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8. května od 8.00 hod Stopou slánského Oriona
Federace klubu historických vozidel, Orion klub Slaný a AKHV Slaný pořádají
9. ročník oblíbené výstavy historických vozidel. Od 8 do 13 ve Velvarech
na náměstí Krále Vladislava, od 14 do 17 na náměstí ve Slaném.
15. května 16.30 hod. Zahradní slavnost ve Velvarské Kostce
Slavnost, kde se především sejdeme, abychom oslavili první měsíce fungování
Kostky. Otevřeme prostory Kostky veřejnosti a budeme
zde také lehce prezentovat probíhající i další nabízené kurzy.
16. května 20.00 hod. Zábava na hřišti
Tradiční zábava na Slovanu
20. května od 17.30 hod. Vystoupení „Velvarský pěvecký spolek“
Závěrečný koncert v ZUŠ Velvary
23. května od 9.00 hod. Dědkiáda
areál Malovarského rybníka
30. května od 18 hod. Muzejní noc v Městském muzeu Velvary
Muzejní noc zaměřená na lidové zvyky, řemesla a soutěže.
30. května od 9.00 hod. Druhý velvarský sousedský Blešák
V areálu volného času, Děkanský dvůr u Kostela. pořádají velvarští farníci
a Natvrdlí v rámci projektu Sousedíme si. Výtěžek blešáku bude použit
na podporu místních dobročinných a charitativních projektů.

Pozvánka
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STAROSTI A RADOSTI
veelvarského starostty

Milé sousedky, milí sousedé, zdravím
též případné čtenáře přespolní! Dovolte
mi jako obvykle otevřít nové číslo
zpravodaje stručnou zprávou o současných starostech a radostech našeho
města, čili tu je pár řádek o tom, co
se dělo v dubnu a co se chystá v květnu.
Tento měsíc je spojen nejen s láskou,
ale též s dovynalezením Morseova
telegrafu, čehož využívám a na oslavu
volím telegrafický přístup.

naštěstí těsně vyhnul, odnesla to hřbitovní zeď. Při pohledu na mělké kořeny
je otázkou, jak jsou na tom dva zbylé
osamělé smrky, které u kostela stojí.
Podobně, ale s mnohem většími následky,
hrozí vzrostlé smrky před základní školou.

Přípravy mostu
see začaly hýbat.
Setkání iniciativy Náš most! pomohla
rozvířit dění kolem našeho nešťastného
mostu a kraj začal po dlouhé době nečinnosti projektovat nový most. Diskutujeme
o jeho podobě. O opravě starého kamenného mostu nechce investor mnoho
slyšet. Jisté je, že neprůjezdnost města
ztěžuje život dopravcům, proto se společně snažíme co nejvíce podporovat stavbu
obchvatu.

Peníze možná přijdou.
Z ROPu jsme získali skvělou zprávu,
že zřejmě dostaneme dotační peníze
na rekonstrukci sokolovny, kterou zatím
plně platíme ze svého. Bohužel se teprve
na konci léta zjistí, kolik to bude, čili stále
setrváváme v nejistotě, šetříme a můžeme jedině plánovat, co dělat v letech
příštích. Plánů je ale hodně!

Co nám chybí
ve Velvarech?
Městem se prohnalaa
viich
hřice.
Způsobila naštěstí jen drobné škody.
Nejvýznamnější byl pád vzrostlého smrku
u malovarského kostela. Kostelu se

Hlavní plán, který musíme nyní vytvořit,
je plán rozvoje města. Začali jsme na
něm pracovat a budeme moc rádi, pokud
do něj řeknete své. V květnu zahajujeme
celoměstskou anketu na téma: „Co nám
ve Velvarech chybí ke spokojenému životu?“ Plán rozvoje je důležitým dokumentem, ve kterém si domluvíme, kam chceme město směřovat. Je také nutným pod-
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kladem pro možnost čerpání prostředků
z dotačních zdrojů. Aby měl smysl, rozhodli jsme se, že si jej zpracujeme sami,
abychom jej dobře znali.

V léétě chceme
pyytlovat.

Podali jsme kupu
žádostí o dotace

V hospodaření s odpadem plánujeme
novinku – pytlovaný sběr papíru a plastů
od domů, který bude zohledněn ve výši
poplatku za odpad v dalším roce. Stručně
řečeno, za každý roztříděný pytel odpadu
dostanete body, které vám sníží poplatek.
Kdo třídí, ten ušetří. Rádi bychom zavedli
v létě, více o tom v příštím zpravodaji.

– více o tom v samostatném článku.
Nyní se chystáme na další dotační období
evropských projektů. Budeme také
obnovovat program regenerace města,
v jehož rámci mohou majitelé kulturních
památek získat finanční podporu státu
na rekonstrukci svých objektů. Budeme
se snažit, aby se do programu zapojili
všichni, kdo mohou, abychom mířili
ke zlepšení stavu a vzhledu alespoň
některých budov na náměstí.

Záložna a městské
domy.
Nelíbí se nám, jak vypadá bývalý hotel
Záložna, který začíná ohrožovat své okolí.
Upozorňujeme majitelku na nutné opravy
a přemýšlíme o tom, jak se k situaci
postavit. Město by potřebovalo sál. A sál
s hospodou, ubytováním a třeba i městským pivovarem by se hodil ještě více.
Tohle bude asi jedna z nejdůležitějších
otázek plánu rozvoje města. Novou
optikou se také díváme na volné
komerční prostory v městských domech.
Budeme se je snažit znovu pronajmout
a při tom upřednostnit záměry, které
povedou k rozvoji návštěvnosti města.

Uklízíme město
– velmi mne těší zájem velvarských
občanů o pořádek ve městě, akce Ukliďme Česko se vydařila, odstranili jsme
letité černé skládky. Ne všichni však
uklízejí. S pořádkem souvisí také otázka
udržování čistoty na ulicích i na hřištích.
Prosím všechny, aby ctili řád zejména
na našem stále novém hřišti u Sokolovny,
aby nám dlouho vydrželo. V dohledu nad
udržováním pořádku by nám mělo pomoci
i rozšíření kamerového systému, který
nově snímá i celé okolí základní školy.
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Budeme jezdit do
Francie?
Na základě dlouholeté spolupráce fotbalistů s francouzským městem Montbert se
otevřela možnost partnerství měst a škol.
Budeme ji rozvíjet. Rozhlížíme se i po
jiných partnerských městech a možnosti
oživení starých vazeb a tvorby nových.
Náměty vítány! Aby se nám zatím dobře
jezdilo aspoň po okolí, a aby někdo mohl
přijet k nám, zapojili jsme se do skupiny
okolních obcí plánujících síť cyklotras.

