravdě řečeno, není tu mnoho nabídek,
které by náctileté ve Velvarech udržely.
Nebýt fotbalu a hasičů, nezůstane skoro
nikdo. Měli bychom co nejdříve hledat
cesty, jak tuhle věc změnit. Jak udržet
naše děti. Nabídnout jim do správy vlastní
prostory, dát jim šanci se zapojit po
svém. Udělat pro ně město takovým,
aby neodjížděli za spolužáky do jiných
měst, ale naopak spolužáky přivedli sem.
Snažit se do Velvar přitáhnout středo
i vysokoškoláky. Kdo jednou pozná kouzlo
Velvar, rád se vrací. A třeba tu jednou
bude chtít i bydlet.
Tolik mé jarní úvahy nad jarními tématy.
Jaro je kromě období vody, zeleně a mládí
také obdobím nových sil, tak věřím,
že jich budeme mít dost, aby se nám
alespoň něco z toho, co tu klíčí, podařilo
vypěstovat.

Chcete se zapojit do tvorby plánu rozvoje města?
Hledáme odborníky dobrovolníky do pracovních skupin,
které budou pro tento plán vytvářet podklady.
Hlaste se u pana starosty na starosta@velvary.cz
(připište i oblasti, kterým byste se rádi věnovali),
kterého Váš zájem velmi potěší!
www.velvary.cz
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Knihovna dekorovala Krále čtenářů
za rok 2015
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Petra Longauerová rodačka z Velvar
opět postoupila v Česko zpívá 2015
Petra chodí do 9. třídy ZŠ ve Velvarech
a letos opět postoupila v celostátní pěvecké
soutěži ČESKO ZPÍVÁ, do které se letos
přihlásilo rekordních 505 zpěváků. Do výběrového kola se prozpívalo v kategorii 9-14 let
celkem 41 zpěváků včetně Petry, která si
vybrala píseň: Jak silná mám tu stát.
Pokud se Vám líbí, jak Petra Longauerová
zpívá a chcete ji podpořit v pěvecké soutěži
Česko zpívá 2015 CENA INTERNETU
Pošlete SMS ve tvaru:
CESKOZPIVA 21
na číslo: 9033310
Cena SMS je 10,- vč. DPH
Za podporu moc děkujeme!!!

Inzerce
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Kočár na radnici
Již několik týdnů si
můžete ve vstupní hale
radnice připomenout
doby, kdy Velvary
byly městem plným
zájezdních hostinců
a sjížděli se sem lidé
zdaleka. Nádherný
kočár Mylord zdarma
zapůjčil pan Miroslav
Smaha.
Děkujeme!
Inzerce
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Článek

Inzerce
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Včelařina na Velvarsku kvete

Anketa
Co ve Velvarech postrádám?
Odpovídali mladí čtenáři velvarské knihovny.
Jakub (16)
Mně tu chybí kino. A ještě bych ve Velvarech měl rád krytý plavecký bazén.

Petra (12)
Určitě krytý bazén. Jezdíme v zimě
plavat do Slanýho.

Eva (12)
Je mi líto, že na náměstí nejsou domy
opravené. A chybí mi tu fitko. Jinak
jsem tu spokojená.

Marek (14)
Chtěl bych začít chodit na diskotéky,
ale tady není kam.

Bára (12)
I mně tu chybí fitko. A je tu málo míst
na výběr, kam jít na procházku.
Jana (16)
Plavečák. Mně tu hrozně chybí krytý
bazén. Klidně i menší. Chodila bych
plavat každý den.
Michal (14)
Já bych přivítal Káefcéčko.
Veronika (10)
Líbilo by se mi nějaké místo, kam
bych mohla jít třeba na koncert nějaké
známé skupiny nebo zpěváka.
Vojtěch (16)
Byla by dobrá kombinace fitcentra
a bowlingu s nějakou malou
restaurací, kde by se pak dalo
posedět.
Míša (15)
Nic mě nenapadá. Ráda jdu do kina,
ale jezdíme do Prahy, naši říkají, že
tady by se kino neuživilo.

