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STAROSTI A RADOSTI				
Co nám chybí ve Velvarech? Zájem o veřejné dění rozhodně ne!

A pak že nepřijdou! Naopak: chodí jich
fůra!!! Je to krása, každý den dostávat
poštu. Cestou na radnici už z dálky kontroluji škvírku ve schránce a hádám, jak bude
naditá. A je!! Každý den špalík obálek
a v nich někdy přátelské, jindy vyčítavé,
tu dopředné, tu neuskutečnitelné návrhy,
připomínky, nápady a vzkazy. Dík moc za
ně. Všechny pilně čteme.
Když se to dá na hromádky, je hnedle vidět, že je tu pár témat, která se tím vším
prolínají a v různých podobách se opakují:
jim se nevyhneme. Řazeno tak, jak přišlo
na mysl, nikoli dle četnosti a naléhavosti,
píšete tam hlavně o tomhle:

co bychom uvítali?

A
Nápadů je kupa, a pěkných, nejčastěji se na
lístcích objevují tyhle:

Fungující hotel Záložna – rozum
říká, že tenhle dům by měl patřit městu,
fungovat jako sál a třeba i pivovar s ubytováním, který by městu vydělával, oživil
by náměstí a přinesl pracovní místa. To
říká rozum. Skutečnost je ale taková, že
hotel je soukromý, majitelka o prodeji
zatím neuvažuje a nechává budovu chátrat. Bohužel to vypadá, že evropské fondy
nám už nepomohou, ale neházejme flintu
do žita (ani do březového hájku, co bují na
střeše sálu), třeba něco vymyslíme.
Opravené kino – to už je reálnější,
budova je naše a je to místo krásné, nyní
vedle opravené sokolovny vypadá jak
Popelka. Vzhledem k počtu lístků, na nichž
se toto přání objevuje, bude na čase oprášit projekty a namalovat nové, začít se poohlížet po penězích a těšit se, že některý
z budoucích tanečních večerů naší ZUŠ už
nebude muset být v Kralupech.
Podoba náměstí, oprava domů
na něm – hodně hlasů volá po opravě

Líbí se nám památky, náměstí, hřiště,
nové chodníky a silnice, zeleň, kulturní
akce, opravené domy, sokolovna, koupaliště, že se ve městě něco děje a bude dít.

Nelíbí se nám mizející obchody, za-

nedbané domy na náměstí i jinde, rozbité
či chybějící chodníky a silnice, chybějící
sál či kulturák, nedobré služby od kaváren
po spoje, chybí nám obchvat na Černuc,
kanalizace na Bučině a v Ješíně.
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náměstí, to je též běh na delší vzdálenost,
na revitalizaci center už dotace nebudou,
tak se budeme muset zasnažit ze svého.
Ono to naše ani větší zásahy nepotřebuje,
ale abychom mu trochu pomohli, bude to
chtít i tak architektonickou soutěž a pytel
peněz. Určitě se nám odvděčí a přitáhne
nám sem davy návštěvníků. Velké náměstí
vyzývá k velkým akcím, kdybychom jich
vymysleli 12 pravidelných do roka, všem
by se tu žilo lépe. Soukromníci by měli jistější příjmy. A majitelé domů by se třeba
chytli za nos a plácli přes kapsu a našli na
fasádu. A co ty chodby dole? Ty by taky
nalákaly. Neví někdo, kudy do nich?

velvarského starosty
Obchody ve městě – to je jeden

z největších povzdechů – chceme nové
obchody, vrátit zmizevší staré a dobré,
vylepšit ty stávající, mít tu nóbl kavárny,
kvalitní cukrárny, drobné živnostníky,
řemeslníky. To vše bychom také rádi,
ale nemůžeme to zřizovat. Město může
pomoci tím, že sem přitáhne návštěvníky.
Proto chceme vytvořit nová muzea a lépe
„prodat“ ta stávající, opřít se do propagace
města. Kdo to ve Velvarech s podnikáním
zkusil, ví, že z místních zdrojů nevyžije,
možná jakž takž, když je ve vlastním,
časy, kdy si Velvary stačily samy sobě,
jsou pryč, potýkají se s tím všechna menší
města, musíme sem přilákat lidi odjinud.
Máme na co, stačí to prodat!

ne? Věřím, že se zájmem, jaký máme
o plánování budoucnosti města, půjde i to
uskutečňování dobře. Předem děkuji za
všechny další lístečky, e-maily a vzkazy.
Pečlivě je zpracujeme a po prázdninách
sečteme a probereme na společném plánování rozvoje města. Zatím si ale užijte
krásné léto! A když někam vyjdete, zvěte
lidi do Velvar, ať se nám to na náměstí
začne hemžit!
Moc zdraví Radim Wolák, starosta

Hřiště a sportoviště – chvála smě-

řuje k Malvaňáku a dětským hřištím,
přání směrem k hřištím v místech, kde
nejsou. Snad potěší, že jsme opět vyhlásili
výběrové řízení na dopravní hřiště v Malovarech a jsme připraveni jej vybudovat,
chceme rozšířit venkovní sportoviště,
a hlavně, v září se otevře sokolovna!
U Malvaňáku pracujeme na zlepšení kvality
vody a pomalu se to lepší.
V povzdeších k opravě silnic a kvalitě infrastruktury je nejvíc slyšet Chržínská
ulice – trápí nás též, ale není naše.
Žádáme vlastníka, kraj, aby ji opravil.
A věříme, že se to povede. Plánujeme tady
aspoň investice do našich ulic, Růžové
a do Bezručovky. Nebude to žádná láce,
nutno je udělat komplet i s kanalizací, ale
jistě si to zaslouží. S netrpělivostí čekáme
na nové dotační výzvy, zda bychom se do
nich mohli zapojit s žádostí o kanalizaci
bučinskou a ješínskou, na něž město nemá
šanci dosáhnout samo. Nechceme marně
doufat, ale to by bylo, aby nám tu ve
21. století pořád všechno teklo do potoka
(teda na Bučině do rybníčku).
Přání je tu na těch lístcích mnohem víc,
ale tahle jsou ta hlavní. Jejich vyplnění
nebude žádná hračka. Ale od toho přeci
přání jsou, abychom si je zkusili vyplnit,

Nový městský odznak

Nechali jsme vyrobit zvláštní a jedinečnou
sadu odznaků s městským znakem, které
budou udělovány za přínos k šíření dobrého jména našeho města. Rádi bychom
tak poděkovali všem, kteří Velvary dobře
reprezentují a přispívají tak jeho věhlasu.
Začneme oceněním dětí, které v tomto
školním roce dosáhly výjimečných úspěchů
na soutěžích a podobných akcích.
Věříme, že tento odznak bude pýchou
každého nositele. Jména oceněných budou
pravidelně zveřejňována.
Víte o někom, kdo si odznak zaslouží?
Dejte nám vědět!
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Zpravodaj se zeptal Členů velvarského
Které kulturní, společenské a sportovní akce (např. besedy,
koncerty, výstavy a vernisáže v muzeu, besedy v knihovně, akce
a kurzy pořádané v Kostce), jste v letošním roce
ve Velvarech navštívili? Která z nich vás potěšila nejvíc?

