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2 Zpravodaj Velvary

STAROSTI A RADOSTI
velvarského starosty
Léto je časem dovolených, bezstarostných
výletů a lehké četby, tedy věřím, že mi
prominete, když si srpnový článek dovolím
pojmout lehčeji coby krátké pohlednice
z výletů do některých radostných událostí
našeho města.

Sokolovna voní novotou

První odznaky rozdány
Prvního července jsme rozdali první čestné městské odznaky udělované především
mládeži za přínos k šíření dobrého jména
našeho města. Událost to byla sváteční
a příjemná, připíjelo se meruňkovým
džusem! Všem oceněným blahopřejeme
a věříme, že na odznak budou patřičně
pyšni. My na jejich výkony v umění,
sportu i vědění pyšní jsme!

Přestavba sokolovny je plně dokončena,
teď se pilně pracuje na jejím vybavení.
Pořizujeme míče, branky, lavičky a další
cvičební nářadí, také je třeba koupit
veškeré běžné vybavení šaten a sprch,
vymyslet provozní a návštěvní řád, prostě
připravit vše tak, aby provoz mohl po
prázdninách začít.
Budeme se také snažit co nejdříve vydláždit prostor před sokolovnou, abychom
k ní měli důstojný přístup. Sokolovna
bude slavnostně otevřena 1. září!

Na děti čeká pohádková družina
Hotova je i nová družina. Na děti v září
čekají čtyři prostorné třídy se zcela novým
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STAROSTI A RADOSTI				
vybavením, škola tu bude mít i školní
kuchyňku a cvičnou jídelnu. Máme připravenou i studii nové podoby dvoru za družinou, který budeme postupně upravovat.
Družina bude slavnostně otevřena 1. září!

U Malvaňáku se dějí věci
I na Malvaňáku se to hýbe. Čile se pracuje
na úpravách náhonu ve snaze zlepšit
proudění vody tak, aby se začala čistit.
Plánujeme výlov a vyčištění první nádrže
a přesun ryb pouze do nádrže druhé,
to bude velká akce. Neb ani na Malvaňáku
nelze žít jen prací, vznikne na místě první
přírodní discgolfové hřiště ve Velvarech
a širém okolí. Oč jde? Přijďte se podívat
na brigádu v neděli 9. 8. – plakátek
najdete na dalších stránkách.

Malovarští budou mít
o kolečko víc
V Malovarech začala stavba nového
víceúčelového hřiště nazvaného O kolečko
víc: bezpečně. Během několika měsíců
vznikne nejen nová herní plocha, ale i asfaltová in-line dráha, což ocení zejména ti,
kteří v našem hrbolatě kostkovatém městě
hledají hladký kout na jízdu na tříkolkách,
kolobrndách, velocipédech a bruslích
s kolečky!

Projekt nového hřiště s in-line dráhou
a další informace najdete v článku
„O kolečko víc – konečně!“
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Kino na náměstí
Na červnovém promítání v podloubí velvarské radnice se sešlo nejen mnoho lidí,
ale vybralo se také dost peněz na nové

plátno (skoro 4.000 Kč). Pro velký úspěch
se bude promítat znovu, tentokrát v pátek

velvarského starosty
Nezapomíná se ani na místní části:
v Ješíně vzniklo nové osvětlení a dopravní
zrcadlo pro bezpečnější výjezd na hlavní
silnici, v Nových Uhách jsme nainstalovali
novou lavičku a autobusovou zastávku.

7. srpna, kdy po setmění spustíme pro
naše město – kolébku dobrovolného hasičstva – povinný film: Hoří, má panenko!
Promítat se bude na novém plátně! Přijďte
určitě.

I v létě se pracuje
Ač v jiných zemích je čas dlouhých siest,
u nás se stále pracuje. V ZŠ se přes léto
objeví nová bezbariérová plošina, ZUŠ
opraví prosklené atrium, hasiči a fotbalisté
začnou opravovat střechy, opravy se dočká
i balustráda u sochy sv. Jana Nepomuckého naproti kostelu sv. Jiří, jehož nový
kabát bude též dokončen, připravujeme
prostory pro Muzeum technických hraček,
které by se též mělo otevřít ještě letos,
chystáme projekty na opravy silnic
a chodníků.