Kalendář akcí.
Na webu města najdete nový přehledný
kalendář akcí. Pokud do něj budete chtít
cokoli přidat, dejte vědět. Je neuvěřitelné, kolik se toho u nás děje! Ve školách,
ve spolcích, v městských organizacích.
V okolí nám mohou závidět.
Děje se toho opravdu mnoho, co zde
není možné zmínit, ani telegraficky.
Více průběžně na městském webu či na
nástěnkách. Díky, že se o dění ve městě
zajímáte a zapojujete se do něj. Stále
platí, že jsem rád za každou připomínku
a děkuji všem, kteří se na mne se svými
náměty, radami a poznámkami obracíte!
S přáním krásného máje, Radim Wolák, starosta
(606668801, starosta@velvary.cz)

Veřejné zasedání Zastupitelstva města
Velvary se bude konat ve středu
13. května od 18:00 v Městském muzeu
Všichni jste srdečně zváni!

Město Velvary by rádo rozvířilo
veřejnou rozpravu
o budoucím směřování města.
Začínáme důležitou otázkou:

Co nám ve Velvarech chybí ke spokojenému životu?
Názor každého z vás je důležitý. Prosíme, pište dopisy, emaily, facebookujte,
diskutujte na stránkách, volejte, zastavte nás na ulici, zajděte za panem
starostou. V ulicích města se brzy objeví též tazatelé, zřídíme místa pro zápis
návrhů. Předem děkujeme za jakýkoli postřeh. Následovat bude veřejná diskuse,
která se uskuteční na konci května, o přesném termínu budeme informovat!
O budoucím směřování města si musíme rozhodnout sami.
Děkujeme, že se zapojíte!
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Telegraficky z městské rady
Rada schválila podání žádostí do
dotačních programů Středočeského
kraje 2015 a souhlasila s nutno spoluúčastí v podobě 5% spolufinancování
případných úspěšných projektů. Město
podalo 6 žádostí, výsledky budou známy
o období červenec až říjen.
Rada podpořila záměr zřízení Muzea
technických hraček v prostorách nad
Českou Spořitelnou. S majitelem sbírky
jedná starosta, zájem pronájmu zatím
nebyl vyhlášen. Rada vyhlásila záměr
pronájmu nebytových prostor v ulici
Slánské č. p. 198 v prostorách bývalého
úřadu práce od 1. června 2015.
Rada podpořila návrh na zavedení
systému pytlovaného sběru separovaného
odpadu s bonusovým systémem pro občany a pověřila pány tajemníka a starostu
přípravou systému a jednáním se společnosti BEC odpady, o věci se dále jednalo,
usilujeme o to, abychom pytlovaný sběr
zavedli v červenci tohoto roku.
Rada po několika jednáních schválila
objednání vypracování celkového
vodohospodářského generelu protipovodňových a dalších vodohospodářských
opatření města Velvary u společnosti
VHS Projekt z Kralup. Generel je důležitým předpokladem pro řešení nejen
protipovodňových opatření ve městě,
ale i pro účast v dotačních titulech
na revitalizaci toků a vodních nádrží,
včetně kanalizace.
Rada zvážila nabídky na vytvoření
strategického plánu rozvoje města
od externích společností a rozhodla se,
že si plán vytvoříme sami. Jeho přípravou
je pověřen pan starosta s panem tajemníkem.
Rada schválila účast města ve výběrovém řízení na prodej parcely č. 473
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za březen a duben
v Ješíně a přilehlého pozemku za cenu
79.000,- Kč a pověřila pana tajemníka
zajištěním účasti v dražbě. Pozemek
prodává Úřad pro zastupování státu
ve věcech pozemkových, jedná se o část
parku v Ješíně, město má proto výsostný
zájem pozemek vlastnit.
Zástupci rady města se zúčastnili
jednání Nadačního fondu Tomáše
Vosolsobě a prodiskutovali všechny
otázky související s navrhovanou
smlouvou o zřízení galerie Tomáše
Vosolsobě v budově městské knihovny
(více o záměru na webu). O schválení
smlouvy rozhodne zastupitelstvo.
Zástupci rady se sešli se zástupci
významných firem a zaměstnavatelů
působících v katastru města a jednali
s nimi o možnostech užší vzájemné
spolupráce.
Zástupci rady po kompletní prohlídce
Velké Bučiny navštívili též Ješín a pokusili se sepsat nejdůležitější problémy, které
je třeba v této části města řešit.
V souvislosti s projednáváním návrhu
společnosti ALTNET na vybudování
telekomunikačního stožáru na Radoviči
se rada rozhodla jednat s danou společností o možnosti zbudování rozhledny
v daném místě.
Rada několikrát jednala o řešení situace
v oblasti odvádění splaškových vod v ulici
U Cukrovaru a v dalších oblastech města.
Rada vytvořila seznam problematických
oblastí ve sféře dopravy a začala je řešit
s Krajskou správou a údržbou silnic, Dopravním inspektorátem a dalšími příslušnými úřady.
Rada se zabývala otázkou pojištění
městského majetku a doporučila ředitelům příspěvkových organizací revidovat
pojistné smlouvy na svěřený majetek.

Inzerce
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Město se grantově činí
- budeme úspěšní?
Měsíc duben byl bohatý na grantové výzvy, proto jsme nelenili, plánovali,
sepisovali, tiskli a razítkovali. Všechny velvarské školy (ZŠ, ZUŠ i MŠ) podaly
žádosti do programu MŠMT na zabezpečení škol a školských zařízení
na rozšíření prvků zajišťujících bezpečnost dětí, jde zejména o zřízení vstupních
videotelefonů. Ve spolupráci s Městským muzeem jsme podali žádost na Nadaci
Život umělce o příspěvek na pořádání dalšího ročníku hudebního festivalu
Dvořákovy Velvary, dramaturgem akce je opět pan Laštovka, který navrhl
zajímavé koncerty. Nejvíce úsilí jsme vynaložili na přípravu žádostí do dotačních
programů vyhlášených Středočeským krajem. Opět bylo vypsáno více oblastí
a jen do některých bylo možné se s městskými záměry přihlásit. Zvážili jsme naše
možnosti a podali celkem šest žádostí. Do Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS na dovybavení vozidla hasičské jednotky, do Fondu kultury
a obnovy památek na rekonstrukci fasády Pražské brány, do Humanitárního
fondu na výměnu oken domu s pečovatelskou službou, což by přispělo
ke snížení nákladů na vytápění, do Fondu cestovního ruchu jsme předložili projekt
První naučné stezky po Velvarech, jde o stezku po místech, kde v minulosti
žily významné a známé osobnosti. Na přípravě záměru se podílela spisovatelka
a znalkyně osudů významných Čechů paní Martina Bittnerová. Rozhodli jsme
se též využít nadšení velvarské veřejnosti do úprav prostranství u Malovarského
rybníka a podali obsáhlou žádost na vybudování budovy U-čka, vzniklé v rámci
veřejného plánování a naprojektované arch. Janem Červeným. Žádost do Fondu
rozvoje měst a obcí jsme nazvali Velvarské Učko: kulturní lázně u Malovarského rybníka. Jsme si jisti, že jeho zbudování by rozšířilo nejen možnosti
kulturního vyžití ve městě, ale též šířilo věhlas města v okolí.