Eliška (13)
Mně by se líbila na náměstí nějaká
fontána nebo kašna, kolem lavičky.
To by bylo fajn si tam třeba v létě
večer posedět, povídat s kamarády
a tak…
Simona (11)
Já nevím. Asi něco jako Kaufland, kde
by se dalo líp nakupovat.
Jarka (12)
Taky bych chtěla nákupní centrum,
abychom nemuseli jezdit pořád do
Prahy nebo do Kralup do Tesca.
Radka (15)
Nějaký větší moderní kadeřnictví.
Mohlo by to být třeba jako centrum
kadeřnic, kosmetiky, zdobení nehtů
a tak.
Jan (8)
Kdyby tu byla zoologická, pořád bych
tam chodil.
Tereza (14)
Třeba nějaká velká hala pro sport
a koncerty.

www.velvary.cz
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Vizitka

Ludmila Vaňková
Spisovatelku Ludmilu Vaňkovou její čtenáři a příznivci znají především jako autorku historických
ság z nejslavnějšího období českého království
za vlády Přemyslovců a Lucemburků, ve kterých
ožilo slavné údobí českých dějin 13. -14. století,
kdy se království v srdci Evropy stalo jednou
z nejvýznamnějších velmocí středověku.
Románová šíře, bohatství historie a dějů, vytvořených autorčinou fantazií i z nepatrných zmínek
středověkých kronik, stovky postav s romanticky
vzrušujícími příběhy i porozumění dávným lidským
osudům, to vše nadchlo milovníky románové
četby a její knihy se staly nejčtenější současnou
českou historickou beletrií.
Zbrusu nový román Ludmily Vaňkové Zapomenutý
král objevuje čtenářům českého krále Václava I.,
kterého neprávem opomíjeli dávní kronikáři
i novodobí spisovatelé, přestože Václav vůbec
nebyl králem bezvýznamným.
„Důstojně následoval svého otce Přemysla
a žádná mela v Evropě se bez něj neobešla.
Nepoměr stránek, které mu historici věnovali,
je proti oběma Přemyslům, jeho otci i synovi,
až zarážející.

Nejspíš je to tím, že neměl v Českém království vlastního kronikáře. Naše věcně spolehlivé
středověké kroniky jsou v podstatě jen dvě. Kosmova končí dávno před Václavovým narozením a Zbraslavská začíná až stručným úvodem o Přemyslovi Druhém. Přitom Václav byl
první z českých králů, který svou zemi, jak se říká, „otevřel světu“, a přesto si ho nevšímaly
ani zahraniční kroniky krom několika mála poznámek u německých letopisců většinou hanlivých a víceméně nepodstatných, jako třeba bylo převzetí věna jeho manželky Kunhuty
Štaufské, anebo z domácích zmínka o tom, jak nemohl usnout s hroudou zlata v ložnici,“
říká o hrdinovi své nové knihy Ludmila Vaňková a dále dodává:
„Václav byl zřejmě rodinný člověk, což u panovníka není obvyklé. A taky měl srdce
na pravém místě. U žádného jiného vladaře jsem nikdy nenarazila na zmínku, že by ho
od pokračování ve válce odradil mezi jiným i nářek chudých, kteří při každém tažení trpěli,
a to nejen obyvatel vlastní země, ale i té, kterou právě dobýval.“
Drobnou kuriozitou je, že Ludmile Vaňkové vyšla první kniha, když jí bylo 50 let.
Paradoxně se jí právě v tomto roce narodila první vnučka.
V letošním roce paní spisovatelka oslaví 88. narozeniny. Je stále velice vitální, autorsky
plodná a o lidech, kteří chodí na její besedy říká:
„Svých čtenářů si vážím a všechna blízká setkání s nimi jsou užitečná, neboť jsou to lidé
inteligentní. Jiní by mě nečetli.“
Z. Ortová
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Plochodrážní pozvánka 2015 do Slaného
Sobota -

18. dubna.

15,00 hod.

Mistrovství ČR juniorů - jednotlivců U 21 - Finále č. 1
+ Mistrovství ČR juniorů ve třídě do 125 ccm.

Sobota -

2. května

15,00 hod. Přebor ČR - I. liga družstev
+ Mistrovství ČR juniorů ve třídě do 125 ccm.