Radostí je mnohem více, všechny se sem
nevejdou, tedy si je nechme na příště.
Užívejte léto a posílejte pohledy, vzkazy
i anketní lístky – schránka na radnici je
stále připravena a já též!
S díky za zájem o město a dění v něm,
Radim Wolák, starosta.

Info

Pronájem hrobových míst na hřbitově ve Velvarech
- nové značení
Upozorňujeme, že během následujícího měsíce dojde ke kontrole značení hrobových
míst na hřbitově ve Velvarech, neboť číslo hrobu by mělo být shodné s číslem nájemní
smlouvy. Pokud písemná smlouva o pronájmu hrobového místa není uzavřena, je třeba
kontaktovat správu hřbitova.
Bližší informace k nájmu, platnosti smluv nebo platbě obdržíte na tel. č. 315 617 093.
Současně připomínáme úhradu poplatku za služby, který pro letošní rok činí 150 Kč.
Odbor správy majetku MěÚ Velvary
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Telegraficky z městské rady
aneb stručný výpis důležitých událostí

Rada města navštívila v rámci svých
jednání v těchto měsících všechny
příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ, ZUŠ
a ŠJ), promluvili s jejich vedoucími o současných problémech a budoucích plánech.
Neboť město získalo první část dotace
na stavební úpravy sokolovny, rozhodli
se radní zainvestovat některé projekty,
které byly z důvodu úspor pozastaveny
a které vyžadují neprodlené řešení.
Dále jsou uvedeny některé z nich.
Rada podpořila částkou 91.000 Kč
opravu havarijního stavu v ZUŠ Velvary,
kde bylo nutné přistoupit k opravě kotle.
Zbylá část investice ve výši 191.000 Kč
byla hrazena z rezervního fondu ZUŠ.
Kotel byl vyměněn, škola tedy může
dále fungovat, navíc uspoří za energie.
Rada se rozhodla uvolnit prostředky
ZUŠ na opravu střechy zimní zahrady,
výběrové řízení o veřejnou zakázku vyhrála velvarská firma TERIUS pana Heřmana,
která opravy havarijní konstrukce provede
za cenu 133.600 Kč včetně DPH.
Rada souhlasila se zadáním veřejných
zakázek na opravy střech v městském
majetku, které jsou v havarijním stavu.
Nejnižší nabídku na opravu zatékající
střechy na hasičské zbrojnici předložila
firma ROTTEX pana Rotta z Velvar, která
bude zakázku ve výši 166.486 Kč realizovat v září letošního roku, v témž termínu
bude táž firma opravovat též zatékající
střechu na budově Slovan Velvary, neboť
i zde předložila firma nejnižší nabídku
v objemu 168.449 Kč včetně DPH.
Rada oslovila kamenické firmy s žádostí
o nacenění opravy balustrády u sochy
sv. Jana Nepomuckého naproti kostelu
sv. Jiří. Balustráda je v havarijním stavu
a hrozí její zřícení, vhodný dotační titul
není v dohlednu, tedy se město musí
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od května do července

o památku postarat samo. Nejnižší
nabídku předložil kameník pan Pavel Kytka, oprava balustrády v ceně 151.008 Kč
včetně DPH, který začne na opravě
pracovat v nejbližším možném termínu.
Rada souhlasila s účelovým navýšením
příspěvku ZŠ Velvary na vybudování
bezbariérové plošiny a opravu schodiště.
Projekt nahrazuje zbudování výtahu,
který by byl finančně mnohem náročnější
(spoluúčast více než 1 mil Kč).
Příspěvek města na zbudování plošiny
je 260.000 Kč (zbytek částky do výše
530.000 Kč je kryt z příspěvku Nadace
ČEZ). Dále město udělilo ZŠ účelově
vázaný příspěvek 290.000 Kč na vnitřní
vybavení družiny. Náklady na vybavení
družiny činí více než 700.000 Kč, větší
část zajišťuje škola ze svých zdrojů,
město dokrývá částku nutnou pro to,
aby mohla být družina v září otevřena.
Rada odsouhlasila investici více než
300.000 Kč do vnitřního vybavení sokolovny (zařízení šaten, sportovní vybavení
atd.). Další výdaje spojené se dvěma
velkými stavbami ještě město čekají,
v průběhu srpna se pokusíme vybudovat
novou přístupovou cestu k sokolovně
a upravit dvorek v družině. Obě akce
zpracoval architekt a město vyhlásilo
výběrové řízení.
Město bylo úspěšné ve výběrovém
řízení a podařilo se mu za vyvolávací cenu
zakoupit pozemek č. 473 v Ješíně, který
přestavuje většinu ješínského parku,
a kde by případné soukromé vlastnictví
mohlo tento prostor ohrozit. Pozemek byl
vydražen za cenu 80.000 Kč.
Rada města souhlasila s navýšením
kapacity ZUŠ Velvary z 220 na 280 žáků
a podpořila pana ředitele ZUŠ ve snahách
kapacitu školy zvýšit. Věříme, že Ministerstvo školství situaci pochopí a naší žádosti
vyhoví.