Ing. František Saifrt:
Navštívil jsem (nebo jsem tam spíše jako organizátor musel být) Memoriál Karla Krohna – Dědkiáda. V letošním roce jsme s hasiči pořádali již 20. ročník. Dále jsem byl ještě
na desátém ročníku motoristické akce Stopou slánského Oriona – výstava veteránů
na našem náměstí. Víc jsem toho letos zatím nestihl, byť nabídka akcí ve Velvarech je
pestrá. Spousta z nich je také městem podporována. Proto mě těší každá akce, která
se pořadatelům povede a najde si své zájemce a účastníky. Ještě se těším na červnové
promítání filmu na našem náměstí.

Mgr. Jitka Kolínková:
Překrásný byl předvánoční koncert v kostele sv. Kateřiny, který každým rokem
organizuje paní ing. Kůrková. Ráda chodím i na besedy v městské knihovně. Jsou velmi
zajímavé a pro mě přínosné. Na jógu v Kostce, odborně vedenou paní K. Jiříkovou,
nedám dopustit.

Mgr. Pavel Holý:
Z dotazovaných akcí jsem se nezúčastnil žádné (určitě k mé škodě). Připravoval jsem
s kolegy z našeho hasičského sboru jubilejní 20. ročník Memoriálu K. Krohna “Dědkiáda”, kde jsem měl na starost výstavu a ukázky s moderní technikou. Myslím si, že se
tato akce vydařila a byla také zážitkem pro spoustu občanů našeho města.

Ing. Jana Tlustá:
Nejvíce ze všeho mě potěšil kurz anglického jazyka ve velvarské Kostce, protože jsem
nemusela daleko dojíždět a taky pro to, že jsem vydržela celý školní rok.

Ing. Jitka Valchářová:
Jsem ráda, že máme ve Velvarech tolik organizací, které pořádají různorodé akce pro
široké spektrum obyvatel. Já, jako maminka dvou malých dětí, v současnosti nejvíce
ocením akce pořádané pro děti. Každoročně navštěvujeme muzejní noc, dětská představení, která se konají v ZUŠ a jako předsedkyně občanského sdružení Velvarské
kolečko nesmím zapomenout na akce pořádané při MŠ Velvary (Po stopách bludiček,
Pohádkový les, Zahradní slavnost apod.). Z nabídky Velvarské kostky pravidelně využívám především sportovní aktivity. Akce pořádané knihovnou bych ráda v budoucnu
navštívila, ale bohužel mi zpravidla nevyhovuje čas jejich konání.
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městského zastupitelstva
David Vedral:
Bohužel k velkému pracovnímu vytížení jsem se nemohl dostavit na žádnou akci.
Budu se snažit v příštím pololetí vše napravit.

Bc. Michal Vojtuš:
Velmi mě těší, jakým způsobem se ve Velvarech rozjíždí kulturní akce, v poslední době
je jich opravdu mnoho. Zejména Velvarská Kostka zaslouží velkou pochvalu, sám jsem
si vyhlédl kurzy jógy, které bych chtěl brzy navštívit. V letošním roce jsem si nejvíce
užil již tradiční večer s Globusem a několikrát sledoval skvělé výkony našich fotbalistů,
kterým tímto gratuluji k postupu do vyšší soutěže. Zaujalo mě i promítaní letního kina,
které proběhne v pátek (26.6.). V červenci se moc těším na letní kemp Tiger - Jiu Jitsu
a cvičení na bradlech a hrazdě na víceúčelovém hřišti.

Michal Ledvinka:
Z vámi jmenovaných akcí nevynechám Hasičský ples, soutěž Dědkiáda 2015. S dcerami
docházíme do knihovny, ve které jsme se zúčastnili též vyhlášení ankety Čtenář roku.
Pokud mi to čas dovolí, rádi se s rodinou zúčastníme zejména akcí věnovaných dětem.

Mgr. Radim Wolák - starosta
Navštívil jsem letos akce mnohé (a to nejen proto, že to mám takříkajíc “v popisu práce”) a všechny mne potěšily svou úrovní a přátelskostí. Nejvíc mě ale těší, že se toho
ve Velvarech děje tolik, že není v silách smrtelníka zvládnout vše navštívit! A každý si
vybere!! Můžete se nechat unést na vlnách krásného zpěvu našeho pěveckého spolku,
dojmout se při hudebních a tanečních vystoupeních ZUŠ, zařvat si na fotbale a mít
radost z vítězství, pokochat se na výstavě v muzeu, prožít exotiku na cestovatelských
večerech, poklábosit se zajímavými hosty v knihovně, zatrsat si na zábavě, zajít si na
divadlo nebo na koncert, užít si fajn dětský den nebo se vrhnout na některou z desítek skvělých akcí Kostky, od keramiky přes jógu po fotokroužek, obhlédnout přírůstky
holubů na chovatelské výstavě, zadumat se s šachisty, kdo má raděj pohyb, může si
zapracovat na Malvaňáku, o sportovních akcích všeho druhu nemluvě - a co teprv, až
se otevře sokolovna! Je toho ještě fůra a člověk by se mohl rozkrájet a ještě by to nestačilo. Čili díky všem, kdo tu tyhle a mnohé další věci pořádáte, díky i vám, kdo na ně
chodíte, a vám, kdo na ně chodit nemůžete, přeji, aby to někdy vyšlo. A věřím, že snad
brzy přijde doba, kdy nebudeme muset ty větší události pořádat po okolí, ale uděláme
si je hezky doma, ve vlastním sále. To bude teprve něco!

Ostatní zastupitelé (Vlastimil Jandouš, Tomáš Ježek, Radek Šmíd, Šárka Štefaniková,
Ing. Zdeněk Vojtěchovský, Radka Vosmíková) na anketní otázku nestihli do uzávěrky
vydání odpověď zaslat.
www.velvary.cz
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Jubilejní 20. ročník hasičské Dědkiády se vydařil

Sbor dobrovolných hasičů Velvary uspořádal v sobotu 23.května jubilejní 20.ročník
memoriálu Karla Krohna – Dědkiádu 2015.
První ročník této hasičské soutěže se konal
již v roce 1995.
V areálu Malovarského rybníku soutěžilo
celkem 17 družstev ve třech kategoriích.
Nově byla zařazena kategorie žen, která
přinesla oživení. Velvarské ženy při ukázce
„útoku naruby“ sklidily zasloužený potlesk
přítomných diváků!
V kategorii nad 35 let zvítězilo již po páté
družstvo SDH Úžice, před Velvary 90

Inzerce
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a Plchovem. Kategorii bez omezení věku
ovládl SDH Černuc před Stehelčevsí
a Ledčicemi.  A v kategorii žen domácí
SDH Velvary před Braškovem a Kozincem.
Líbil se i doprovodný program a výstava
techniky, areál Malovarského rybníku navštívilo mnoho diváků. Hasiči děkují městu
Velvary za zapůjčení areálu, technické četě
města za úpravu a posekání trávy, firmě
Alnamura s.r.o za sponzorské dary a MAS
Přemyslovské střední Čechy za příspěvek
na zakoupení cen.
Libor Šulc

Článek

STOPOU SLÁNSKÉHO ORIONA

Několika snímky se ještě vracíme
ke květnovému 10. ročníku výstavy historických aut a motocyklů na velvarském
náměstí „STOPOU SLÁNSKÉHO ORIONA“.
Byly zde k vidění nádherné exponáty,
jejichž krásu a hodnotu ocenili jistě nejen
odborníci, ale i laická veřejnost, která se
letos sešla opravdu v hojném počtu.