Budova U-čka - kulturních lázní u Malovarského rybníka je již kompletně doprojektována
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Kočár na radnici

Poslední předloženou žádostí byl projekt Učme děti (v) zeleni, který navrhuje obnovu parku a zeleně u velvarské základní školy, včetně kompletní úpravy
prostranství před školou tak, aby přestala sloužit parkování a stala se vlídným
místem pro děti.
Je potěšitelné, že žádosti si podaly i některé městské organizace a spolky:
základní škola na preventivní program pro nové žáky, Kostka na zajímavý projekt
pro náctileté nazvaný „Město jsme my“, několik žádostí přidali místní včelaři.
To, zda byly naše žádosti vyslyšeny a naše plány uspěly v dotačních titulech,
se dozvíme až ve druhé polovině roku. I kdybychom podporu nezískali, budou
nám výsledkem kvalitně zpracované projekty, pro něž můžeme hledat podporu
v dalších kapsách, tu vlastní nevyjímaje. (rw)

Nová podoba prostranství před školou je navržena tak, aby místo sloužilo dětem a ne autům

Inzerce
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Poděkování
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VELVARŠTÍ UKLÍZELI
ČESKO
– A HLAVNĚ VELVARY
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Článek

Sousedíme si!

Město Velvary již
několik let plánuje
úpravu náměstíčka
před ZUŠ, která by
navázala na úpravu
Pivovarské ulice.
Domníváme se, že
než se něco opraví,
je třeba se domluvit
s těmi, jichž se to
týká, jak bude opravené místo vypadat.
Vítáme proto, že sdružení Natvrdlí získalo
podporu z Nadace VIA
na uspořádání veřejné
debaty o tom, jak bychom si náměstí v budoucnu představovali. Je třeba prohovořit, jak se bude v budoucnu řešit parkování, kde budou lavičky, jak pojmeme
zeleň, zda by bylo možné a vhodné znovu otevřít kostelní zahradu, jak oživit areál
volného času, co nového na místě zbudovat tak, aby se tu především dětem
a rodičům čekajícím na výuku v ZUŠ lépe trávil
čas. Ještě lepší zprávou je, že díky projektu
SouSedíme si jsme získali prostředky na architektonickou studii, která by podobně jako tomu bylo
v případě plánování úprav okolí Malvaňáku měla
zohlednit převažující názory. Nejlepší zprávou
pak je, že díla se pravděpodobně ujme osvědčený
architekt pan Jan Červený. A vůbec nelepší zpráva je ta, že Velvaráci mají o plánování zájem!
Jednou z akcí, které se připojily k projektu, byl
i úspěšný dobročinný Blešák pořádaný velvarskými
farníky. I zde jsme
sbírali inspiraci
od zúčastněných.
Podívejte se sami,
jaké nápady
padaly.
(rw)
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Blešák vynesl pět tisíc korun na charitu

První velvarský sousedský Blešák byl skromný a zároveň velice vřelý. Třetí dubnovou
sobotu se ve Špejcharském dvoře naproti
ZUŠce sešla jen desítka prodejců, nakoupit
přišlo asi padesát lidí. Prodejci nabízeli
výrobky z korálků, drobnou keramiku,
pestré starožitné haraburdí, batohy, tašky,
knížky a nejvíc se sešlo oblečení. Svůj stánek
si otevřelo i několik dětí, které prodávaly
vytříděné hračky a knížky. A protože ceny
se držely hodně u země - oblečení, kniha
i starý porcelán za deset i pět korun - ti,
co přišli, měli šanci dobře nakoupit. Přesně
podle hesla z plakátu: Pro někoho odpad,
pro druhého poklad.
A taky, že příchozí hodně utráceli. V kasičkách tří charitativních projektů, na jejichž
podporu se Blešák uskutečnil, zůstalo přes
pět tisíc korun. Téměř sedmi stovkami lidé
podpořili Lauru, velvarskou holčičku s obrnou,
necelá pětistovka půjde na obnovu Malvaňáku. Zbytek - čtyři tisíce korun - získal projekt
kralupské Farní Charity nazvaný Naše děti
v Kongu.
Proč právě tento projekt byl tak oblíbený?
Za to může kralupská kavárna Longberry, která projekt Naše děti v Kongu
dlouhodobě podporuje, a také na velvarský blešák její majitelé zapůjčili kávovar
a darovali i kávu z vlastní pražírny. Voňavý nápoj za dvacku (je to symbolická
částka, protože právě tolik stojí jídlo pro jedno dítě na den v dětském domově
v konžském Luangu podporovaném kralupskou Charitou) se stal hitem Blešáku.
Navíc velvarští farníci, kteří burzu pořádali, ke kávě napekli domácí sladkosti.
Děkujeme jim i Kavárně Longberry.
První Blešák ve Velvarech máme tedy za sebou a těšíme se na další. Chystáme jej
na červen. Přesné datum se dozvíte ze Zpravodaje, z plakátů, rozhlasu i z webu.
za organizátory.
Pavlína Maloy Řezáčová, Magdalena Čechlovská

Inzerce
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Na Malvaňáku to stále žije!

Na první letošní brigádu opět dorazilo mnoho lidí, nejde jen o práci, je to i otázka společenská.