Rada města souhlasila se zadáním
zpracování dotační dokumentace na
opravu válečných pomníků ve městě
a přihlášení do dotačního programu
Ministerstva obrany. K zajištění úkolu
využila nabídky pana Janků z Nového
Boru, přihlédla k jeho dosavadním
zkušenostem s úspěšnou přípravou
podobných žádostí. V rámci projektu
by měly být opraveny pomníky legionářů
na hřbitově, přesunut a opraven hrob
rudoarmějců a opraveny pamětní desky
na průčelí radnice. Rada nabídku pana
Janků ve výši 18.000 Kč schválila pod
podmínkou, že žádost bude dovedena
do stavu – akceptována ministerstvem.
Rada města podpořila záměr rekonstrukce Růžové ulice včetně kanalizace
a nechala zadat zpracování projektové přípravy akce. Projektové přípravy se budou
týkat i ulice Petra Bezruče (části u ZŠ).
Město vyhlásilo výzvu k předložení
nabídek na dodavatele veřejné zakázky
„Velvary – Malovarské hřiště“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla
stanovena na 2,3 mil. Kč bez DPH.
Jedinou nabídku předložila společnost
VI-DA INVEST, a.s., Libocká 258/22,
162 00 Praha 6 za nabídkovou cenu
1 847 319,85 Kč bez DPH
(2 235 257,02 Kč včetně DPH), jíž
byla stavba zadána. Hřiště s názvem
O kolečko víc: bezpečně bude vystavěno
do konce roku.
Rada souhlasila s rozšířením kamerového systému tak, aby zabezpečoval nově
opravenou budovu sokolovny
a přilehlé okolí. Úpravy byly vyčísleny

na 55.280 Kč. Kamerový systém ve městě
čítá již 16 kamer a je hojně využíván
nejen městskou, ale i státní policií při
řešení sporných událostí. Věříme, že jeho
instalace předejde případnému ničení zařízení nové sokolovny.
Rada města podpořila záměr zřízení
discgolfového hřiště v areálu Malovarského rybníka, cena hřiště je odhadována
na 150.000 Kč (9 košů a odpališť), bude
však snížena díky svépomocné realizaci.
Rada po pečlivých úvahách doporučila
zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy
s Nadačním fondem Tomáše Vosolsobě
o budoucí spolupráci ve věci zbudování
galerie Tomáše Vosolsobě v budově
Městské knihovny ve Velvarech. Návrh
schválilo i zastupitelstvo a starosta
smlouvu podepsal. Záměr fondu je
k nahlédnutí na webu města.
Rada města schválila poskytnutí účelově
vázaného příspěvku Základní škole Velvary v celkové výši 100.000 Kč na zajištění
rodilého mluvčího anglického jazyka.
Steve 0´Connor působil na ZŠ úspěšně
díky evropskému projektu a po jeho
skončení hrozil odchod. Rada se rozhodla
přispět na jeho plat tak, aby i nadále
měly velvarské děti možnost komunikovat
s rodilým mluvčím a rozvíjet své jazykové
dovednosti.
Rada jednala o mnoha a mnoha dalších
věcech, budeme Vás o nich průběžně dále
zpravovat.
(Z jednání městské rady vybral a sepsal
Radim Wolák)

					