Jedním z nejkrásnějších a diváky nejobdivovanějších veteránů byla šestisedadlová
limuzína Laurin a Klement Škoda 110
(rok výroby 1927), která je mezi cca
20 dochovanými vozy asi jediná. Jejím
majitelem je MUDr. Vladimír Veselý a na
vozidle je znát, kolik úsilí, času a péče
své „Laurince“ věnuje.

www.velvary.cz
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Anketa
V červnovém vydání Zpravodaje měl mimořádný ohlas článek s názvem: Milé smrky před
školou, proto dnešní anketní otázka zní:

Jaký by podle vás měl být osud vzrostlých smrků
před velvarskou Základní školou?
Odpovídali obyvatelé Velvar a okolí
Karolína B. (37)
Osud stromů by měl být předmětem diskuze
občanů Velvar, kterým by ekologické otázky
neměly být cizí. Měly by zaznít argumenty
z obou stran, proč stromy pokácet či zachovat,
a na základě těchto vyjádření by měli
občané sami rozhodnout o osudu stromů.
A za sebe se domnívám, že by mělo přestat
kácení vzrostlých stromů následně nahrazovaných novými stromky, což nepovažuji za
šetrné k přírodě, ani ke kapse našeho města.
Eva L. (68)
Já bych je tam ráda nechala. Pokud neškodí
tak, že by někoho přímo ohrožovaly, tak ať
tam zůstanou.
Eva T. (49)
Já nemám ráda davové psychózy typu – hned
pokácet. Ale zase na druhé straně, kdyby
někomu spadly na hlavu… Nemám odborné
informace, jak na tom stromy jsou, aby nebyly
v rozporu s bezpečností dětí. Byla bych pro to,
nechat vypracovat architekta návrh prostranství před školou, aby dobře sloužilo
i vypadalo.

žují, tak ne. Zaplaťpámbu za každý strom
ve městě.
Jiří V. (47)
No ono celé to prostranství před školou je
hrozný. Tam by mělo být posezení, kde by děti
mohly třeba v době polední přestávky trávit
volno. Spíš jako takový parčík. Rozhodně tam
nepatří ta parkující auta. A smrky?
To fakt nevím. Dokud neřekne odborník
zásadní slovo, je těžké se k tomu vyjádřit.
Věra M. (66)
To by byla věčná škoda pokácet smrky, které
tu rostou tak dlouho. Ono je to dneska hrozně
moderní něco vzrostlého pokácet, odstranit,
vydloubnout a místo toho dát skrčený keříček. Zajímalo by mě, o kolik víc kyslíku zajistí
vzrostlý smrk oproti nízké dřevině.

Jana H. (44)
Já nevím. Kdyby ty stromy hrozily vyvrácením, tak samozřejmě pokácet. Ale připadají
mi pěkný, nepoškozený. Asi takhle, jestli není
prokázáno, že jsou hrozbou pro děti, pak tam
patří. Ale víc než stromy mi vadí, že škola není
schopná už tolik let nějak pěkně upravit pro
děti to krásný prostranství před školou. Tolik
pěknýho místa tam je a je naprosto nevyuEva M. (63)
Abych pravdu řekla, nechtěla bych mít na sobě žitý. Nejsem příznivcem umělých hřišť, mám
zodpovědnost to rozhodnout. Na jedné straně radši přírodní věci a tady by se vyloženě hodily
si bez nich neumím školu představit. Na druhé třeba srubové stolky, sedátka…
straně vím, že smrky do městské zástavby
Iva M. (39)
nepatří kvůli mělkým kořenům.
Vím, že je o tom debata. Samozřejmě, že
je mi to líto, ale všimla jsem si, že ty smrky
František K. (55)
jsou napadený. Je to snad nějaká mšice,
Já bych rozhodně nic nekácel. Pokud
která napadá smrky, a jsou tím zaplavený celý
na to není odborný posudek, že stromy ohroVelvary. Na druhou stranu se mi nelíbí, když se
stromy kácí zbytečně.
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Dopis od čtenářky zpravodaje:

Inzerce

Inzerce
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Recyklohraní na Základní škole

Inzerce

www.velvary.cz
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Základní škola Velvary

My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce

Vážení čtenáři,
přiblížil se konec školního roku, který
je tradičně bohatý na nejrůznější
události. S jejich průběhem Vás nyní
seznámím.
V minulém zpravodaji jste si mohli přečíst
informace o vznikající česko-francouzské fotbalové spolupráci. 16 velvarských
fotbalistů v doprovodu 5 dospělých včetně
pana starosty Woláka vyrazilo 20. května

směrem do Francie. Během 5 dnů toho
stihli opravdu hodně - navštívili významné
památky Paříže. Dokladem toho jsou společné fotografie u Vítězného oblouku nebo
pod Eiffelovou věží. Kluci rovněž neodolali
a vykoupali se v chladných vodách Atlantiku. Hlavním cílem jejich návštěvy byl ale
mezinárodní fotbalový turnaj Europ´foot, kterého se zúčastnilo 32 týmů z celé
Evropy. Turnaj se hrál ve městech Vertou
a Houte Goulaine. Pan starosta stačil
fandit našemu týmu i reprezentovat naše
město při jednáních na radnici v měs-
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tě Montbert. Rýsuje se spolupráce mezi
oběma městy. Našim hráčům se opravdu
dařilo. Tým v čele s kapitánem J. Štefanikem skončil na 13. místě, což je nejlepší
umístění, jakého kdy družstvo z České
republiky dosáhlo. Na tomto místě je
třeba znovu poděkovat za podporu všem
zainteresovaným.
Pěkným vyvrcholením sportovních aktivit
se stal 5. ročník Poháru starosty města
v atletickém pětiboji. Odložené závody
proběhly 17. června, tentokrát za ideálního počasí. Pan starosta přivítal zhruba
120 závodníků, což představuje 5 týmů,
které soutěžily v 5 disciplínách. Pan učitel
Perlík a jeho technická četa zabezpečili
perfektní informační servis o probíhajícím průběhu závodu. Od první disciplíny
bylo jasné, že pohár pro vítězné družstvo
zůstane domácím. Celé dopoledne až do
13 hodin probíhaly v areálu víceúčelového
hřiště zajímavé boje. Do soutěží se zapojili žáci 5. - 9. tříd. Po skončení závodů
byli vyhlášeni vítězové podle tříd mezi
chlapci a dívkami. Na závěr byla oceněna 3 nejlepší družstva. Třetí skončil tým
Centra sportu Velvary, na druhém místě
se umístili žáci ZŠ Zlonice. O 250 bodů
vyhráli žáci naší školy. Velmi hezký okamžik nastal, když na vyhlašování výsledků
přišla bývalá paní starostka, která má
velké zásluhy na vzniku této soutěže.
V pátek 19. června se uskutečnil branný
den, do kterého se kromě 1. tříd zapojili
všichni žáci. Celá akce začala vyhlášením
cvičného poplachu. Potom se jednotlivé
třídy pod vedením svých třídních učitelů
vydaly do prostoru velvarského koupališ-