Čtvrtek -

4. června

18,00 hod. Mistrovství ČR - extraliga družstev

Sobota -

27. června

17,00 hod. Memoriál Antonína Vildeho - mezinárodní závod dvojic

Pondělí -

6. července 17,00 hod. Finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic

Čtvrtek -

10. září

17,00 hod. Mistrovství ČR - extraliga družstev

V letošním roce oslaví plochodrážní sport ve Slaném výročí 65 ti let nepřetržité
aktivní sportovní činnosti, k tomuto jubileu připravil Autoklub v AČR Slaný finálový závod
mezinárodního mistrovství ČR dvojic. Další akce představuje nejvyšší tuzemská soutěž
družstev a to extraliga, která se po letech vrací k systému čtyřčlenných týmů (AK Markéta
Praha, AMK ZP Pardubice, Grepl PDK Mšeno, AK Slaný). Diváci dále na slánském ovále
budou svědky tradičně juniorských mítinků nastupující generace mladých závodníků
a rovněž memoriálu A.Vildeho mezinárodního utkání dvojic.
Co nejsrdečněji zveme ke sledování napínavých soubojů nejen příznivce sportu
levých zatáček.
Antonín Vilde - AK v AČR Slaný

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.
20 Zpravodaj Velvary

Hasičský ples na Uhách se vydařil
Sbor dobrovolných hasičů Velvary uspořádal v sobotu 28. února tradiční hasičský ples
a to v kulturním zařízení na Uhách. Ples se vydařil, byl bohatě navštíven a většinou
dostáváme pozitivní ohlasy na jeho průběh.
SDH Velvary děkuje touto cestou občanům za zakoupení vstupenek na ples ať s účastí
nebo jako podporu činnosti sboru. Děkujeme také občanům, podnikům a podnikatelům
za příspěvky do bohaté tomboly, která letos čítala kolem 450 cen. Tradičně děkujeme
i Vlastimíru Vinšovi ze Sazené za zajištění dopravy návštěvníků plesu.
Za SDH Velvary - František Saifrt

Do tomboly na ples přispěli:
Autobaterie - Z.Tutr Velvary, Řeznictví a uzenářství - V.Holý Velvary, Vinš Vlastimír - Autobusová doprava, Město Velvary, MERO ČR, a.s., C-Connect s.r.o Velvary, Nouemont s.r.o Slaný,
Velros s.r.o Velvary, Terius - J.Heřman Velvary, Metal Trade Comax a.s., Střechy Comax,
Krůty Vojtěchovský-Tlustý Ješín, Potraviny - M.Práznovská Velvary, Drogerie - manželé
Schubertovi Velvary, Reklama Mazochová - Elena a Jan Mazochovi Velvary, Pekařství Zounek
Velvary, TEAM V.O.S. Černuc, Farma Budihostice - Ing.Josef Bílek, Farma Pokorný - Kmetiněves, Cukrářství - Danuše Černá Velvary, Květiny - Anna Linhartová Velvary, Marečková Jana Zdravá výživa a květiny Velvary, Kadeřnictví - Alena Loskotová Velvary, Autoservis T&F Velvary, Lékárna Velvary, Restaurace „U krále Václava“ Velvary, Restaurace VIKABAR Velvary,
Restaurace PARIS Velvary, Tipsport Velvary, Stavebniny Velvary, Barvy Speciál - Václav Veselý
Kralupy, Centrum péče o člověka - J.Štádlíková-Čermáková Velvary, Ekofrukt spol. s r.o. Slaný, rodina Jandoušova Velvary, rodina Ledvinkova Velvary, Družstvo Jednota Kladno, Matoušková Zdeňka - úklid Slaný, Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. Slaný, Elektromontáže Martin Kraus Velvary, Valsabbia a.s. Kralupy, IBG Kralupy, Auto Kralupy, a.s., Bidvest Czech Republik s.r.o Kralupy, Studio VISAGE Kladno, Spálenka Václav - hasicí přístroje Sazená, Potraviny
„Chuť-chuť - Pražská, Velvary, Chovatelské a zahradnické centrum - Pražská, Velvary
a Ing. Jan Miller - farma Holubice.

www.velvary.cz
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Základní umělecká škola Velvary