PŘIPRAVUJEME MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE O MOSTU
Upozorňujeme čtenáře Zpravodaje z Velvarska,
že plánujeme vydání speciálního čísla zpravodaje zaměřeného
jen na situaci ohledně mostu přes Bakovský potok,
kde dostanou prostor k vyjádření všichni zúčastnění.
Již brzy ve vašich rukou!
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O kolečko víc – konečně!
Město začalo stavět nové hřiště v Malovarské
ulici. Dlouho očekávaná stavba bude hotova
do konce tohoto roku.
O kolečko víc: bezpečně! Tak se jmenuje
nové hřiště, které město již několik let
plánovalo vystavět na místě starého hřiště
u hromadných garáží v Malovarech. Projektu
jako by někdo nepřál. Přípravy stavby
nejprve dlouho hatila existence nefunkčního
septiku a jeho vlastnictví. Město dvakrát
neuspělo v žádosti o dotaci na Ministerstvu
pro místní rozvoj, proto se rozhodlo hřiště
postavit v loňském roce z vlastních zdrojů.
Nepřihlásil se však žádný uchazeč, výběrové
řízení bylo vyhlášeno znovu, ale nikdo nepřihlásil ani napodruhé. Prostředky, které byly
na hřiště určeny, byly převedeny do letošního
roku jako rezerva na přestavbu sokolovny
a družiny. Protože se rezerva uspořila, vyhlásili
jsme výběrové řízení do třetice a tentokrát se
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zadařilo! Lidé z Malovar tak konečně nebudou
muset chodit na hřiště na druhou stranu města a zároveň dojde k rozšíření rekreační zóny
v návaznosti na cyklostezku a areál Malovarského rybníka.
Stavba, kterou bude zabezpečovat firma
VI-DA Invest z Prahy, začala koncem července
a bude dokončena nejpozději do konce roku.
Můžeme se tak těšit na nové sportoviště,
které bude tvořeno asfaltovou in-line dráhou
a víceúčelovým asfaltovým sportovištěm.
Okolí ploch bude vybaveno prolézačkami,
součástí oplocené stavby bude i altán.
Náklady na stavbu činí přibližně 2,2 milionů
korun. Hřiště projektoval Ing. Radovan Barsa
z Velvar, který bude také za město vykonávat
technický dozor.
Po dobu výstavby bude oblast zatížena
(věřme, že čilým) stavebním ruchem a vším,

co se stavbou souvisí, rádi bychom proto
předem poděkovali občanům, žijícím
v přilehlých místech, za vstřícnost,
pochopení a shovívavost. Dále je žádáme,
aby neparkovali svá vozidla v blízkosti
výstavby a na přístupových cestách k hřišti.
Pokud byste měli jakékoli dotazy, připomínky
či náměty, neváhejte se na nás kdykoli obrátit
(kontakty níže). Podrobnou dokumentaci
projektu nového hřiště najdete na webových
stránkách města.

S díky a s přesvědčením, že výsledek
bude stát za to,
Radim Wolák, starosta; 606 66 88 01
Zdeněk Vojtěchovský, místostarosta pověřený
řízením investic; 603 268 883
Libor Šulc, vedoucí odd. správy majetku;
606 66 88 03
Radovan Barsa, projektant a tech. dozor;
602 142 041