tě, kde se na několika stanovištích věnovaly branné tématice. Netřídní učitelé za pomoci
žáků 9. tříd připravili různé aktivity - zásady první pomoci, bezpečnosti silničního provozu, příprava evakuačního zavazadla. Všechny velmi zaujala hasičská plošina, kterou si
dokonce vyzkoušeli i někteří učitelé. Celá akce proběhla formou soutěže, nejlepší třídy
byly odměněny. Mezi třídami 1. stupně zvítězila 2.A, 8.A byla nejlepší mezi třídami na
2. stupni. Branný den byl zakončen společným obědem, což byl tradiční guláš. Poděkování patří paní učitelce Barsové, která celou akci připravila.

Zprávičky:
10. a 11. června se družstvo školy
vedené paní učitelkou Hubáčkovou
zúčastnilo Her 3. tisíciletí v Peruci
Od 22. června proběhnou různé akce
v rámci Školy za školou. Třídy pavilonu byly vyklizeny, od 19. června se
budou malovat všechny třídy
17. června paní učitelky Černíková
a Tlustá s žáky 8. tříd navštívily slánské gymnázium. Akce zvaná Laborky
je zaměřena na různé zajímavé akti-

vity, které si žáci v podmínkách naší
školy nemůžou vyzkoušet. Podobná
akce proběhne i pro sedmáky v pondělí 22. června
29. června v duchu tradic naší školy
dostanou žáci 9. tříd svoje poslední
vysvědčení na velvarské radnici
Závěrem chci popřát všem čtenářům
hezké prázdniny, příjemné prožití
dovolené a do budoucna jen samé
pohodové dny.
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Ozdravný pobyt žáků základní školy - letos v Turecku
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VELROS
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.
16 Zpravodaj Velvary

Mateřská škola Velvary

Z okénka naší školičky

Čas ubíhá jako voda, po zimě se k nám
vrátilo jaro, na které jsme se všichni
těšili. V naší školce nastala s jarem jedna
/prozatím/ personální změna, neboť dvě
paní učitelky čekají miminko.

Den nato přijel do naší školky Cirkus
Cecilka se svým vystoupením, které děti
i dospělé příjemně pobavilo.

Jaro bylo na dění v MŠ opravdu bohaté,
těšili jsme se společně na svátky jara
a již před Velikonocemi děti vyráběly
„vajíčkové řetězy“ z papíru, které byly
zapojeny do Nekonečného řetězu na Vajíčkobraní a za které děti obdržely diplom.
Hned 1. dubna jsme byli pozváni do ZUŠ
na výchovný koncert, který pro nás
připravili učitelé ze ZUŠ společně s dětmi.  8.4. jsme jeli s dětmi do kladenského
divadla Lampion na pohádku O dvanácti
měsíčkách. Dopravu pro nás zajistilo Velvarské kolečko u pana Webingera.

Co se u nás také přihodilo! Představte si,
že na zahradu naší školky přijelo policejní

www.velvary.cz
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Mateřská škola Velvary
auto! Ale naštěstí nehledalo žádné zločince, ale příslušník Městské policie přijel
dětem vyprávět o své práci, předvedl
výzbroj a výstroj, děti se mohly posadit
do auta. Několik dní poté jsme se vydali
na návštěvu k velvarským hasičům, kteří
pro nás připravili velmi pěknou a obsáhlou
ukázku své techniky, výstroje, pochlubili
se svými úspěchy v soutěžích, umožnili
dětem si vše prohlédnout i vyzkoušet.
Předškolní děti také dostaly možnost nahlédnout do zubní ordinace ve zdravotním
středisku. Také jsme byli pozvání do Městské knihovny ve Velvarech, kde si paní
knihovnice s dětmi o knížkách povídaly.
Všechny tyto akce, ve kterých děti
poznávají práci lidí, se staly pro naši
školku již tradicí a děkujeme za ně.

rybník, kde děti hledaly ukrytý sladký
poklad, o který se pak podělily.
Hned na začátku května přijelo
do mateřské školy divadélko s pohádkou
O Budulínkovi.
Skupinka dětí s p. uč. Malíkovou
a Dragounovou připravila vystoupení
pro babičky a dědečky, kteří žijí ve velvarském Domově seniorů. Děti zatančily
a zazpívaly a měly velký úspěch.

V polovině měsíce pro nás připravilo
Velvarské kolečko Sportovní dopoledne
na víceúčelovém hřišti u ZŠ. Na děti
čekaly atletické disciplíny, za jejichž
absolvování obdržely medaile, diplomy
a sladké odměny.
Hurá – jedeme na výlet! A to rovnou
na letiště, ale ne na to veliké, pražské, ale
do Sazené na sportovní letiště, kde se děti
opravdu mohly posadit do letadla a chvíli
být opravdovými piloty. Letci ukázali
dětem různá letadla, vrtulník, předvedli
je v akci, ochotně odpovídali na dětské
dotazy, paní učitelky měly možnost
podívat se na svět z výšky. Moc děkujeme
za pěkné zážitky!

Jedno dubnové odpoledne jsme si dali
sraz – rodiče, děti a paní učitelky a vydali
jsme se na společnou poznávací vycházku
po okolí Velvar, tentokrát kolem hasičárny,
hřbitova, Horova mlýna na Malovarský
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29. 5. bylo v naší školce rušno i v noci!
Jak je to možné? Sdružení Velvarské
kolečko připravilo v podvečer pro děti
na zahradě Pohádkový les a opékání buřtů
a pak…. Předškoláci mohli zůstat spát
ve školce! A také že spali! Našlo se 17
odvážných předškoláků, kteří na karimatkách a ve svých spacácích zůstali s paní
učitelkami celou noc. Statečně absolvovali

tajemnou trasu po školce, získali dáreček
a pak – plni prožitků – postupně usínali.