Soutěžíme, tančíme a hrajeme...
Každoročně se naši žáci zúčastňují různých soutěží a přehlídek, které slouží
k porovnání dosahovaných výsledků práce
ve škole i při domácí přípravě. V únoru se
konala okresní kola Národní soutěže ZUŠ
v hudebním a tanečním oboru. Žáci ZUŠ
Velvary přivezli několik dobrých umístění
i s postupem do krajských klání.
Taneční obor si jej zajistil jedním
prvním místem a dvěma dalšími choreografiemi s návrhem na postup. Byl to
výborný výkon, neboť soutěžilo 24
vystoupení a to bez rozdílu věku. Své
nové choreografie pojedou tanečníci
předvést koncem března na soutěž FTM,
kde jim výborné umístění, pokud jej dosáhnou, zajistí postup na mistrovství ČR.
V hudebním oboru si zaslouží pochvalu
náš nejmladší trumpetista Jan Vodrážka
za první místo s postupem a Tereza
Šimralová, která v silné konkurenci
získala pěkné druhé místo. Všem postupujícím budeme držet palce v krajských
kolech soutěže. Již v loňském roce se
své první soutěže a to s velkým úspěchem zúčastnil náš nově vzniklý pěvecký
sbor. Po pilné přípravě na soustředění
si opět pojede změřit své síly na přehlídku
v první třetině dubna. Kdo ještě jejich
vystoupení neměl šanci shlédnout, může
je vidět na Vajíčkobraní pořádaném opět
ve dvoře na Špejcharu, kde se předvedou
i malí tanečníci.
Také letos navážeme na tradici Velvarských hudebních setkání. Tentokrát naše
pozvání patří hráčům na dechové nástroje
ze základních uměleckých škol kladenského okresu. Pro naše žáky i jejich rodiče je
to jistě vítaná i motivující příležitost slyšet
výkony svých vrstevníků.
Podobnou příležitostí k rozšíření uměleckých obzorů byl i březnový pěvecký
koncert z díla evropských romantiků,
na kterém vystoupila paní Jana Štěrbová
za klavírního doprovodu MgA. Zory
Křičkové. Také žáci ZUŠ své výkony
prezentovali na vystoupení hudebního
oboru, kde jistě posluchače zaujal nově

se formující žákovský orchestr KMČ
(Kdo Má Čas) pod vedením pana učitele
Jana Buňaty Dis. Orchestr vznikl jako
výsledek dobré spolupráce všech tříd
hudebního oboru na naší škole.
Jak se již stalo kulturní tradicí,
zaměřenou zejména na naše nejmladší,
čekají nás během měsíce března a dubna
další dvě divadelní představení. Naši školu tedy navštíví malí umělci z LDO ZUŠ
Roudnice nad Labem a z LDO ZUŠ Kladno – 5. května. Stejnou měrou se snažíme i podchytit zájem o hudební aktivity
již u těch nejmenších. Pro ně je tedy opět
letos určen výchovný koncert pro MŠ

hned na počátku dubna. Hrnčířských
slavností v Nelahozevsi na zámku jsme
se již zúčastnili několikrát. Jinak tomu
nebude ani letos. V polovině měsíce dubna se naši žáci představí se svým novým
repertoárem a to opět v Rytířském sále.
Nanečisto si jej vyzkouší o týden dříve
v Městském muzeu ve Velvarech na
vernisáži výstavy.
Za kolektiv zaměstnanců ZUŠ
Oldřich Adelt
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My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce

Vážení čtenáři,
zdravím Vás na prahu přicházejícího
jara. Pokud máte zájem, v následujících řádcích si můžete přečíst
o novinkách z naší školy.