V sobotu 11. dubna se konala první letošní pracovní sobota na Malvaňáku.
Ačkoli spolupráce s Nadací VIA prozatím skončila, nadšení dobrovolníků neustává
a i tentokrát se sešla fůra lidí, kteří věnovali čas a síly zušlechťování veřejného
prostranství. Hlavní náplní byly podzimní úpravy a sázení nových stromů, které
Malvaňák získal díky šlechetným dárcům. Plánovaly se i vodní práce, na místo dorazil
vodohospodář pan Jakoubek, který připravuje pro město vodohospodářský plán a který
nám pomáhá přijít na to, jak vyčistit vodu v rybníku.
Díky všem, kdo máte Malvaňák rádi, další akce na sebe nenechají dlouho čekat!
(rw)

Inzerce

16 Zpravodaj Velvary

Článek

Beseda s Ludmilou Vaňkovou se vydařila

V pondělí 13. dubna besedovali čtenáři velvarské
knihovny se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou.
Představila zde svůj zbrusu nový román
Zapomenutý král, v němž čtenářům objevuje
českého krále Václava I., kterého neprávem
opomíjeli dávní kronikáři i novodobí spisovatelé.
Ludmila Vaňková je velká vypravěčka a patří
k oblíbeným českým autorkám.
Napsala více než tři desítky knih z české
historie a velvarské obecenstvo doslova nadchla.
Svižně odpovídala na bezprostředně položené
dotazy a prozradila i mnoho ze své spisovatelské
kuchyně. Nikdo z přítomných by této mimořádně
inteligentní, pohotové a sympatické dámě jejích
88 let netipoval. Když v odpovědi na jeden
z dotazů poznamenala, že se v penzijním věku
naučila psát na počítači a pracovat s internetem,
publikum jen obdivně vydechlo.
„Nemůžu dávat rady o době, které nerozumím.
Naštěstí se pohybuju většinou
ve středověku. Je děsivý, ale srozumitelný“,
odpověděla dalšímu tazateli, kterého zajímalo,
kde bere v dnešní době optimismus.
Na závěr vydařené besedy zněl velvarskou
knihovnou na počest paní spisovatelky dlouho silný a zasloužený potlesk.
Z. Ortová

www.velvary.cz
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Příběh

Vzpomínka na 22. března 1945
v Kralupech nad Vltavou

V květnu 2015 uplyne 70 let od konce 2. světové války. S koncem 2. světové
války také souvisí 70tileté výročí, které si v březnu pietním aktem připomněli
v Kralupech nad Vltavou, a které mají v živé paměti ještě i někteří starší
velvarští občané – bombardování Kralup dne 22. března 1945. Mezi nimi je i jedna
místní obyvatelka, která nálet na Kralupy zažila doslova na vlastní kůži. Je jí paní
Marie Stachová, která v loňském roce oslavila 90 let a tak nám informace o jejím
zážitku poskytl a sepsal její mladší bratr pan František Dlouhý
(pro tento článek přepsala a upravila její dcera Eva Machačová). Foto archiv F. Dlouhého.

Paní Marie Stachová je narozena v roce 1924.
Její ročník „24“ byl za 2. světové války, tj. za
Protektorátu Čechy a Morava, povolán na nucené práce do Německa, do výroby válečného
průmyslu. Marie tam odjela v roce 1944 – nebylo jí ještě 20 let. Její závod byl v Norimberku,
který byl často bombardován. Rodina o ni měla
velký strach, Maruška psala domů zoufalé
dopisy, špatně snášela denní a noční nálety.
Pak jednu noc přišel velký nálet, jeden z nejtěžších. Norimberk byl po něm v troskách, její
závod srovnán se zemí a její ubytovna zbořená.
Ve městě nastal hrozný zmatek, Marie využila
chaosu, utekla na nádraží a nejbližším rychlíkem Norimberk - Praha odjela. Celou cestu
do Prahy byla ukryta na toaletě. Bez jízdenky
a bez peněz projela až do Prahy.
Protože v té době bydlela její matka se sourozenci v Roztokách u Prahy, měla to pak domů
z Prahy už jenom kousek. Rodina měla velkou
radost, že je zase doma, avšak nastal problém. Nebyla přihlášená a rádio denně
hlásilo, že za přechovávání nehlášených osob je trest smrti. Její matka dostala
velký strach a psychicky ho nemohla unést. V té době se naštěstí její druhá
dcera Jiřina kamarádila s Boženou Košťálovou, jejíž otec byl velitelem četnické
stanice v Roztokách. Matka tedy za ním zašla do bytu a požádala ho o radu, co
má dělat. Velitel jí pomohl, poradil, že se druhý den musí Marie dobrovolně přihlásit na četnické stanici a dostane určitý, leč nízký trest. Za útěk z Německa byla
pak odsouzená na 3 měsíce v plzeňské věznici na Borech.
Po návratu z vězení se Marie musela přihlásit do zaměstnání do Lihovaru v Kralupech. Jako první den nástupu do práce dostala určen onen osudný den 22. března
1945 – odpolední směnu. Z Roztok přijela vlakem do Kralup ve 12:20 hod., tam
však byl již vyhlášen nálet. Nádražní ampliony oznamovaly, aby cestující použili
protiletecký kryt blízko nádraží. Marie se rozhodla, že do krytu nepůjde a raději
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půjde k rodinné známé, paní Koberové (pozn. příbuzná rodiny Koberů z Velvar),
která bydlela u Komenského náměstí. Když vešla do Žižkovy ulice, uslyšela silný
hukot letadel, dala se proto do běhu, ale už nedoběhla. Byla už na Komenského
náměstí, když uslyšela hvízdavý zvuk padajících bomb. Nemohla už běžet dál,
lehla si tedy uprostřed náměstí za vysoký sloup, obličejem k zemi, rukama si
zakryla hlavu.

První bomby spadly na Petrolejku a nádraží, pak padaly na město, kde zasahovaly
a bořily obytné domy („Jen kostel se svou tichou věží zůstal trčet mezi troskami
nedotčen“ = verš Jaroslava Seiferta). Rohový dům, který byl vzdálen od ležící
Marušky 20 metrů, dostal přímý zásah a byl zbořen. Nálet trval přes půl hodiny,
po celou dobu ležela na zemi a slyšela značný hukot letadel, hvízdání padajících
bomb, jejich detonace a padající domy. Bylo to hrozné.
Pak najedou – ticho, až hrozivé
ticho. Vstala s pohledem do Žižkovy ulice, kde spatřila děsivou
spoušť. Žižkova ulice byla plná
sutin ze zbořených domů. Rozhodla se utíkat pryč z náměstí
směrem k Vltavě. Na břehu Vltavy se otočila – Kralupy pro kouř
nebylo vidět. Běžela dál, stále
podle Vltavy směrem do Roztok. Odpočívala a zase se dala
do běhu. Přiběhla domů unavená
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a úplně vyčerpaná. Otevřela dveře a padla matce do náruče s výkřikem
„Maminko, já jsem zdravá… maminko, já jsem doma, jsem doma….“ Obě dlouho
usedavě plakaly.

