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Oznámení
V květnu oslavil krásné

85. narozeniny
Zdeněk Tutr
pan

Je pro nás velký dar, mít vedle sebe takovou
osobnost - jako jste VY.
Pevné zdraví a úsměv na tváři, který máme
tak rádi, přeje do dalších let
Denisa s rodinou

Vzpomínka

Dne 5. května jsem obdržel smutnou zprávu, že zemřel můj bratranec
Radimír Roškot. Narodil se v roce 1932 v Budihosticích č. 87 – v té
době hostinec. Do školy chodil do Velvar, vyučil se obchodním příručím,
jako voják byl zařazen u PTP. Pak pracoval dlouhá
léta ve Velvarech ve výrobě hliníkového nádobí,
jako pošťák a nakonec v n. p. Kovohutě. Celá
předlouhá léta dokázal vzdorovat místním
děvčatům, až nakonec si jej odvedla „přespolní“ až
do vzdáleného Chomutova. Další léta přijížděl do
Velvar na srazy bývalých pracovníků Kovohutí.
Opustil nás ve věku 83 let.
Jiří Lain

Inzerce

Hledám pronájem bytu 2+1
ve Velvarech.
Tel.: 720 576 696
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Co nám chybí ve Velvarech?
I v měsíci červnu probíhá anketa o tom, co se nám ve městě líbí, co se nám nelíbí
a co bychom rádi ve Velvarech v budoucnu měli. Výsledky průzkumu se promítnou
do plánu rozvoje města, k jehož naplnění budeme v budoucnu směřovat, a který
je důležitým dokumentem pro čerpání prostředků z dotačních zdrojů.
Prosíme, zapojte se! Brzy Vám přijde až domů anketní lístek v podobě pohlednice,
budeme si cenit toho, když ho vyplněný donesete na radnici či vhodíte do schránky
u jejích vrat. I nadále platí možnost sdělit nám své nápady elektronicky
(starosta@velvary.cz, www.facebook.com/starostavelvary ),
telefonicky (606 66 88 01) či fyzicky (na radnici, na ulici, v restauraci…).
Všechny je sepisujeme a v průběhu léta vyhodnotíme.
Každý námět a každá připomínka jsou pro nás důležité.
Děkujeme za váš zájem!
starosta Radim Wolák a skupina pro tvorbu plánu rozvoje města
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STAROSTI A RADOSTI
Milé čtenářky, milí čtenáři!
Těší mne, že jste si pořídili nový zpravodaj a že jej i čtete. Jako tradičně bych
věnoval úvodní článek krátké zprávě
o tom, co hlavního řešíme na radnici
v tomto období a co nás čeká v době
blízké.

Dootační peníze
dorazily!
Červen je časem slunce a nám slunce
vysvitlo! Skvělá zpráva je, že jsme získali
první část dotačních prostředků na přestavbu sokolovny (2 miliony korun), což
je výborné samo o sobě a navíc je to
významný přislib toho, že na podzim
dorazí i část druhá. Rada města proto
začala zvažovat a plánovat, do kterých
nachystaných (či v důsledku nutného
šetření seškrtaných) projektů peníze
vložit. Je to radostné plánování. O jeho
průběhu budeme informovat a jistě v něm
zohledníme i výsledky právě probíhajícího
dotazníkového šetření mezi občany. Navíc
jsme získali příslib dotace na tvorbu
bezbariérových vchodů do zdravotního
střediska, což je další výborná zpráva.
Čekáme na výsledky dalších podaných
žádostí a podáváme nové.

Přestavby míří
do finále
Léto na krku – a už teď je jisté, že
nám nebude horko jen ze sluníčka ale
i z dokončování velkých městských
přestaveb. Družinu i sokolovnu bychom
rádi slavnostně otevřeli prvního září,
tedy se činíme, aby bylo vše připraveno.
Obě stavební společnosti spějí k závěru
a obě stavby by měly být na konci června
připravené k předání. Pracujeme proto
na tvorbě seznamu základního vybavení
sokolovny, abychom stihli včas vše na-

4 Zpravodaj Velvary

koupit, chystáme nový provozní řád tak,
aby vyhovoval potřebám spolků, musíme
pracovat i na úpravách venkovního prostranství, které po dvou stavebních obdobích značně utrpělo. Na víceúčelovém
hřišti dojde k protažení doběžiště dráhy
až k sokolovně, zatravnění okolních ploch,
bude třeba zbudovat novou přístupovou
cestu. Nové vybavení bude potřebovat
i opravená družina, ve spolupráci s architektem též řešíme plán obnovy dvorku
za družinou, který by měl být od září opět
připraven sloužit dětem.