Nejvýznamnější událostí se stal lyžařský
kurz. V sobotu 21. února bezmála 50
žáků 1. a 2. stupně spolu s učiteli vyrazilo
směrem do Krkonoš. Jejich cílem se
po několika letech staly Herlíkovice,
konkrétně penzion Mlýn. Výborné sněhové podmínky umožnily lyžařský výcvik
na lyžích, běžkách i na snowboardu.
Nechyběly ani tradiční aktivity-besedy
s členy Horské služby, výlet na běžkách,
závody, oblíbené večerní programy.
Součástí pobytu se stal i výlet do Vrchlabí, z rozhledny Žalý si prohlédli nejvyšší
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české hory. Na závěr si všichni účastníci
mohli prověřit svoje lyžařské schopnosti.
Proběhly závody na běžkách, ve sjezdu
a v jízdě na snowboardu. Mezi chlapci
potvrdil svoje lyžařské schopnosti Pepa

Bílek, nejlepším snowboardistou se stal
Matěj Král. O prvenství v závodech dívek
se rozdělily Petra Mazochová a Tereza
Fleková. Mezi dozírajícími učiteli byl i Steve O‘ Connor, takže se žáci mohli procvičit
i v angličtině. O týden později se všichni
vrátili se spoustou zážitků. Na webových
eo,
stránkách školy můžete zhlédnout video,
kde uvidíte záběry z tohoto kurzu.
V době, kdy probíhal lyžařský kurz,
ů.
se prudce zvýšil počet nemocných žáků.
Každý den přibývali další nemocní, v některých třídách 1. a 2. stupně bylo 6
lo
nebo 7 žáků. V pátek 27. února chybělo
více než 33% žáků, tak z rozhodnutí

krajského hygienika a se souhlasem
zřizovatele vyhlásil ředitel školy chřipkové
prázdniny. Žákům byly uloženy domácí
úkoly, jednotliví učitelé upravili jednotlivé
okruhy učiva tak, aby bylo všechno učivo
probráno.
V pátek 16. března se uskutečnila
další tradiční akce - školní kolo recitační
soutěže, které se zúčastnilo i 5 recitátorů
z mateřské školy. Do soutěže se zapojilo
celkem 51 dětí. V jednotlivých kategoriích
zvítězili: Adam Cakl, Nikola Svobodová,
Klára Krejčíková, Viktorie Kuptíková,
Natálie Bradáčová a Tereza Fleková. Dva
nejlepší z každé kategorie nás reprezentovali v okresním kole 19. března. V soutěži
zvané Slánka jsme se tentokrát na předních místech neumístili, pouze Natálie
Bradáčová jako jediná z 80 účastníků
obdržela čestné uznání poroty.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Zprávičky:
14. března odjela skupina žáků pod
vedením K. Mazochové a M. Witton
na studijní pobyt do Anglie.
O průběhu této akce budete
informováni v příštím zpravodaji
19. března sehráli naši florbalisté
poslední zápasy základního kola.
Našim klukům se velmi dařilo.
Vyhráli kralupskou divizi a v druhé
polovině dubna se utkají s vítězi

mělnické divize o celkového vítěze
v oblasti.
31. března se uskuteční další ročník
Velikonočních dílen
Na začátek června plánujeme
vodácký kurz, který tradičně
proběhne na horním toku řeky
Ohře. O ceně, přesném termínu
a možnosti přihlášení budete
informováni v příštím zpravodaji

Inzerce
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HLEDÁ SE SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY
Hledám svědka dopravní nehody, která se stala dne 27. 10. 2014 kolem 10:30 hod.
na vedlejší silnici (poblíž čerpací stanice benzina) ze směru od Velvar na Slaný.
Případní svědci se mohou ozvat na tel. číslo 720 548 286 - Dittrichová Dita
nebo na email DitaDittrichova@seznam.cz
www.velvary.cz
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CO SE CHYSTÁ V KOSTCE
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Očkování psů proti vzteklině

Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz psa a 80,- Kč = poplatek za očkování proti vzteklině.

Inzerce
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MŠ Velvary

Z okénka naší školičky
ček. To jsou představení, kdy si zadovádí
i účinkující. A nám se to moc líbilo!
V měsíci únoru jsme byli pozvaní do
Výstavní haly ve Velvarech, na výstavu
drobného zvířectva. A tak jsme „ štrádovali“ směr Velká Bučina. Dětem se výstava moc líbila a my děkujeme pořadatelům
za jejich vstřícnost.