Letecký kryt u nádraží byl zasažen a zahynulo v něm přes 30 osob. Boženka
Košťálová, dcera velitele četnické stanice v Roztokách, zahynula v krytě domu
u Petrolejky, který dostal přímý zásah a byl srovnán se zemí.
Vážení čtenáři, pokud máte zajímavou vzpomínku či rodinný příběh
z doby před 70 lety, kdy končila 2. světová válka, které se vztahují
k Velvarům a blízkému okolí, podělte se s nimi se čtenáři Zpravodaje.
Svůj příspěvek zašlete na adresu: zpravodajzvelvarska@seznam.cz
Nebo nám ho můžete převyprávět u nás v městské knihovně
a my vám s jeho písemným zpracováním pomůžeme.
(Z. Ortová a L. Štýbrová – redakce Zpravodaje z Velvarska)

Inzerce
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My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce

Vážení čtenáři,
měsíc s měsícem se sešel a my se
opět setkáváme nad novinkami z naší
školy.
O nejvýznamnější události uplynulého
období, studijním pobytem velvarských
žáků v Anglii, budete informováni na jiném místě. Jistě uvítáte, když se o své
dojmy z této cesty s Vámi podělí přímý
účastník akce.

Tradiční akcí před Velikonocemi se stávají
dílny, které se letos uskutečnily již po
šesté. V úterý 31. března proběhly
v několika třídách oblíbené aktivity.
Chlapci měli velký zájem uplést si
pomlázku, menší děti zdobily kraslice,
vytvářely různé zápichy do květináčů
a závěsy. Ubrouskovou technikou vznikaly
krásně zdobené květináče. Školou se
linula vůně pečeného arabského chleba,
mlsalové zdobili perníčky. Ti šikovnější
si vyráběli krásné velikonoční dekorace.
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Ve vestibulu školy se uskutečnil jarmark,
kde se prodávaly velice hezké výrobky,
které děti vyráběly ve školní družině.
Mimo dětí a jejich rodičů a prarodičů nás
tentokrát navštívili babičky a dědečkové
z Domova důchodců ve Velvarech. I když
počasí nepřipomínalo svátky jara, vládla
v naší škole velmi příjemná sváteční
atmosféra.
15. dubna nastal pro žáky 9. tříd
významný den. Čekaly na ně totiž
přijímací zkoušky. V tomto školním roce
proběhne pokus v podobě jednotných
testů, které připravil Cermat, což je
organizace řízená přímo Ministerstvem
školství České republiky. Ve Středočeském kraji se do tohoto experimentu
musely zapojit všechny školy, na kterých
se studují obory zakončené maturitou.
16. dubna potom jednotné testy
absolvovali žáci 5. tříd, zájemci
o studium na víceletém gymnáziu.
1. kolo přijímacího řízení potom
proběhne od 20. dubna.
Pokud jste v těchto dnech procházeli
kolem školního dvora, jistě jste si všimli,
že se něco děje. Před několika dny musela být pokácena vzrostlá lípa, protože jí

začaly usychat kořeny. Z kmenu
pokáceného stromu již vzniká
dřevěná socha, která bude zajímavou ozdobou dvora. V minulých dnech byla odeslána žádost
o finanční podporu ve výši zhruba 309 tisíc na firmu Lego Production. Grant nazvaný Učení
hrou bude zaměřený na úpravu
školního dvora. Součástí projektu
by bylo zřízení venkovního fitness. V altánu by probíhala výuka, bylo by zde místo
pro šachovnici s figurkami a xylofon. Ekologickou výchovu by podpořil hřbitov odpadků.

Zprávičky:
družstvo stolních tenistů složených
z žáků 8.A se zúčastnilo turnaje
ve Slaném. Nejvíc se dařilo
K. Györgyové a T. Nývltovi.
Ve smíšené čtyřhře zabodovala
i paní učitelka Hubáčková.
10. dubna se ve školní tělocvičně
uskutečnila pěvecká soutěž Velvarská písnička. Soutěžící byli rozděleni
do tří kategorií, jednotlivými vítězi
se staly Kristýna Mařanová, Bára
Peterová a Míša Kindlová. 14. dubna
ve Slaném proběhla soutěž Ostrovský skřivánek. Naši školu reprezentovala početná skupina a získala
několik ocenění. Ve 2. kategorii
na 2. místě skončil Filip Odvody,
na 3. místě Kristýna Mařanová.
Ve 3. kategorii zvítězila Lucie
Hančlová, Matěj Krupka získal
cenu poroty. Ve 4. kategorii Petra
Mazochová získala 2. místo.

Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

20. dubna proběhne Den Země.
Tentokrát jednotliví učitelé zařadí
prvky ekologické výchovy do svých
hodin a předmětů napříč 1. a 2.
stupněm.
paní učitelka Hubáčková připravuje
výměnný zájezd našich fotbalistů
do Francie. Letos poprvé přijedou
mladí francouzští fotbalisté do České republiky. Připravujeme pro
ně bohatý kulturní a sportovní
program. Záštitu nad touto akcí
převzal pan Němec, radní pro oblast
školství KNV.
získali jsme několik vstupenek na
nadcházející hokejové mistrovství.
Paní učitelka připravila test z historie a současnosti hokeje. Nejlepší
řešitelé D. Fousek, N. Försterová
a V. Špaldoň za doprovodu Steva
O Connora navštíví utkání KanadaNěmecko.

Inzerce
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Článek

Jak jsme nocovali s panem Andersenem

Milý pane
Andersene,
po roce jsme
se zase sešli
(už pošesté),
abychom si připomněli, jak důležitá
je knížka, čtení,
předávání myšlenky, sdílení dobrého
slova, humoru a pospolitosti mezi dětmi,
kamarády, lidmi……….
Po radostném večerním uvítání ve škole
jsme jásali nad hromadou buchet, kterými nás maminky a babičky na naše
dobrodružné nocování vybavily. Paní
učitelka obdržela i osobní čokoládu
od jedné dobré ženy, aby si obalila
nervíky a celou akci ve zdraví přežila.
A paní učitelka, třebaže už léty vycvičená,
přijala tuto milou pozornost s povděkem.
V pozdních večerních hodinách jsme
odešli do knihovny, kde nám jako
každoročně neváhala připravit program
Zdenička Ortová s kolegyní Lenkou. Děti
se protahovaly mezi policemi s knihami
a hledaly správné odpovědi v knihách.
Tajenku jsme sice získali všichni, ale
zapotili jsme se! Po malém občerstvení
vedla naše cesta na špejchar, kde nám
nechali pozdrav čerti od pana Drdy
v podobě zlatého pokladu. Kdo ho našel,
směl si zlaťák odnést. A potmě na špejcharu, za zády s čerty, věřte nám, to
nebyla pro slabší povahy žádná legrace.
Při dalších instrukcích jsme zjistili, že
musíme vystoupat mezi pavouky
do Pražské brány a nahoře zkusit
vymyslet takovou hádanku, na kterou
nebude znát nikdo odpověď. A to se
nám nepovedlo. Vždycky se našel někdo,
kdo měl pod čepicí…..
Vraceli jsme se do školy, kde byl čas