A je tu červen a hned 1. 6. čekalo na děti
ve školce dopoledne plné her a sportovních činností včetně diskotéky.
Celé jaro jsme se všichni připravovali
na Zahradní slavnost, která byla napláno-

vána na 9. 6. Počasí nám však nepřálo,
a tak byla slavnost přeložena na 11. 6.,
což se vyplatilo, sluníčko se na nás usmívalo a děti mohly všem předvést program
„Aby bylo veselo“. Děti se opravdu činily
a odměnou jim byl nejen potlesk početného publika, ale i dáreček a doprovodný
program, který zajistilo Velvarské kolečko
– skákací hrad, malování na obličej,
bublinová show a školička, občerstvení.
Předškoláci se byli podívat na své kamarády, kteří již skoro celý rok chodí do školy.
Ti jim ukázali, co se již naučili.
18. června odpoledne jsme se s předškoláky slavnostně rozloučili na MěÚ ve Velvarech. Ještě nás čeká zájezd do Planetária a pak už – hurá, prázdniny!
Přejeme všem krásné, slunečné a ničím
nenarušené léto a prázdniny a paní učitelce Štěpánce šťastné vykročení do manželství!
J. Junková

Inzerce
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Základní umělecká škola Velvary

Kudy z nudy? Přijďte k nám – poradíme vám!
Ve školním roce
2014/2015 naše
škola uspořádala
nebo se zúčastnila
celé řady kulturních
akcí, při nichž mohli
žáky naší školy vidět
a slyšet nejenom
velvarští obyvatelé. Hned v říjnu jsme
byli ve Stochově a v Buštěhradu, v listopadu v Nelahozevsi a v prosinci v Ústí
nad Labem. Do nového roku jsme vstoupili
v Kralupech, následovalo Kladno, Slaný,
Praha, Chlumec u Teplic, Nelahozeves,
Teplice, Litoměřice, Česká Lípa, Kralupy,
Roudnice. Někde jsme hráli, jinde tancovali nebo zpívali. Tu jsme vystupovali
a tam zase soutěžili. Pokaždé s radostí
a s chutí předvést to nejlepší co umíme.

Dostavily se i četné úspěchy a dobrá
ocenění. S velkým ohlasem se setkalo
společné vystoupení dětského pěveckého
sboru „Tolárek“ s paní Bárou Basikovou
v Ústí nad Labem na benefičním koncertě
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Všechny nás mile překvapil nejmladší
z trumpetistů Jan Vodrážka ze třídy pana
učitele Jana Buňaty. V Národní soutěži
ZUŠ získal ve své kategorii nejvyšší mož-
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né ocenění. Pěvecký sbor vedený panem
učitelem Vratislavem Řezáčem vybojoval
v soutěžním klání výborné umístění
ve stříbrném pásmu. Což je rozhodně
úspěch, protože naši zpěváčci za sebou
nechali sbory s dlouhou tradicí i z větších
škol. V dubnu dostal při své soutěžní
premiéře Flétnový soubor ZUŠ Velvary
čestné uznání na teplických Flautohrách,
což je renomovaná soutěž pořádaná
konzervatoří Teplice. Také taneční obor
si dal letos patřičně záležet. Nejdříve
se zúčastnil soutěže ZUŠek kladenského
okresu, kde s jedním postupem a s jedním návrhem na postup do krajského
kola zahájil své letošní úspěchy. První
regionální soutěž SUT pro Prahu a Středočeský kraj jim otevřela cestu k celostátní
soutěži FDT Mistrovství ČR poté, co si
všechny tři skupiny – děti, junioři i mládež
dovezly z této soutěže medaile. Nejlepšího výsledku v tomto celostátním kole
dosáhli junioři, kterým jen o vlásek utekl
bronz. Nejstarší děvčata se musela poprat
a porazit deset nejlepších skupin z celé
republiky. Poté si zasloužily 9. místo. A ti
nejmladší? Vyrazili na zkušenou a vyšlo to
hned napoprvé! První setkání se soutěžním kláním jim přineslo 7. místo v republice. V listopadu a v dubnu jsme uspořádali
v našem sále „Velvarské hudební setkání“
pro mladé talenty z ostatních ZUŠ kladenského okresu. Na novoročním koncertě se představili pedagogové naší školy
a v březnu jsme si společně vyposlechli
hudbu evropských romantiků v podání
zpěvačky Jany Štěrbové za klavírního
doprovodu paní Zory Křičkové. Pro malé
návštěvníky jsme uspořádali řadu divadelních představení a jednu pekelnou oslavu
i s Mikulášem.
Během školního roku jsme pravidelně
pořádali vystoupení hudebního i tanečního

mší vánoční, kterou nastudovaly v rekordním čase, vystoupily v divadle v Žatci
s velkým úspěchem. Ostatně přijďte
se letos o tom přesvědčit v době vánoční
do kostela sv. Kateřiny.

oboru. Výtvarný obor prezentoval své
práce na výstavách a pečoval i nadále
o výzdobu v Domově seniorů, kde jsme
také byli v průběhu letošního roku několikrát hrát a zpívat. K již existujícím souborům, které na škole působí, se letos nově
přidal soubor pod vedením pana učitele
Jana Buňaty orchestr K. M. Č. = Kdo-Má-Čas. Posluchače v řadách diváků si našel
nejenom při koncertech v naší škole,
ale slyšet jste jej mohli třeba v kulturním
středisku Vltava v Kralupech a také na DD
ve Velvarech. Dalším novým souborem je
ženský pěvecký sbor pod vedením pana
učitele Vratislava Řezáče. Sbor, který má
oficiální název „Velvarský pěvecký spolek“
sice není složený z žáků, ale ke škole určitě patří, protože jeho členky jsou z valné
části maminky našich žáků. S Rybovou