Spolupracujeme
se školami
Blíží se čas vysvědčení, proto zmíním
živou spolupráci s našimi školami a jejich
řediteli. Věříme, že díky získaným dotačním zdrojům budeme moci vyplnit některé
potřeby škol, které jsme museli počátkem
roku odmítnout. Investice do dětí a našich
škol nám přijde jako investice nejzásadnější a nejpřínosnější. Ceníme si skvělé
spolupráce s ředitelem ZŠ při přestavbě
sokolovny a družiny, v létě proběhne
ve škole instalace bezbariérové plošiny.
Těší nás, že naše MŠ opět dokázala
uspokojit potřeby většiny místních rodičů
na umístění dítěte, mimořádnou pozornost věnujeme situaci v ZUŠ (více v textu
pana ředitele v tomto čísle), kterou jsme
připraveni řešit. Jsme rádi, že naše školy
jsou velmi aktivní, pořádají mnoho skvělých akcí a svými výsledky vynikají mezi
školami ostatními.

Jednáme o mnohých
h
věccech
Protože léto je časem cestování, zmíním
za všechny situaci dopravní. Vedeme
pravidelná jednání o mostu přes Bakovský
potok, kde probíhá domluva mezi projek-

velvarského starosty
tantem a vodohospodářem, jsme rádi,
že Kraj jako vlastník s námi začal více
komunikovat, snažíme se návrhy pana
projektanta odborně oponovat, abychom
měli jistotu, že zvolené řešení bude to
nejlepší možné (a neskončili jsme jako
některé obce v okolí, kde nové mosty
začaly brzy činit problémy). Vytrvale se
snažíme řešit dopravní otázky, v současné
době zejména přípravu rekonstrukce průjezdní silnice v Ješíně, snažíme se
zde prosadit opatření omezující rychlost.
Stavba bude uskutečněna v příštím roce,
před Ješínem bude umístěn zpomalovací
ostrůvek a informativní měřič rychlosti.
Jednáme i o situaci na bývalé hlavní
silnici I/16 mezi hřbitovem a benzinou,
která je v současnosti územím nikoho.

Chceme, aby již nebyla živelným parkovištěm a skládkou, přejeme si, aby se
o ni staral buď stát jako vlastník, nebo
nám ji převedl a my ji začali provozovat
jako parkoviště, kde můžeme dohlížet
na dodržování pravidel.
Bylo by toho mnoho, o čem by se ještě
dalo psát, protože se toho děje opravdu
hodně. Aspoň máme něco na příště.
Přeji vám krásný začátek léta a těším
se na viděnou třeba na některé z mnoha
skvělých akcí, které nás v červnu
ve Velvarech čekají.
Radim Wolák, starosta

Inzerce
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Nové schránky
na hřbitově
Abychom vyšli vstříc připomínkám
občanů k údržbě velvarského hřbitova,
rozhodli jsme se umístit u obou hřbitovních
vrat dopisní schránky. Budeme rádi, pokud
nám jejich prostřednictvím sdělíte vaše
náměty a vzkazy.
I nadále je možné obracet se přímo
na zaměstnance odboru správy majetku
MěÚ.

Inzerce
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Brigáda
na Malvaňáku

V sobotu 27. června se bude
od 9 hod. konat další brigáda
na Malvaňáku,
na které nesmíte chybět!
Děkujeme, že dorazíte!
Více na plakátech.

Článek

Sběr odpadu od domu k domu!