na odpočinek, malou pozdní večeři,
na čtení nebo společné hry. Před námi
byl zlatý hřeb dnešní akce „noční stezka
odvahy“ tmavou školní budovou.
Vylosovali jsme si pořadová čísla
a postupně jsme vyráželi za dobrodružstvím. Cestou školními chodbami jsme
míjeli pavouky v lihu, vycpané exponáty
nejrůznějšího ptactva, kostlivce Pepu
a další a další nečekané nástrahy. Vrátili
jsme se k paní učitelce všichni - někteří
rychleji, jiní pozvolna s rozšířenými
zorničkami, každý ovšem plný zážitků.
Slova, která jsme si po cestě měli zapamatovat, zněla v cíli trochu jinak,
ale výsledku jsme se nakonec dopátrali.
A pak jsme se zabalili do spacáků,
poslechli jsme si pohádku pro hezké
usínání ……a spali a spali……. no to určitě,
ještě dlouho nespali, protože si potřebovali popovídat, nestačili si totiž od rána
všechno říct, času je tááááák málo
a zážitků tak moc. Po ranním probuzení,
dobré snídani (v kolektivu chutná), úklidu
pelíšků, jsme se vrátili domů.
Letos proběhl v naší republice již 15. ročník Noci s Andersenem. Zúčastnilo se ho
514 škol, 620 knihoven, 83 ostatních institucí v ČR, 9 ze Slovinska, 36 z Polska,
235 ze Slovenska a 26 z ostatních zemí.
A naše třída 4.A k nim patřila.
Děkuji všem rodičům, kteří dopřáli svým
dětem tuto aktivitu a neváhali je vybavit
vším, co je k takovému dobrodružství
třeba. Děkuji za buchty a za vstřícnost
a včasné vyzvednutí dětí :).
Děkuji všem dospělým, kteří mě při
přípravě a realizaci podpořili. Bylo jich
celkem 5 a měli plné ruce i oči práce.
Děkuji Zdeničce a Lence z knihovny
a p. Jitce Kůrkové z muzea.
Tak zase za rok……………….
Mgr.M.Červenková + 4.A
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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.
www.velvary.cz
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Článek

Studijní pobyt – Anglie (Torquay)

Velvarská škola se již tradičně posedmé
účastnila studijního pobytu ve Velké Británii.
Tento program, který umožňuje efektivně
zdokonalit znalosti jazyka a také poskytne
náhled do životního stylu Britů a jejich kultury zblízka, je velice populární mezi žáky
naší školy. Jelikož máme žáky, kteří jezdí
pravidelně každý rok, obměňujeme destinace, aby poznali i jiná místa a mohli porovnávat. Tyto studijní programy nám na míru
připravuje Student Agency.

katedrála svatého Petra založena roku 1050.
Za zmínku stojí i Parliament Street, nejužší
ulice světa, která je s šířkou od 1,2 m po
0,64 m zaznamenaná v Guinnessově knize
rekordů.

Fotto: Nationa
Fo
ale Galery na Trafalgar Squ
quare

Foto: jazy
yková škola v Paignton

Tentokrát jsme jeli do Torquay, přímořského
města na severozápadním pobřeží Anglie.
Vyrazili jsme dálkovým autobusem v sobotu
14. 3. a do Velké Británie jsme dorazili
v neděli v ranních hodinách. Naše první
zastávka byla v Babbacombe Model Village,
což je komplex zmenšenin známých
anglických míst. Večer jsme předali děti
hostitelským rodinám, kde na ně čekala
večeře a seznamování s rodinou. V pondělí
ráno se konala výuka dětí rodilými mluvčími.
Děti byly rozděleny do 4 skupin podle
jazykové úrovně. V odpoledních hodinách
nás čekala prohlídka přístavního města
Plymouth, které sehrálo důležitou úlohu
v historii. Navštívili jsme zde Nationale
Marine Aquarium, kde jsme mohli zhlédnout
neuvěřitelné množství mořských živočichů.
Někteří žáci a učitelé neodolali a po prohlídce si dali v blízké restauraci tradiční „fish
and chips“, rybu s hranolky.
V úterý nás po výuce čekal výlet do historického města Exeteru. V Exeteru je nádherná
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Ve středu nás čekal celodenní výlet
a návštěva unikátního biologického projektu
„Eden Project“ v Cornwallu. Ve velkých
kopulích se pěstují tisíce druhů rostlin
z celého světa. První kopule napodobuje
tropické prostředí a druhá středomořské
prostředí. Musím přiznat, že nám tam bylo
pěkné horko, teplota ve sklenících se pohybovala okolo 40°C. Počasí venku nás ale
také nezklamalo a teplota venku se tento
den vyšplhala na 18°C. Den jsme uzavřeli
procházkou po pláži v Paignton.
Čtvrtek byl poslední den, kdy děti šly
do školy a kde obdržely své certifikáty.
V odpoledních hodinách jsme se vydali
do národního parku Dartmoor. Toto místo
se spojuje se známým psem Baskervillským.
Počasí nám opět přálo a my si užili den
procházkou po typické krajině vřesovišť
a krmením divokých poníků. Naše cesta se
pak ubírala do malebné vesničky Widecombe-on-the-moor, kde jsme si prohlédli kostel
a místní hřbitov. Večer nás všechny čekalo
balení a loučení s rodinami.
Foto:
ot národn
ní park Bartmoor

Páteční den začal velmi brzy a to už v 6:00.
Vyráželi jsme na dlouhou cestu do Londýna.
Naše první kroky směřovaly do Science
Museum, kde se nachází více než 300 000
exponátů, včetně Stephensonovy parní
lokomotivy nebo přistávacího modulu
kosmické lodi Apollo. Po prohlídce jsme se
vydali přes Green park k Buckingham
Palace, kde sídlí královna Alžběta II.
V St. James parku jsme si dali přestávku
na svačinu a pak jsme zamířili k Parlamentu
a k London Eye. Počasí nám opět přálo
a proto jsme se rozhodli shlédnout Londýn
s ptačí perspektivy a zaplatili jsme si půlhodinový okruh na London Eye. Výhled byl
k nezaplacení. Pak jsme se vydali na Trafalgar Square, kde jsme shlédli několik pouličních kejklířů. Z Trafalgar Square jsme pokračovali na Leicester Square, známé jako centrum zábavy. Zde měly děti poslední rozchod
na nákup suvenýrů. Den se chýlil ke konci
a nás čekal ještě výlet lodí po Temži k hradu
Tower, kde nás vyzvedl náš autobus. Děti
odjížděly nadšené a obohacené novými
zážitky a už se nás ptaly, kam pojedeme
příští rok, že pojedou rády zase.