Mladí umělci určitě v naší škole nemarní
zbytečně své dny, protože jejich volný
čas je naplněný činností obohacující ducha i tělo. A tak nezbývá, než abychom
poděkovali všem kolegyním a kolegům
za jejich obětavou práci pro děti, která
jde velmi často nad rámec jejich úvazků
a popřáli jim hezké prázdniny, během
kterých načerpají nové síly, aby byli zase
připraveni dětem ukázat, že z nudy to jde
právě tudy!
Za kolektiv pedagogů ZUŠ Velvary
Pavlína Kratochvílová a Oldřich Adelt
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Veřejné poděkování ZUŠ Velvary
Žáci tanečního oboru velvarské ZUŠ
dosáhli několika výrazných úspěchů,
o kterých se dočtete na jiném místě
tohoto čísla. Zpravodaj z Velvarska se
připojuje ke gratulacím a rádi otiskujeme
veřejný dopis „pyšných“ rodičů, vyjadřující
poděkování učitelkám Pavlíně Kratochvílové a Marcele Odvodyové za jejich práci,
trpělivost a oddanost dětem.
Vážený pane řediteli,
asi před čtyřmi lety začala naše
dcera navštěvovat Vaši školu - taneční
obor ZUŠ ve Velvarech. Již dříve jsem
však, jako návštěvník koncertů pořádaných ve Vaší škole, obdivovala tu lehkost,
radost, soustředěnost i týmový duch
vystoupení tanečních choreografií.
Od prvního okamžiku jsme cítila vlny
pozitivní energie a procítěnost tanečníků,
kteří podle mne překonávali nemožné.
Bylo a je pro mne vždy zážitkem, co je
možné za přispění všech tanečníků bez
rozdílu vytvořit za kompozice na různé
styly hudby.
Mohlo by se říci, že od toho jsou
přece učitelky tance placeny. Jsou však
placeny i za touhu tancovat, kterou v našich dětech vzbuzují? Za týmového ducha,
vzájemnou toleranci a hlavně pohyb
v dnešní počítačové době? Za odpolední
a večerní vystoupení, vystoupení o víkendech, za prezentaci školy a našeho města
po celé České republice při soutěžích?
Za sebe mohu jen poděkovat.
Proto bych Vám chtěla touto cestou
poděkovat za tu záslužnou práci, kterou
paní učitelky Marcela Odvodyová a Pavlína
Kratochvílová odvádějí. Mnohdy si tyto
zásluhy lidé neuvědomují a vše to berou
jako samozřejmost. Někdy se najdou
i tací, kteří odsuzují nedokonalost a vidí
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vše černě. Pro mne však naše paní učitelky dávají kus sebe druhým, což je sice
prosté, ale mnoho lidí to neumí.
Letošním rokem se naše dcera
zařadila mezi skupiny, které reprezentují
Vaši školu mimo Velvary. Vlastně neumím
ani napsat, co vše jsem prožívala. Doufám, že jsem absorbovala jejich nervozitu do sebe, protože jsem byla vždy tak
rozrušená a napnutá jak špagát a přála
si, ať se jim to povede. Když jsem viděla
tu soustředěnost a vážnost, kterou naše
děti věnovaly vytvoření toho nejlepšího
výkonu, srdce mi bušilo. Odměnou však
byly jejich rozzářené oči a úsměvy při
svojí první medaili a postup na Mistrovství ČR - Festival Tanečního Mládí 2015.
V sobotu 23.5.2015 v České Lípě jsem
celou dobu nedýchala a ke konci jsem
mohla jen pyšně utírat slzy, které se samy
valily. Nakonec jsme 7. a 4. (druhá skupina) z celé České republiky, a to je podle
mne v konkurenci tanečních studií úžasný
úspěch. Děkuji za všechny pocity, zážitky,
nervy, slzy, mokré kapesníky, zmuchlané
oděvy.
Petra Kolářová
Již osmým rokem dochází naše
dcera a syn o něco méně do Vaší ZUŠ
a tančí. Tak jako rodič vnímám jejich
posun, krásu jejich pohybu i vzdory, které
přináší jejich věk. A díky tomuto pohledu,
dokážu ocenit práci Marcely Odvodyové
a Pavlíny Kratochvílové. Nasazení, motivaci, přesvědčení o správných rozhodnutích,
to vše musí zvládat tak, jako málokdo.  
V dnešní době počítačů, mobilů a jiných
moderních „udělátek“, které děti spíše
posazují, než by je dotáhly k aktivitě.
Každé vystoupení a každý koncert, který ZUŠ pořádá, je maximálním
napětím pro mě jako pro rodiče, jak to

naše děti dají ? Vždy odcházím ohromen,
překvapen se slzami dojetí a vnímám
tu krásu a radost z pohybu, tu mystérii
dokonalosti, která je v tanci skryta. Díky
5 minutám se se mnou jako s rodičem
zhoupne svět a rázem všechno dojíždění
a přesvědčování o správnosti tancování
mizí jako padlý sníh a srdce jásá.
Díky vašim skvělým choreografkám, motivátorkám, šatnářkám, organizátorkám, ne není to tým více lidí, pořád
je to Marcela Odvody a Pavlína Kratochvílová, se Vámi vedená ZUŠ zapisuje
do kronik tance v ČR. Ví se o Velvarské
ZUŠ-ce, ví se o práci lidí na malém městě,
ví se o našich dětech. Absolventi této ZUŠ
dokážou projít spletité nástrahy přijímacích zkoušek uměleckých škol a dále
nesou jméno, kvalitu i tradici, která je
spjata s malou krásnou ZUŠ, které jste
ředitelem.
Rád bych tímto textem poděkoval
Vám a oběma skvělým učitelkám za štěstí,
které mi dávají jako rodiči.
Děkuji Pavel a Lenka Vošičtí
Práce učitelek tanečního oboru mi připomíná práci brusičů diamantů.
Je to mravenčí práce, při které se
zkušený odborník krok za krokem pokouší
odhalit, najít, vypilovat, vybrousit a vyleštit unikátní tvar, který zazáří a oslní, aby
mohl být obdivován. V našem případě je
oslněno nemálo maminek, tatínků,
dědečků a babiček, kteří zamáčknou
slzičku do kapesníčku, když obdivují, jak
jejich ratolest září na vystoupení nebo
soutěži, a vnitřně začnou zářit také.
Velmi děkuji Marcele Odvodyové
a Pavlíně Kratochvílové za jejich neúnavnou práci v „hledání“ skrytých možností
v našich dětech. Za to, že díky nim
v sobě může každé nenásilnou formou
objevit svou jedinečnost, radost z pohybu, lehkost, pocit dobře odvedené práce,
týmovou souhru a kamarádské vazby.
A to, že se s železnou pravidelností naše

VELVARSKÉ ROŠŤANDY i rošťáci umisťují
na předních místech v tanečních soutěžích
na republikové úrovni mluví samo
za sebe. Díky!                                                                                                                           
Blanka Kratochvílová
Obě mé dcery již několik let navštěvují v ZUŠ taneční obor pod vedením
paní učitelky Odvodyové a paní Kratochvílové. Každý rok se těším na taneční
vystoupení žáků a žákyň, protože mám
možnost, jako rodič vidět s jak velikým
nadšením, chutí a citem děti prezentují
taneční sestavy, do kterých paní učitelky
vkládají část sebe a jak velikou radost
děti mají z dobře odvedené práce. Myslím,
že letošní rok je toho důkazem. Děti
absolvovaly několik tanečních soutěží
a festivalů a jejich umístění bylo více
než úspěšné. Za zmínku jistě stojí poslední soutěž v tomto roce, kdy se na soutěži
Festivalu tanečního mládí pro Střední
Čechy a Prahu umístily na postupových
místech, která dětem dala možnost soutěžit na FTM - Mistrovství České republiky,
kde se juniorky paní Odvodyové a děti
paní Kratochvílové umístily na krásném
4. a 7. místě. V porovnání s velikány
mezi základními uměleckými školami je
to obrovský úspěch pro děti, paní učitelky
i školu.
 	
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Odvodyové a paní Kratochvílové
za čas, energii a úsilí, které do dětí vkládají. Za nové a nové choreografie, které
mají myšlenku i příběh. Děkuji i Vám,
pane řediteli, že střežíte své poklady,
které stále mají co nabídnout a už teď
se těším na příští školní rok, na nová
vystoupení mých dětí, přes které vnímám
o poznání intenzivněji jejich příběhy,
zážitky a pocity.
Hana Vořechová
I já bych se ráda připojila k tomuto poděkování. Dcera navštěvuje taneční
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obor již pátým rokem a ani ona, ani já,
si nedokážeme představit, že by přestala.
Asi jako každý rodič jsem už zažila chvilku, kdy to na vás dítě “zkouší”. Dneska
nemůžu do školy, bolí mě hlava. Nemůžu
na housle, bolí mě bříško. Ale nikdy jsem
neslyšela větu: ”Dneska se mi nechce
na tanečky”.
Všechny obory naší ZUŠ dávají
dětem do života obrovský vklad. Otevřou
jim dveře do světa tance, hudby a výtvarna. Je skvělé, že na tak malém městě,
má ZUŠ takovou úroveň a dokáže
nabídnout tolik. A přece si myslím, že
jim taneční obor dává ještě o něco víc.
Co? Pocit sounáležitosti s ostatními.
V hudbě hraje každý člověk na ten konkrétní nástroj sám za sebe, při výtvarné
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činnosti se projevuje každý sám za sebe,
ale při tanci jsou skupina. Kolektiv, který
se poznává, musí si pomoct navzájem
a učí se spolupráci. A i když v každé
skupině jsou lepší a horší tanečníci, dokážou jejich učitelky Marcela Odvodyová
a Pavlína Kratochvílová vymyslet takovou
choreografii, že při vystoupení působí
celá skupina harmonicky a jednotně.
Zažila jsem letos na republikovém finále
FTM v České Lípě obrovský pocit hrdosti
a pýchy na naši ZUŠ. Ono stát v davu
maminek a tatínků, čekat na naše
vystoupení a slyšet cizího člověka jak
říká :”Teď půjdou Velvary, ty jsou fakt
dobrý!”, to je krásný pocit. A za to patří
obou paním učitelkám můj obrovský dík!
Marie Rudolfová