Třídit odpad se vyplatí! Od července
tohoto roku město zavede novinku
v odpadovém systému – pytlovaný sběr
papíru a plastů. Systém se osvědčil
v jiných obcích a my věříme, že se mu
povede i u nás. V čem spočívá?
Občané, kteří se budou chtít dobrovolně
zapojit, se zaregistrují na městském
úřadě a dostanou samolepky s čárovými
kódy. Dále si zakoupí speciální pytle,
do nichž budou třídit plasty (žluté
pytle) a papír (modré pytle). Naplněné
pytle s nalepeným čárovým kódem
budou občané 1x za 14 dní moci dávat
před dům tam, co dávají popelnici,
a odtud je vyzvedne svozová firma.
Ta zkontroluje, zda jsou pytle plné
a naplněné dle pravidel (sešlápnuté PET
lahve, dobře vytříděno) a načte kódy
speciální čtečkou. Odevzdané pytle jsou
evidovány a za každý odevzdaný pytel
občané získají vyhláškou stanovený počet
bodů, které budou po přepočtu snižovat
v příštím roce poplatek za odpad.

Za pytel vytříděných plastů 4 body,
za pytel papíru 3 body. Jeden bod má
hodnotu 5 Kč. Následné počty jsou
jednoduché. Za odevzdaný pytel plastů
získáte slevu na poplatku 20 Kč, za pytel
papíru 15 Kč. Sleva se započítává do
poplatku v následujícím roce. Kdo bude

třídit podle pravidel, ušetří. Z výhody
je nutné odečíst cenu za nákup prázdného
pytle: ta bude 10 Kč (odpad bude moci
být odevzdáván jen v těchto pytlích).
Vyplatí se systém městu? Ano. Město
vydává za svoz odpadu směsného i tříděného nemalé prostředky. Za vytříděný
odpad pak dostává příspěvek od společ-

nosti EKO-KOM.
Pokud vytřídíme více odpadu, příspěvek
se zvýší. Protože bude méně plastů
a papírů v popelnicích, sníží se cena
na směsný odpad. Navíc věříme, že
získáme i nevyčíslitelné bonusy v podobě
čistšího prostředí, protože věříme, že
motivační systém povede k tomu, že se
plasty budou sbírat a nebudou se pálit.
Důležitým cílem systému je odměnit
občany, kteří třídí odpad. Věříme, že se
systém zdárně rozběhne a bude nám
dobře šlapat.
Podrobné informace a termíny svozu
najdete v červencovém čísle zpravodaje
a na zvláštních letácích. Rádi Vám
zodpovíme veškeré dotazy a znovu
připomínáme, že stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad budou stále fungovat
jako dosud, protože nový systém je
dobrovolný.
Děkujeme, že se do něj zapojíte!!!
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Základní škola Velvary

My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce

Vážení čtenáři,
ráda Vás seznámím s událostmi
uplynulého měsíce.
24. duben je tradičně připomínán
jako Den Země. Také naše škola se
přidala k oslavám, ale tentokrát netradičním způsobem. Ve středu 22. dubna jsme
si všichni připomněli tento významný den.
Každý vyučující zařadil do svých hodin
téma spojené s ekologickou tématikou.
Některé třídy 1. stupně zavítaly do
Černuce na zdejší farmu, kde se žáci
seznámili s nejrůznějšími druhy domácích
zvířat. V hodinách matematiky žáci
počítali, kolik jsme zachránili stromů při
posledním sběru papíru. V cizích jazycích
se žáci seznamovali se slovní zásobou
zaměřenou na problematiku životního
prostředí. Nechyběly ani úvahy týkající
se tohoto ožehavého problému. Ve všech
hodinách napříč 1. a 2. stupněm se žáci
setkali s tématy, která souvisejí s životním prostředím. Jednotliví vyučující tuto
problematiku přizpůsobili věku svých
žáků a zaměření předmětu.
V této části školního roku je spousta času
věnována sportovním aktivitám. Bohužel
v důsledku krajně nepříznivého počasí byl
6. května zrušen atletický závod o Pohár
starosty města. Náhradní termín byl
předběžně stanovený na 17. června.
Jeden z vrcholů sportovního života školy
probíhá v těchto dnech. V sobotu
16. května přijela na pozvání skupina
francouzských fotbalistů z města Vertou.
V minulých letech totiž školní fotbalový
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tým zavítal do tohoto městečka na
pobřeží Atlantského oceánu a úspěšně
reprezentoval školu, město Velvary
i Českou republiku. Snad stojíme na
počátku tradice, kdy chceme rozvíjet
vztahy mezi sportovci z různých evropských zemí. Součástí návštěvy se stal
nedělní fotbalový turnaj na Zichovci.
Účastníky se stala 3 česká a 3 francouzská družstva. Naši fotbalisté turnaj
vyhráli, porazili všechny soupeře.
Nedostali jedinou branku, D. Novák
s 5 brankami byl nejlepší střelec.
Ve středu 20. května tento tým tvořený
16 hráči odjíždí na mezinárodní fotbalový
turnaj do Francie, kterého se zúčastní
32 týmů z celé Evropy. Záštitu převzal
pan Němec, radní KNV za Středočeský
kraj. Na organizaci akce se podílel
i starosta města R. Wolák, který se
zájezdu také účastní. Poděkování patří
i panu Štětinovi a vedení školy. Na tomto
místě je třeba poděkovat mnoha sponzorům- městu Velvary, Comaxu, společnosti
BidVest, Connectu, České spořitelně,