Jaro je tu!.....trala la la la. Tuto písníčku
jsme si už všichni rádi začali zpívat!
Na jaro se moc těšíme, ale ještě se
poohlédneme do období zimy. No vlastně
zimy- nezimy,neboť děti si sněhu příliš
neužily.
Překlenul se Nový rok a my jsme ve
školičce přivítali Tři krále, kteří nám přišli
vinšovat. Je potěšující, že se dodržují
tyto tradice. V měsíci lednu také navštívili
naši předškoláci základní školu. Konal
se totiž pro ně velký den. Slavnostně
se oblékli a plni očekávání kráčeli do
budovy základní školy,kde probíhal
Zápis do ZŠ! Tento měsíc nás navštívily
také paní fotografky, aby nás zvěčnily
v hokejovém vybavení. Myslím si, že
obzvláště tatínkové byli velice nadšeni.
Únor, to je měsíc karnevalu. Ani nás
v MŠ neminul. Třída se proměnila
v místnost, kde vládnou nadpřirozené
bytosti. V místnost, kde se to hemží
strašidly, loupežníky, vílami, princeznami,
čerty.......a těch bytostí, představte si,
bylo 95! I p. učitelky se už trošku bály.
Nedovádíme jen my v mateřince, ale
i divadélka si přijela s námi zaskotačit.
Hudební pořad s názvem Cesta kolem
světa, Rytmická show, Pohádky kolem
křižovatky nebo Nešťastný šafářův dvore-

V měsíci březnu proběhla v naší základní
škole již tradiční Recitační soutěž, které
jsme se s potěšením zúčastnili. Děti se
naučily humorné básničky a se svou přirozeností je porotě přednesly. Recitovaly
na výbornou a my jim moc gratulujeme!
Když začalo jaro, museli jsme se ještě
rozloučit s Morenou, paní Zimou. Na tu
nesmíme zapomenout.
V dalších měsících nás čeká mnoho akcí,
na které se všichni těšíme. A závěrem
musím připomenout - nezapomeňte
na zápis do naší MŠ.
Užívejte krásných jarních chvil a někdy
na shledanou!
Bc. Radka Bečvářová
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Článek