V rytmu Afriky
V pátek 5. června
se ve velvarském
muzeu uskutečnila
vernisáž výstavy
TOČ.KOLO.TOČ
výtvarnice Marcely
Vichrové. A každý
kdo ten večer kvůli
úmornému vedru
návštěvu programu
vynechal, přišel
o neobyčejné vystoupení skupiny
zdravotně postižených AJETO z pražské
Krče, o zajímavou reflexi uměleckého
života v 21. století v podání autorky výstavy
a v neposlední řadě o výborné koláčky, které
se staly nedílnou součástí těchto akcí.
   Vadu na kráse mohla způsobit snad jen
drobná nepříjemnost, kdy paní Vichrová
dorazila i s hudebním ansámblem o dvacet
minut později. Chtělo by se říci, že za všechno může horké počasí, protože i obyvatelé
Velvar raději posedávali venku na lavičkách,
než by se zašli zchladit do muzejní budovy.
   Soubor AJETO doprovodil „povídací část“
vernisáže, která se tradičně konala v nádherném secesním sále. Tentokrát jím však
zněly pohádkové a filmové písně vyťukávané
na bubínky a různé další nástroje, přičemž
o základní rytmiku se postaraly klávesy. Nepamatuji si jméno dámy, která těleso vede,
avšak nelze ji než obdivovat. Dvakrát týdně
cvičí s členy jednotlivé písně, a protože mají
problém se zapamatováním textů, zpívají
jen refrény. Samozřejmě ona musí melodie
nejprve upravit, aby působily příjemně
a měly nějakou hudební logiku. Ve finále
proto celé vystoupení vyznělo mile a za sebe
dodávám, až dojemně. Dokázat naplnit život
lidem, kteří by jinak žili zavření mezi čtyřmi
stěnami, a pojmout jejich činnost tak,
aby rozdávala radost druhým, je skutečně
úctyhodné.
   Marcela Vichrová jejich zapojením jako
by symbolicky předznamenala skutečnost,
že i ona se ve své tvorbě vymyká, o čemž

se mohou návštěvníci přesvědčit v přízemních výstavních prostorách. Z jejích obrazů
promlouvají africké motivy zachycené tuší,
jsou hranaté, někdy obludné, někdy něžné,
ale ze všech čiší originalita a touha po vlastním sebevyjádření. Poznámka v curriculum
vitae hovoří o jisté nezařaditelnosti umělkyně, s níž se trvale potýká. Samozřejmě
v českém prostředí na všechno potřebujeme
škatulky, a když se do nich něco nevejde,
máme tendenci to šmahem zatratit.
Nejprve si však prohlédněme a pak suďme.
A právě to je možná nejdůležitější vzkaz,
který velvarská výstava zanechává.
Martina Bittnerová
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Den dětí ve znamení putování „Napříč časem“

Pódium plné vystupujících, putování napříč
časem u soutěžních stanovišť, výtvarné dílny,
dětský koutek, skákací hrad, ale i motokáry,
aquazorbing a bumperbaly a především
rozesmáté děti a spokojení rodiče zaplnili
6. června 2015 areál Malvaňáku. Človíček
RaD ve spolupráci s městem a dalšími partnery uspořádal již tradiční Den dětí v pojetí
„Napříč časem“.
Bohatý odpolední program zahájila taneční
vystoupení dětí ze Základní umělecké školy
Velvary, která vykouzlila milý úsměv u všech

diváků. Vystoupení střídal koncert orchestru
„Kdo má čas“ ZUŠ Velvary, ale i sportovně
laděné ukázky bojového umění dětí z Tiger
Jiu Jitsu Velvary. Dětský pěvecký sbor Tolárek zazpíval k poslechu všem návštěvníkům,
a to motivovalo i další dětské odvážlivce užít
si pár minut slávy.
Putování „Napříč časem“ zažil každý, kdo
navštívil šest soutěžních stanovišť od pravěku po současnost. A jaké plnily úkoly? Děti
bojovaly na kládě s vojákem od Kleopatry,
porážely draka, překonávaly tajemné síly,
bloudily labyrintem, skládaly kostlivce u mnicha nebo chytaly rybičky a navštívili ufouny.
Když nasbíraly dostatek razítek, tak je jako
platidlo využili v připraveném jarmarečním
stánku v Áčku.
Pro nejmenší děti byl připraven dětský

koutek, kde si mohly zařádit děti
do šesti let a pak za to získat
odměnu z kouzelné truhly. Nebo
si mohly užít ve skákacím hradě.
Krásné prostranství Malvaňáku
lákalo
k využití při skotačení v bumperbalech,
jízdě na elektrických i šlapacích motokárách
a procházku po hladině v aquazorbingových
koulích.
A kdo se vyřádil, tak si mohl přijít i něco
vyrobit. Skládali se krásní kožení sloníci,
dělali originální placky na připnutí nebo
pěkné gumičky do vlasů. Malování v různých
podobách si děti užily na třech stanovištích
– malování na obličej je proměnilo dle jejich
fantazie ve zvířátka či pohádkové postavičky,
tetování ozdobilo tělo a keramické výrobky
po vybarvení si odnesly domů jako zápich
do květináče nebo obrázek do okna.
O zábavu na pódiu, kde bylo stále na co
koukat, se výborně starali moderátoři Martin
Pagáč a Filip Janouch a v závěru dne i kejklíř
Ondřej Lechnýř. Poděkovat bychom chtěli
za mnoho tanečních, hudebních i pěveckých
vystoupení učitelům ZUŠ, a to Marcele Odvodyové a Pavlíně Kratochvílové, Oldřichovi
Adeltovi, Janovi Buňatovi, Miloslavě Krouské,
Mileně Vernerové a Vratislavovi Řezáčovi.
Za ukázky dětí z Tiger Jiu Jitzu Velvary
děkujeme manželům Brixiovým.
Naše poděkování patří Městu Velvary
za spolupráci a finanční podporu, Danovi
Kratochvílovi za ozvučení akce, Hospodě
u Hasiče za zajištění občerstvení pro návštěvníky i organizátory.
Dále bychom chtěli poděkovat firmám, které
přispěly finančním či věcným darem, a to:
Metal Trade Comax, a.s. Velvary, Česká
spořitelna, a.s. Velvary, Česká pošta Velvary,
Drogerie J. a Š. Schubertovi, Johnson Controls Roudnice n. L., Chovatelské potřeby,
Květiny Říhová Anna, Lékárna Velvary, Marie
Rudolfová, Tipsport bar, FILM-shop,
Husqarna Strejček, Velkoobchod Kratochvíl
a Pekařství Zounek.
Obrovský dík na závěr patří i všem
členům a přátelům Človíčka RaD, kteří
se s úsměvem o celý den postarali.
Irena Podivínská, Človíček RaD
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Boj o Sazenou 2015