Reklamě Mazochová, pivovaru ve Svijanech, KRPDŠ při ZŠ Velvary, OÚ v Loucké,
Kmetiněvsi, Černuci. Všichni přispěli

buď penězi, nebo jejich sponzorské dary
pomůžou v propagaci města Velvary,
regionu, České republiky.

Zprávičky:
12. května se školní družstva
zúčastnila okresního kola dopravní
soutěže. Oba týmy se umístily na
3. místě. 1. stupeň reprezentovali
J. Šebek, M. Vízek, K. Hájková
a Š. Slabihoudková, za žáky 2. stupně soutěžili L. Kovařík. J. Bílek,
M. Kindlová a T. Bretšnajdrová.
Je dobojováno i ve florbalové soutěži. Náš tým kralupskou divizi vyhrál,
v regionální soutěži se umístil na
3. místě.
Sledujeme i průběh stavebních
prací na budově sokolovny a budovy
č.268. Pravidelně jsme se seznamovali s postupem rekonstrukce
a velmi vítáme, že práce úspěšně
probíhají a že bude splněn harmonogram prací.
V letáku, který bude zveřejněn
v tomto čísle, upozorňujeme zájemce na prázdninový program pro žáky
školy, nazvaný Tábor za školou
V těchto dnech probíhá ozdravný
pobyt u moře. Tentokrát zájemci
zavítali do Turecka. O průběhu
budete informováni.
Během prázdnin bude opraveno
schodiště. Zábradlí bude mít původ-

ní podobu, součástí se stane i plošina. Náklady dosáhnou výše více než
500 tisíc, byly získány z grantu ČEZu
a z prostředků města.
Škola neuspěla v žádosti o finanční
podporu u firmy Lego. Peníze měly
být vynaložené na úpravy školního
dvora.
V týdnu od 22. června proběhne
Škola za školou. Budou vymalovány
všechny třídy v pavilonu.
6. května se 45 žáků školy zúčastnilo exkurze do Pivovaru Žatec. Tato
akce zaměřená na volbu povolání
byla hrazena z finančních prostředků ESF, registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/46.0011 Rozvoj
škol na území obce s rozšířenou
působností Slaný.
V rámci výše uvedeného projektu
škola uspořádala pro vyučující
slánského regionu diskusní setkání.
Šlo o využití IT ve výuce, metoda
výuky matematiky podle profesora
Hejného.
Žáci 9. tříd byli zapojeni do celostátního srovnávacího testování v oblasti společenských a přírodních oborů