Foto:
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Celý týden jsme měli pestrý program, který
jsme si ve volných chvílích vyplňovali
geocachingem, což je celosvětově oblíbená
hra, kde na různých zajímavých místech
jsou ukryty schránky „s pokladem“ a pomocí
zeměpisných souřadnic a GPSky děti hledaly
tyto schránky. Někdy je „keška“ zakódovaná
do hádanky a musí se vyluštit a pak hledat
schovaný poklad. Takový poklad jsme třeba
našli u katedrály nebo v nejmenší uličce
světa v Exeteru, nebo přímo u Nelsonova
sloupu na Trafalgar Square v Lodnýně.
Celý pobyt se vydařil a všichni se již těšíme
na příští rok.
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Oslava 150-ti let
otevření školy v Černuci
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Divadýlko bez opony má za sebou první sezónu

Velvary jsou místem, kde se
dobře žije. Není to jen pouhé
konstatování, ale skutečnost,
kterou si však jeho obyvatelé
v běhu všedních starostí neuvědomí. Samozřejmě nás všechny
něco konkrétního tlačí, někdy
i přímo trápí. A jistě i právem
bychom si na leccos kolem nás
mohli postěžovat. Ale já jsem si
jako základ pro své tvrzení vzal
počet základních uměleckých
škol v kladenském okrese. Je
jich totiž celkem sedm v jednom
okrese. A to je skutečně velký
počet v porovnání s jinými
okresy v kraji i celé republice.
Zdaleka ne všechna velikostí
srovnatelná města mají základní
uměleckou školu.
Město Velvary se o tu svoji dobře
stará už od roku 1949. A tak
mají děti ve Velvarech srovnatelné možnosti s dětmi ve větších městech v přístupu ke třem základním oborům
uměleckého vzdělání. Vyučujeme hudbu, tanec, výtvarný obor, ale pro dramatický obor
nám už nedostačuje kapacita školy. Podle mého je však dramatické umění ve výchově
a osobnostním rozvoji dětí velmi důležité a nezastupitelné. Film a televize je jen jakousi pasivní formou. Naproti tomu přímý kontakt s živým hereckým projevem je formou
interaktivní, při které je vnímavý dětský divák přímo vtažen do akce a nezřídka s herci
živě komunikuje a spolupodílí se na představení. Děj hry intenzivně prožívá a výchovný
efekt se tak umocňuje.
Dnes často zmiňovaná a ve všech pádech skloňovaná etická výchova mladé generace
může mít různé podoby, ale jednu základní podmínku musí splňovat každá forma etické
výchovy. Tou podmínkou je včasnost. Pokud nezachytíme
správně začátek rozvoje osobnosti, je potom daleko obtížnější dát dítěti správné životní hodnoty. V dramatickém žánru
se prolínají prvky umění hudebního, tanečního i výtvarného
ve spojení s uměním literárním. A zde je základ mé snahy
o zpřístupnění dramatické tvorby dětem. Literárně dramatický obor na velvarské ZUŠ nemáme, ale zato vlastníme pěkný
sál a okolo nás je plno malých, zvídavých dětí. Ty děti jsou
všechny „naše“, až jednou převezmou chod věcí do svých
rukou, bude jejich počínání výsledkem naší dnešní výchovy.
Když obor nemůžeme z kapacitních důvodů vyučovat, zkusil
jsem pozvat k účinkování ve Velvarech soubory z okolních
ZUŠ, aby děti hrály dětem. Postupně se u nás vystřídaly
dětské a mládežnické soubory ze Zličína, Kralup nad Vltavou,
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Roudnice nad Labem a Kladna. Od října až do dubna jsme každý měsíc uspořádali
divadelní představení. Snažil jsem se střídat dětské soubory s dospělými, aby byla
nabídka co nejpestřejší. Jak se podařilo malé diváky zaujmout, to vědí nejlépe sami,
postupně se jejich počet zvyšoval a někteří chodili pravidelně. Při realizaci představení,
zvlášť co se týká dobrých nápadů, tvorby a distribuce plakátů jsem navázal velice
dobrou spolupráci s velvarským sdružením Natvrdlí. Dětským hercům se ve Velvarech
líbilo a pro další sezónu si všechny soubory již zamluvily termíny. Své umění slíbili předvést také členové velvarského mládežnického
dramatického souboru pod vedením paní Kuptíkové.
Na všechna představení se budeme těšit. Je to
pokaždé sázka do loterie, protože výsledek práce
s dětmi závisí na celé řadě neznámých veličin, které ho mohou ovlivnit. Velice důležitý je také vhodný
výběr samotného představení, které musí být
srozumitelné pro malé a dostatečně zajímavé pro
ty o kousek větší diváky. Určitě bych chtěl
i v příštím roce pozvat také další profesionály
a především Sváťovo divadýlko, jak jsem dětem
slíbil. Sliby se mají plnit, to je jeden z pilířů mezilidských vztahů. V pohádkách je i mnohé jiné
zcela jasné a nezpochybnitelné. A položme si
otázku: je tomu tak i v reálném životě, který
tvoříme my dospělí a jako vzor ho předkládáme svým potomkům?
Oldřich Adelt ředitel ZUŠ Velvary
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Co se chystá v Kostce
Milí příznivci Velvarské Kostky,
s radostí Vám oznamujeme, že nás nyní můžete sledovat na našem novém webu:
www.velvarskakostka.cz, kde najdete, mimo jiné, i přehledný kalendář našich pravidelných i mimořádných kurzů.