Milostpán

V článku o velvarských židech jsem se zmínil, že mezi pokřtěné patřil i otec pana Krohna,
který měl na velvarském náměstí (mezi spořitelnou a hotelem Záložna) v přízemním domku
vetešnictví. Židé měli v jisté době v osmnáctém století zakázáno obchodovat v královských
městech, a proto se mnozí nechali pokřtít, nebo se odstěhovali do Vojkovic (viz kniha
Vojkovičtí a přespolní – Modche a Rezi) nebo do Ješína. V obou vesnicích pamatují malé
synagogy (ta v Ješíně byla za kapličkou).
Zásluhy pana Krohna coby starosty a zakladatele velvarského hasičského sboru (prvního
v celém mocnářství) jsou dostatečně známy. Zemřel sedmnáct let před mým narozením,
takže ho nemohu pamatovat. Jelikož však byl osobně spjat s naší rodinou, prozradím o něm
jen pár vzpomínek mé babičky. Pan Krohn, ačkoliv byl nejlepším přítelem mého pradědečka
Antonína Jelena (též starosty), nedědil po panu Krohnovi jeho velký majetek (vila, polnosti,
akcie atd.) z těchto důvodů: jistý právník z Prahy (jehož jméno jsem bohužel zapomněl)
podplatil kuchařku p. K., a když byl p. K. na smrtelné posteli a když ho můj děd s babičkou
šli navštívit, tak je nepustila dovnitř s tím, že „milostpán spí“. Pana Krohna mohl
navštěvovat tudíž jen zmíněný doktor, kterému pan Krohn všechno odkázal. To sdělil
dědovi a babičce zahradník pana Krohna pan Chabera. Tomu též pan Krohn odkázal sušárnu
na ovoce v „luhu“ za jatkama. V této sušárně rodina Chaberovic léta bydlela a dnes slouží
vnučce pana Chabery na rekreaci. V závěti ve prospěch zmíněného doktora byl však zřejmě
ještě jeden důvod. Pan doktor odjel se svou novomanželkou na svatební cestu a doprovázel
je pan Krohn. Uprostřed cesty byl pan doktor ze služebních důvodů odvolán a pan Krohn
pokračoval ve svatební cestě s nevěstou sám. Pan Krohn byl mému strýci Ing. Jelenovi za
kmotra a věnoval mu stříbrné jídelní příbory, které mám i s vizitkou pana Krohna dodnes.
Babička mi vyprávěla, jak šla s dětmi na procházku a zastavila se ve vile p. K. Ten hrál
na zahradě v patrovém pavilonku s panem radou a panem děkanem taroky. Sám pamatuji,
jak pod pavilonem byla mramorová deska s nápisem „Zde odpočívá můj věrný Muf“.
Zřejmě pes pana Krohna. Babička se vždy chlubila, že pan Krohn se hráčům omluvil,
provedl ji celou zahradou a nařezal kytici růží.
Pan Krohn měl u domu velkou exotickou zahradu, která se táhla až ke zdi proti biografu
a na ní měl voliéru pro pávy. Snad bych se ještě mohl zmínit o historii vily pana Krohna.
Vilu koupil někdy v roce 1936 můj strýc, velvarský knihkupec a ředitel kina (bylo v dnešní
sokolovně) pro velvarskou Jednotu Sokol. Protože Němci sokolský majetek zabavovali,
prodali vilu včas velvarskému statkáři panu Landovi. Tomu ji znárodnili komunisté, udělali
zde kancelář státního statku, nechali celý areál zpustnout a nakonec zbourat. Velká škoda,
protože vila i se zahradou mohla sloužit Velvarům ke kulturním účelům.
Dr. Ing. Pavel Marek
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Škola v Černuci oslaví 150-té
výročí jejího otevření
16. dubna 1865 byla za přítomnosti vikáře Štěpničky z Vepřku, slánského
hejtmana Klusáčka a dalších vzácných hostů vysvěcena a slavnostně otevřena
nová budova školy v Černuci. U příležitosti tohoto výročí uspořádá základní škola
spolu s obecním úřadem v Černuci dne 17. dubna 2015 od 14.30 hodin oslavu
ve školní budově, která bude otevřena všem návštěvníkům. V prostorách školy
budou vystaveny historické archivní dokumenty (kroniky, třídní knihy, fotografie),
proběhne její prohlídka, připraveno je pásmo písniček a básní v podání našich
žáků a vystoupení básníka a spisovatele Jiřího Žáčka, básnířky Alenky Vávrové
a šumavského písničkáře Toníka Jelínka. Pozvaní jsou hosté ze slánského regionu,
ředitelé škol i zástupci městského úřadu ve Slaném.
V předsálí a na schodišti budou vystaveny výtvarné práce žáků, k dispozici
bude i malé pohoštění.
Na oslavu srdečně zveme širokou veřejnost z Černuce, Velvar a okolí (rodiče,
bývalé žáky i učitele, všechny, kteří si chtějí s námi zavzpomínat a prohlédnout
si také novou tvář školy).
Ing. Pavel Kolář

Jiří Žáček

Alenka Vávrová (vpravo)

Ukázka z archivu

PROGR AM
OSLAV
-

slavnostní zahájení v 14.30 hodin
den otevřených dveří
prohlídka archivních dokumentů
vystoupení žáků školy a hostů
malé občerstvení
besedy
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Z práce
žáků
Toník Jelínek s našimi žáky
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Dubnová křížovka
Ivan Kraus: Hrob neznámého vojína bývá pokryt věnci... viz tajenka

ZUBR SEVEROAMERICKÝ

B

ČESKÝ BÁSNÍK EGON ...

B

BAHNO

B

VÝBUŠNINA

B

OKULÁRY

B

VĚZEŇSKÝ DOZORCE

B

ZAVAZADLA

B

BULVÁRNÍ DENÍK

B

SVRCHNÍ OBLEČENÍ

B

OKRAJE ŘEKY

B

NEOMALENEC

B

ŠIROKÝ VCHOD

B

UMĚLECKÝ TANEC

B

HALENKA

B

VYLUŠTĚNÍ
BŘEZNOVÉHO
ČÍSLA
Stránku připravila Zdeňka Ortová

21. března oslaví kulaté narozeniny úspěšná česká
spisovatelka, scénáristka a publicistka Halina
Pawlowská. Název jedné z jejích 24 knih naleznete
v tajence křížovky: STRAŠNÁ NÁDHERA. Všechny
knihy této autorky si můžete půjčit v naší knihovně.
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