Poděkování

Za Zpravodaj z Velvarska děkujeme paní učitelce Evě Hanákové za
dlouholetou příjemnou spolupráci. Věříme, že jí odchod do penze
umožní, aby se mohla všem svým zálibám, koníčkům i rodině naplno
věnovat, což jí náročné pedagogické povolání neumožňovalo.
Pevné zdraví Vám, paní učitelko, přejí
Zdeňka Ortová a Lenka Štýbrová
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Rozhovor s Petrou Longauerovou
- budoucí studentkou konzervatoře
Petro v dubnu jsi se probojovala
do finálové desítky zpívajících
v pěvecké soutěži pro začínající
zpěváky „Česko zpívá“. Tuším,
že soutěžilo kolem pěti set lidí.
Můžeš upřesnit s jakou písní jsi
uspěla a jak probíhalo hlasování?
Do letošního devátého ročníku se přihlásil rekordní počet zájemců, celkem
pět set pět. Do výběrového kola, které
se uskutečnilo v Theatro music clubu
v Praze, pak postoupilo 239 zpívajících.
Do semifinále se prozpívalo osmdesát
dva soutěžících. Desítka nejlepších
zpěváků z každé věkové kategorie pak
bojovala o přední příčky v samotném
finále. Semifinálové a finálové kolo
proběhlo v prostorech Společenského
centra UFFO v Trutnově, kde jsem se
i já probojovala do finálové desítky.
Soutěžila jsem s písničkou „Jak silná
mám tu stát“.

Dalším velkým úspěchem je tvé
přijetí na konzervatoř Jaroslava
Ježka v oboru muzikál. Vnímáš to
jako součást splnění svého snu?
Ano, je to tak, přijetím na Konzervatoř
Jaroslava Ježka se mi splnil můj sen,
věnovat se zpěvu jsem chtěla už od
mala.
Máš už představu, jestli se po
dokončení studií budeš věnovat
právě muzikálu? Máš konkrétní cíl?
Uvidíme, jaké se časem naskytnou
možnosti a jak se rozhodnu, ale věnovat se zpěvu v muzikálu by se mi moc
líbilo.
Jak moc momentálně trénuješ
zpěv?
Trénuju denně a to i několik hodin,
ale je to můj koníček a fakt mě to moc
baví. Takže u zpěvu ztrácím pojem
o čase...... (smích)
Existují pro tebe nějaké pěvecké
vzory, nebo chceš jít vlastní cestou?
V muzikálu je to především můj učitel
Roman Tomeš a výborná kamarádka
Míša Doubravová, kteří mě včetně
Dorky Paulikové na talentové zkoušky
připravovali.
text: Blanka Tauerová
foto: archiv Petry Longauerové

Inzerce

Který domácí kutil by provedl drobné práce v domku
(upevnění poliček, garnýží, nařezání dřeva, osazení světla aj.)?
Volejte, prosím – tel. 732820329
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Základní umělecká škola Velvary

ZUŠ Velvary navštívila Česká školní inspekce
Začátkem letošního školního roku
proběhla v ZUŠ pravidelná kontrola
České školní inspekce. Bylo to celkem
pochopitelné vzhledem ke změně na
postu ředitele školy i s ohledem na dobu
uplynulou od poslední inspekce. Výsledná zpráva je veřejně přístupná a v podstatě konstatuje, že výuka na ZUŠ
Velvary splňuje předepsané parametry
a probíhá v souladu s platným ŠVP
školy.
Když říkám, že jsme v podstatě vyhověli požadavkům, zeptáte se, který parametr se nám nedaří plnit. A tak nezbývá
než přiznat veřejné tajemství, že totiž na
ZUŠ Velvary máme dlouhodobě víc žáků,
než je stanovená kapacita školy. A to je
z hlediska kontrolního orgánu neodpustitelná chyba! Ptáte se proč? V dnešním
systému financování školství jdou totiž
finanční prostředky za žákem a zjednodušeně řečeno si státní pokladna hlídá
finance pomocí povoleného počtu žáků
na každé škole. Na každého žáka je přidělen obnos (normativ), který stát určí
pro daný typ školy. V případě zvýšeného
zájmu o určitou školu je nutno žádat
o navýšení kapacity školy, což je proces
administrativně i časově náročný s velice
nejistým výsledkem. Ředitel takové
školy má na výběr jen dvě možnosti.
Buď nové žáky odmítat, nebo je přijmout
ke studiu, ale nehlásit jejich skutečný
počet a čerpat finanční prostředky jen
do výše povolené kapacity tak, aby se
vyhnul stíhání za nedovolené čerpání