V sousedním Německu se dostal k moci
v roce 1933 Adolf Hitler. Pro Československou republiku a její vojenské činitele vyvstala nutnost řešit otázku obrany
republiky. Bylo rozhodnuto vybudovat
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pohraniční opevnění. Muselo se počítat
s možností prolomení pohraniční linie,
a tak se zařadila do plánů i Pražská
čára. To byla linie opevnění od Mělníka
po Slapy, jejímž úkolem měla být vnější
obrana Prahy. Délka této linie opevnění
byla skoro 120 kilometrů a skládala se
z 830 betonových pevnůstek. Výstavba se
prováděla v letech 1936 až 1938. Pražská
čára byla rozdělena na několik stavebních
úseků. Stavební úsek A-1 Velvary v délce
13 kilometrů zahrnoval 76 betonových
pevnůstek od Vepřku až k Ješínu
a procházel i územím Velvar.
Nakonec k aktivnímu použití této obranné
linie vůbec nedošlo, a tak po obsazení
zbytku republiky a vyhlášení Protektorátu
Čechy a Morava bylo rozhodnuto okupanty
toto opevnění likvidovat. Úsek Velvary se
likvidoval ve dvou vlnách a to 1939 a v letech 1942 až 1943.
Likvidace se prováděla odstřelem. V této
linii se úplně likvidovalo 73 objektů. Ponechány byly: pevnůstka v barokním mlýně
v Sazené a pevnůstka přístavby váhy
lokalita náves v Sazené a také betonové
monstrum přímo ve Velvarech vedle železniční vlečky (to právě z důvodů vedlejší
železniční vlečky do cukrovaru). A tak tyto
objekty byly vyplněny kamením a zality
betonem. Při odstřelu jedné pevnosti přímo ve Velvarech došlo k tragické události.
Při odstřelu pevnůstky č. 56 u Velvar byla
dne 12. července 1939 usmrcena třináctiletá Věra Němcová. Byla podle četnického
hlášení zasažena železnými dvířky krytu
do hlavy na zahradě jejích rodičů.
V nedávných letech se skupina nadšenců
dala do rekonstrukce objektu přístavku
váhy v Sazené. V květnu 2008 došlo
k slavnostnímu otevření Pevnostního muzea v Sazené. Toto muzeum je od dubna
do prosince otevřeno pro veřejnost.

Původním úkolem této dvoustřílnové pevnosti (s podporou jednostřílnové pevnůstky ve mlýně) bylo pokrýt palbou silnici
od Ledčic přes Sazenou na Novou Ves.
Dne 13. června jsem se účastnil historické
ukázky uspořádané muzejním spolkem
pod názvem „Boj o Sazenou 2015“ s tematickým zaměřením na rok 1938 a s fiktivní ukázkou případného útoku na obec
Sazená po prolomení opevnění pohraniční
linie. Ukázka v délce asi 50 minut v dobo-

vých uniformách a oblecích a použití střelných zbraní (slepé střelivo) byla úžasná.
Počet diváků se velice špatně odhaduje,
ale bylo to přes stovku (možná dvě).      
I počasí dobré - menší deštík počkal,
až ukázka skončí.
Použité prameny: internet – Pražská čára,
Aleš Crha - Sazená a Městské muzeum
Velvary.
Jiří Lain

Boj o Sazenou 2015
„pohled druhý “

V sobotu dne 13. 6. 2015 se v Sazené
u Velvar konala akce nazvaná „BOJ
O SAZENOU 2015“. Podobná akce se již
uskutečnila v roce 2009 a opět přilákala
neuvěřitelné množství lidí.

Zapálení nadšenci v čele s Alešem Crhou
předvedli příběh na téma skutečných
příběhů z pohraničí 1938. Ráno začali
přijíždět první účinkující, kteří si oblékli
dobové uniformy. Jak jsem byla poučena,
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jednalo se o uniformy četníků z doby první
republiky, uniformy Československé armády a německé uniformy Werhmachtu.
Od rána měli všichni napilno, jelikož se
stavěly rekvizity a zajišťovala se bezpečnost okolí. Obec Sazená se vrátila zpět
do roku 1938, kdy se němečtí civilisté
a Freikorps začali handrkovat o novinový
stánek s českým občanem a došlo i k bitce. Četníci zajali německého občana, který
napadl trafikanta.
V ukázce nechybělo ani dobové hlášení,
jako první byl projev Adolfa Hitlera
z Norimberka z 12. září roku 1938, které
je dodnes považováno jako signál k sudetskému povstání. Po tomto prohlášení se
objevil německý Werhmacht a začal nás
obsazovat. To se nelíbilo československé
vládě a lidu a na základě toho byla rozhlasem vyhlášena mobilizace. Opět se jednalo o autentický záznam z 23. září roku
1938, kdy v tento den vstoupila republika
do branné pohotovosti. Mobilizace proběh-
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la rychle a úspěšně a československé obyvatelstvo přijalo mobilizaci s uspokojením
a nadšením. V naší ukázce přijela Československá armáda v nákladním automobilu Praga RN a snažila se potlačit německé
přivandrovalce. V dlouhé přestřelce, kde
padali mrtví na obou stranách, se střílelo
ze dvou kulometů vzoru 30/37 J a dalších
zbraní a podařilo se Werhmacht potlačit
a tak jsme zvítězili.
Na závěr ukázky nastoupili všichni účastníci před obecenstvo a zazněla československá hymna z roku 1938. Celou akci komentoval Aleš Crha, který nás seznamoval
se scénářem bojové ukázky.
V ten den bylo velice dusno a schylovalo
se k bouřce, naštěstí pěkné počasí vydrželo po celou akci. I když bylo účinkujícím
v uniformách horko, bylo vidět, že si to
náramně užívají a za svůj výkon sklidili
hlasité ovace.
Markéta Witton
Foto M. Rylková a M. Witton
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Prodám rodinný dům v Dolní Kamenici.
Více informací na tel.: +420 728 857 360
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Červencová křížovka
Jan Hus:. Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním,
aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka
se...(tajenka).

český kronikář

K

být na kolenou

K

zimní oblečení

K

prodejní stánek

K

pomalu běžet

K

správce muzejních sbírek

K

dřívko

K

filmovací přístroj

K

opakovaně krýt

K

výbor

K

VYLUŠTĚNÍ
červnového
ČÍSLA

Gabriel Laub: Důstojník z povolání
je muž, kterého v mírové době
živíme, aby nás v době války
poslal na frontu.
Stránku připravila L. Štýbrová
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