Rádi bychom Vás všechny pozvali na ZAHRADNÍ SLAVNOST
v pátek 15. 5. 2015 od 17ti h. oslavíme blížící se závěr 1 sezóny, potěšíme
se drobným kulturním programem, můžete nahlédnout do prostor Kostky, dozvíte se
o probíhajících i chystaných kurzech, můžete přijít s novými podněty, můžete se jen
zastavit na skleničku a kus řeči..
Kromě pravidelných kurzů Vám v příštích měsících Kostka nabízí tyto
zajímavé kurzy a semináře:
9. 5. 9:30 - 11:30 Tvoříme pro maminku - dílnička pro děti od 6ti let, kde mohou
vytvořit dárek pro maminku ke dni matek, lektorka Marie Rudolfová, cena: 40,- Kč
16. 5. 10:00 - 11:30 Tanec života - tanec pro těhotné, lektorka Vladimíra
Poliaková, cena: 90,- Kč
23. 5. 9:30 - 18:00 Animace pro dospělé - naučte se vytvořit vlastní animovaný
film klasickými animačními technikami, připravuje Aeroškola, www.aeroskola.cz,
cena: 1000,- Kč
30. 5. 10:00 - 18:00 4. setkání cyklu zážitkových seminářů Duhový most k duši,
cena: 900,19. - 21. 6. Qi - gong /Čchi-kung/ - otevření energetických bran vašeho těla
podle Bruce Frantzise, lektor Jaromír Fatina, cena: 1100,- Kč
11. - 12. 7. Protančený víkend - břišní tance, lektorka Gabriela Čiperová,
cena: 980,- Kč
Stále jsou ještě volná místa na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v Kostce:
13. - 17. 7. Příměstský tábor pro děti ve věku 4 - 8 let lektorky: Eva Víšková,
Kateřina Braunová a Kateřina Klička Špičková. Cena: 1800,- včetně obědů,
kontakt: 725 831 642, 777 129 299 nebo velvarskakostka@seznam.cz
20. - 24. 7. Nekonečný příběh, tábor pro děti ve věku 6 - 10 let, lektorka
Soňa Votavová. Vydejte se s námi do říše fantazie a setkejte se s drakopsem Falkem
nebo s válečníkem Atrejem. Společně zachraňme jejich zemi snů.I tebe tato říše
potřebuje... cena: 1800,- včetně obědů, kontakt: 721 338 327
27. - 31.7. Willy Fog 20 000 mil pod mořem, tábor pro děti ve věku 6 - 10 let,
lektorka Soňa Votavová. Společně s Willy Fogem prožijte největší podmořské dobrodružství všech dob. Vydej se s námi na plavbu plnou nečekaných překvapení a staň
se králem moří. Cena: 1800,- včetně obědů, kontakt: 721 338 327
Na obou turnusech S. Votavové bude zařazeno jedno přespání v Kostce.
Máte-li dotazy, nápady, podněty,
kontaktujte nás na: 725 831 642, 777 129 299,
velvarskakostka@seznam.cz
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Osvobozené Velvary

Blížícím se koncem války se snižovaly sice příděly potravin i všeho zboží, avšak nálada
obyvatel se zlepšovala, když z londýnského rozhlasu slyšeli jak spojenci vítězí a smyčka okolo Německa se utahovala.
V té době Velvarami procházeli (a někteří byli ubytováni ve škole) tzv. Volkgaste – národní hosté. Byli to Ukrajinci, Bezarabci a Rumuni kolaborující s Němci, kteří prchali před postupující Rudou armádou. Velvarami procházeli též průvody ruských zajatců.
Protože Stalin zajatce neuznával a nepodporoval, tito ubožáci se táhli v hadrech
a hladoví. Spali ve stodolách v okolních vesnicích. Někteří velvarští občané se snažili
jim dávat potraviny. Pamatuji se, jak jsem vezl na trakaři kotel hrachové polévky
a bochníky chleba do Kamenice.
Nikdy nezapomenu na srdcervoucí pohled na prostrčené ruce zajatců skrze díry
ve vratech stodoly a volání „chljeba“. Velvarami procházeli v té době též dobře oblečeni
a nasyceni američtí zajatci. Americká vláda jim zasílala přes Červený kříž balíčky.
Matně si vzpomínám, že jakýsi „vojenský revoluční štáb“ sídlil v hostinci „U Pilátů“
(dnes hudební škola). Asi 8. května bylo již radostněji, když jsme barvou přetírali
německé nápisy ulic jako „Pragergasse, nebo Rosengasse“. Snad jako jediní jsme
ve skautské uniformě s Ivou Gollem (syn lékárníka), Avou Gollem (syn zahradníka)
a Zdeňkem Tutrem stavěli v místech rozcestí Černuc – Miletice barikádu tím, že jsme
poráželi obrovské stromy přes silnici. Později nás to mrzelo, protože to byly stromy
ze skautského parku.
Praha totiž rozhlasem vybízela, aby se zabránilo jízdě německé armády pomoci bojující
Praze. Tehdejší předseda revolučního národního výboru metodistický farář pan
Kocourek dal příkaz, aby se barikády nestavěly a nechali se Němci v klidu projet. Moc
hrdinské to nebylo, ale zachránilo to lidské životy. V revoluci ve Velvarech nezahynul
ani jeden člověk. Osmého května se rozkřiklo, že se blíží Američané. Byl to planý
poplach – jen pár průzkumných jednotek se objevilo nejblíže u Rakovníka, ale musely
se stáhnout za demarkační čáru. Devátého května projížděly Velvarama sovětské tanky, přirozeně vítáni obyvatelstvem. Ještě několik týdnů tábořilo několik sovětských jednotek ve velvarských parcích.
Několik desítek německých vojáků Velvarská revoluční garda odzbrojila a uvěznila
v Krohnově vile. Skupina kolaborantů byla uvězněna v budově tehdejšího soudu. Většinou byli propuštěni až na osoby, o kterých jsem se zmínil v článku Velvary za války.
Samozřejmě že byly obnoveny zakázané organizace jako Sokol a založena skautská
organizace Junák.
Byla též obnovena činnost bohužel pouze čtyř povolených politických stran: Komunistické strany, Národně socialistické strany, Lidové strany a tehdy nejmenší Sociální
demokracie.
Ještě se pamatuji, že asi 20 mladých mužů (tzv. Revoluční Gardy) odjelo vlakem
pomoci bojující Praze. Domnívám se však, že do bojů nezasáhli, protože již bylo
po všem.
Dr. Ing. Pavel Marek
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Hledám pronájem bytu 2+1 ve Velvarech.
Tel.: 720576696
Inzerce

Prodám dům v Sazené č. p. 76. Cena dle dohody.
Bližší informace na tel.: 606 923 024.
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Květnová křížovka
Květnovým literárním jubilantem, jehož jméno vám prozradí tajenka,
je český prozaik známý především jako autor rozhlasových her, seriálů,
fejetonů, stejně jako her televizních a dvou televizních filmů. Osmdesáté
narozeniny oslaví 28. května. Z jeho románů zaujaly především: Prodavač
humoru, Pokušení na konci léta, Faust umírá dvakrát a další. Televizní diváci
si možná vybaví jeho dvoudílnou televizní inscenaci Narcisový dům, v níž
hlavní roli mistrovsky ztvárnil Eduard Cupák.
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Ivan Kraus:
„Hrob neznámého vojína bývá pokryt věnci ZNÁMÝCH
GENERÁLŮ.

ČÍSLA
Stránku připravila L. Štýbrová
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