státních financí.
První varianta je
schůdná a nepřináší
žádné potíže. Pan
ředitel Tichý však
zvolil tu druhou cestu
a žáky nevykazoval.
Po nástupu do funkce
ředitele ZUŠ Velvary jsem se napřed
musel obeznámit se stavem věcí
a potom se rozhodnout kudy dál.
Nepřemýšlel jsem dlouho a rozhodl jsem
se, tak jako můj předchůdce pro cestu,
která umožní navštěvovat naši školu co
největšímu počtu zájemců. I tato snaha
má však své limity, především v otázce
mzdových prostředků. Proto jsem
v loňském roce inicioval podání žádosti
o navýšení kapacity školy a pro její
kladné vyřízení jsou činěny v součinnosti
s městským úřadem další potřebné
kroky.
Po dohodě se starostou Velvar panem
Wolákem jsme se rozhodli informovat
o těchto skutečnostech a krocích vedených k jejich řešení velvarskou veřejnost. Proto chci ujistit, že i v letošním
roce budeme přijímat nové žáky ke studiu na naší ZUŠ Velvary. Neboť se domníváme, že je lépe dětem poskytnout
možnost uměleckého vzdělávání a čelit
problémům, pokud nechceme následně
za použití daleko vyšších finančních prostředků řešit jejich výchovné problémy.
Oldřich Adelt, ředitel, ZUŠ Velvary
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Milé smrky před školou, ...
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Uzavření knihovny v době
revize knihovního fondu
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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.
22 Zpravodaj Velvary

Příběh...

z druhé světové války

U příležitosti 70. výročí, inspirována
článkem z minulého čísla a uhranuta
pohledem Marie Stachové, jsem se
rozhodla napsat toto.
Moje babička Radoslava Jelenová byla
rovněž toho temného dne v Kralupech,
ale na rozdíl od Marušky byla ve sklepě
s kolegy z velkoobchodu se smíšeným
zbožím pana Lachera, kde tou dobou
pracovala jako sekretářka.
Ve válečném období často Kralupami
zněly sirény a tak prý i tentokrát celkem
poklidně sestupovali dolů. Prvotní štěstí,
že nebyli v krytu pohřbeni, že východ
zůstal volný, vystřídalo zděšení. První
se naskytl pohled na dům se zahrádkou,
kterou ještě před chvilkou obdivovala,
nyní torzo domu a torza rostlin…prach,
suť. Co dělat dál. Společně s ostatními
se podílela na odklízení následků - jednalo se o vyprošťování a evidenci mrt-

vých, úklid…
Každý cítíme, že by to nemělo být,
že smrt má přijít po šťastném životě
a vlastní odchod jako poslední klidný
výdech s úlevou. Ale válka je krutost
sama. Všichni se prý ploužili po rozvalinách, zničeni, neschopni práce. Ve vyhrabávání ostatků vyčníval výkonem
i elánem místní vyšinutý primitiv, který
nakonec zdeptanou skupinu zorganizoval. Tohle na valník, to na hromadu,
mrtvé do kostela. Vůdce.
Babička 17. 5. 1945 ukončila pracovní
poměr „U Lacherů“ a stihla zimní semestr na filozofické fakultě, kterou kvůli
dalšímu vůdci musela přerušit a zapisuje
si mimo jiné přednášku profesora Pražáka – My a Slované a profesorky Paulové
– Přehled ruských dějin. A další vůdce
nám skočil do životů.
Marta Vosátková

Inzerce
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Příběh z konce války

Dáša Fediuková 20. 6. 1922 – 22. 3. 1945
Já jsem se narodil až po válce, takže nálet na Kralupy
nad Vltavou dne 22. 3. 1945 jsem nezažil. Když jsem
už byl větší a hledal na půdě, na čem bych mohl jezdit,
našel jsem také docela zánovní dámské kolo. Jenže bylo
značně zdeformované a k jízdě nepoužitelné. Ptal jsem
se tatínka, co je to za kolo a říkal, proč se nevyhodí.
Tatínek, ale že se nevyhodí, že je to památka na Dášu
a začal vyprávět. Dáša Fediuková (1922) žila s rodiči
v Olovnici č. 175. Byla jedinou dcerou. Ještě, že měli
v době náletu šestnáctiletého syna.
Pan Fediuk (1886) byl řídící učitel ve škole ve Slatině.
Dáša maturovala v kralupském gymnáziu v roce 1941.
Za třídního profesora měla Ladislava Šťastného. Toho
jsem ještě já na této škole zažil o dvacet tři let později.
Dáša chtěla studovat medicínu, ale z důvodů uzavření
vysokých škol, byla pracovně totálně nasazena do Sociálního domu v Kralupech jako sociální pracovnice.
Do Kralup Dáša dojížděla na kole a to si nechávala
u kamarádky (spolupracovnice) Marie Jandové (1925)
a s ní a další kamarádkou Boženkou Košťálovou (1925) šla onoho dne do práce. Po vyhlášení
leteckého poplachu se děvčata šla společně schovat do sklepa domu paní Marie Jandové
(maminky Marie) č. 716 v Mikovické ulici (dnešní Jana Palacha). Do tohoto sklepa se šla
schovat i ta maminka. Osud si krutě zahrál. Sociální dům nebyl zasažen, ale na dům jejich
úkrytu dopadly dokonce tři bomby (viz foto – zničený dům paní Jandové). Počet obětí
tohoto náletu se tedy jen za tento dům rozrostl o čtyři oběti. Celkový počet obětí onoho
náletu v Kralupech z řad českých obyvatel se podle seznamu vyšplhal na 145. Podle jiného
seznamu na 146. V tomto rozdílu hrála hlavní úlohu právě Dáša. V tom druhém seznamu
totiž byla uvedena dvakrát. Jednou jako Dagmar Fediuková z Olovnice a podruhé jako
Dagmar Tedinková z Olovnice. Omyl se později vysvětlil.
Nálet byl ve čtvrtek po poledni a zachránci je našli až v sobotu odpoledne
udušené a ve vzájemném objetí – zkrátka kamarádky až na smrt.
Ale osud si krutě zahrál pravděpodobně
ještě jednou. Totiž když se prokopali
v pátek ke sklepu (osobně se toho prý
zúčastnil i tatínek Boženky), tak zjistili,
že je sklep prázdný. Tak pokračovali
druhý den a nalezli je na schodišti
do sklepa, kde je zastihla první bomba.
Podle toho, že po náletu byl sklep prázdný, usuzuji, že pokud by stačily seběhnout až dolů, mohly by to přežít.
Paní Jandová (1885) byla vdova po řídí-
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cím učiteli a měla jedinou dceru.
Dáša na svém pohřbu měla celou řadu družiček (viz foto – před jejich domem) a je uložena
na hřbitově v Zeměchách (viz nápis na pomníku).
Boženka Košťálová v té době měla těsně před svatbou, ale místo svatebního průvodu
měla v Roztokách průvod smuteční za účasti třinácti hudebníků, čtyřiceti šesti párů družiček
a mládenců (v oděvu nevěst a ženichů), několika dalších párů omladiny a dvou párů
čtyřletých.

Foto z knihy Město v slzách J. Stupky – zničený dům paní Jandové
Tatínek se asi s rodinou Fediukovou dobře znal a ono kolo z Kralup přivezl. Pohled na kolo
by rodičům Dáši velice krutě připomínal osud jejich 23 leté dcery a tak poslední památku
na ni měli uloženu u nás na půdě po velice dlouhá léta.
Poznámka na konec: mám takový dojem, že tatínek Boženky Košťálové z Roztok byl onen
velitel četnické stanice v Roztokách, o kterém se psalo v minulém Zpravodaji z Velvarska.
Takže osud si asi krutě zahrál do třetice. Velitel četnické stanice v Roztokách kamarádce
Boženky pomohl, sám však o dceru přišel.

Inzerce
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Základní škola Velvary

Chcete zvěčnit své potomky,
domácí mazlíčky, nebo jen toužíte
obdarovat příbuzného netradičním
dárkem?
Nabízím malbu rodinných portrétů
na plátno, či jakoukoli jinou
malbu na zakázku.
Nevíte, jak vyzdobit dětský
pokojíček nebo chcete dítě potěšit
originálně pomalovaným tričkem?

Zavolejte, ráda Vám pomůžu
uskutečnit Vaše představy.

Karolína Borecká
Tel: 723 462 371
e-mail:
karolina.borecka@seznam.cz

http://www.talent.cz/karolina-borecka/
https://www.facebook.com/karolina.borecka.Art
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Příběh

Co ve Velvarech a okolí nyní
také roste a kvete...

Střemcha obecná:
(Prunus padus, místně také třemcha
či křemcha),
druh rodu slivoň, je opadavý keř
nebo strom z čeledi růžovitých.
Nižší strom z čeledi růžovitých
(Rosaceae),
rostoucí roztroušeně až hojně ve vlhčím
prostředí - v lužních lesích, podle vodních toků a ve vlhčích lesních lemech;
vonné květy podobné třešňovým jsou
uspořádány v převislém hroznu, plody
jsou černé peckovice. Celá rostlina
s výjimkou dužiny plodů je jedovatá,
obsahuje kyanovodík (poznáme ho
podle zápachu po hořkých mandlích)
- nejvíce je ho v semenech a kůře.
Je to léčivka působící močo a potopudně a antirevmaticky,
vzhledem k jedovatosti je ji však
nutno užívat velmi opatrně,
těhotné ženy by ji neměly užívat vůbec.

Převzato z http://www.naturfoto.cz/
stremcha-obecna-fotografie-11387.html
Připravila: M. Červenková
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Právě vyšla nová kniha velvarské autorky Martiny
Bittnerové s názvem Lásky Boženy Němcové.
Publikace je vydána
rovněž jako připomínka 195. výročí narození slavné autorky
Babičky a přibližuje
mimořádnou osobnost této spisovatelky
prostřednictvím osudů důležitých mužů
jejího života.
Básník Václav Bolemír Nebeský se měl
stát druhým Máchou,
ale tato očekávání nenaplnil. Zapomenutý
brněnský vlastenec Jan Helcelet Boženu sice
nazýval slezinou, ale i on se nechal na chvíli
uhranout její čarovnou krásou. Lékař Vilém
Dušan Lambl Němcovou miloval, až na hranici vlastního sebezničení a pro Hanuše
Jurenku, pozdějšího starostu v Březnici,
byla jednou z mladických lásek, o které
nikdy později nemluvil.
Nevšední příběhy v knize Lásky Boženy
Němcové se podobně jako předchozí tituly

M. Bittnerové pohybují na hranici beletrie
a literatury faktu a představují neznámé,
či zapomenuté osobnosti tak, že čtenářům
doslova ožívají před očima.
Autorka ve svých knihách vždy prolíná
profesní osudy s těmi soukromými, a zachází
s nimi citlivě a s pochopením, což platí i pro
Lásky Boženy Němcové: „Bylo pro mě nesmírně zajímavé poznávat život naší nejslavnější spisovatelky pohledem mužů, kteří s ní
často sdíleli velice intimní a osobní prožitky.
Potvrdila se mi tím stará pravda, že u každé
situace záleží především na tom, na jaké
straně stojíte a z jakého úhlu na ni pohlížíte.
Tudíž některé příkré soudy, kterých se najde
v literatuře o Němcové požehnaně, jsou vůči
zmíněným pánům, hlavně J. Helceletovi
i H. Jurenkovi, zbytečně tvrdé a podle mého
názoru mnohdy nespravedlivé.“
Zájemci si knihu Lásky Boženy Němcové
mohou zakoupit v Městské knihovně
ve Velvarech, kde bude také k vypůjčení.
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Foto na titulní straně: Z. Ortová
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

Červnová křížovka
Gabriel Laub: Důstojník z povolání je muž, kterého v mírové době živíme,
aby nás v době války...viz tajenka

VULKÁN

S

TĚLOVÝCHOVA

S

ŽIDLE ZASTARALE

S

STATKÁŘKA

S

SRÁZY

S

ZAST. VOJ. POZDRAV

S

ZKUŠEBNÍ VRT

S

ÚSILÍ

S

MODRÝ DRAHOKAM

S

ODRŮDA

S

ŠPATNÉ POČASÍ

S

KOJENECKÁ VÝŽIVA

S

ČERT

S

VODNÍ PTÁK

S

VYLUŠTĚNÍ
KVĚTNOVÉHO
ČÍSLA
Stránku připravila Z. Ortová

Vyluštění z květnového vydání: ROMAN RÁŽ
Omlouváme se za grafickou chybu v minulém čísle,
kdy došlo nedopatřením k posunu tajenky o jeden
sloupec.
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