Inzerce
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Provizorní most je pro město rizikem
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– snad nám bude sv. Petr nakloněn!
Pozorní čtenáři vědí, že město si nechává od odborné firmy VHS Projekt
zpracovat celkový vodohospodářský generel, který by popsal současná rizika
a doporučení související s vodním hospodářstvím města. Velvary byly vždy
město spjaté s vodou, a je tomu tak i nyní, ačkoli mnohé vodoteče jsou léty
zapomenuty a leží ladem, dříve udržované retenční nádrže jsou zarostlé,
o břehy toků se nepečuje a zarůstají a koryta se zanášejí bahnem.
Celkové výsledky vodohospodářského posudku s hlavními závěry budou představeny veřejnosti v září, budou se týkat protipovodňových opatření a souvisejících
kroků. Již nyní je ale zřejmé, že koryto Bakovského potoka je v natolik zanedbaném stavu, že městu hrozí významné nebezpečí ucpání mostu plávím v případě
větší vody. Argument, že na našem území mnoho let voda nezlobila, neobstojí:
kdo ví, kolik spouště natropily bleskové povodně na blízkém Zákolanském
potoce, ví, že je třeba být připraven. Bakovský potok má navíc mnohem větší
povodí, takže může pršet daleko od nás, aniž bychom o tom věděli, ale voda se
steče ve Velvarech. Varovné systémy chybí. Jedná se o poslední podobné povodí
v ČR, které zatím bleskovými povodněmi nebylo zasaženo. Nebezpečným může
být i potok Svodnice vedoucí z Bučiny a zatrubněný v Hradební ulici. Rizikem
je i společná dešťová a splašková kanalizace, na níž bude třeba umístit zpětné
klapky. Všechny tyto a další jevy je nutné popsat a počítat s nimi, naše oblast
je z vodohospodářského hlediska jednou z nejzanedbanějších v republice.
Společnost VHS Projekt v první fázi popsala všechna rizika související
s Bakovským potokem, abychom jejich soupis s žádostí o nápravu koncem
června předložili Povodí Vltavy jako připomínky k Návrhu plánu povodí. Dále
byl vytvořen model průtočnosti stávajícího mostu a mostu chystaného
projektantem. Při tom se zjistila zásadní věc. Že největším rizikem pro naše
město je železné mostní provizorium stojící na panelech nad staticky narušeným
mostem. I laik pochopí, že tato stavba by v případě (i menší) povodně mohla
zafungovat jako špunt, který významně navýší vzdutí vody. V případě
katastrofického (ale ne nepravděpodobného!) scénáře by se tak pod vodou
mohla ocitnout většina města. Následky, které by to mělo pro většinu starých
a mnohdy i z hliněných buchet vystavěných budov, jsou nasnadě.
Na riziko upozorňujeme kompetentní úřady a žádáme o urychlený postup
v řešení situace. Prozatím nám nezbývá, než věřit, že sv. Petr bude nad městem
držet ochrannou ruku. Nechceme šířit poplašné zprávy, ale jsme povinni o situaci
informovat.
Děkujeme, že si situaci uvědomujete.
S vírou v dobré konce, Radim Wolák, starosta
Na přiloženém snímku je červeně znázorněná oblast,
která by mohla být zaplavena.
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Připravuje se oprava Růžové ulice
Město Velvary plánuje provedení opravy
ulice Růžová, která je jednou z nejzanedbanějších ulic ve městě. Projekt se
zpracovává a počítá s opravou celé ulice
od křižovatky Chržínská až po napojení
k náměstí Krále Vladislava.
Oprava by se dotýkala domů s čísly popisnými: 10, 11, 12, 13, 14, 272, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 285, 24, 25, 28, 227, 218,
338 a zadních vjezdů domů z náměstí
Krále Vladislava.
Technické řešení projektu bude po zpracování k nahlédnutí na odboru výstavby
a ŽP našeho městského úřadu, včas
oslovíme dotčené obyvatele, aby se mohli
k projektu vyjádřit v prvotní fázi.
Součástí opravy komunikace, která by
mohla být zahájena již v roce 2016,
je posouzení stavu stávající kanalizace,
provedení výměny hlavního kanalizačního
řádu včetně šachet, napojení stávajících
kanalizačních přípojek, odvodnění komunikace a postavení nových sloupů veřejného
osvětlení a jeho přeložka z konzolí soukromých objektů. Město osloví i společnost

ČEZ Distribuce a.s. k možnosti souběžné
přeložky vrchního vedení NN do země při
této opravě ulice.
Žádáme občany výše uvedených domů,
aby zejména posoudili stav svých kanalizačních přípojek, zaústěných do kanalizace v ulici Růžová a zvážili výměnu potrubí
ve stávajících trasách, což by mohlo
být provedeno při opravě komunikace.
Náklady výměny si hradí a zajišťuje vlastník nemovitosti, odbočku z hlavního řadu
zajistí město Velvary. Pokud si výměnu
potrubí Vaší přípojky v rámci rekonstrukce nezajistíte, nebude Vám po dobu 5 let
od provedení opravy komunikace povolen
vstup do pozemku nové komunikace
(záruční doba).
Podrobnosti získáte na stavebním úřadu
našeho městského úřadu, požadavky,
prosím, vznášejte do konce měsíce září
2015. Ve stejné době bychom rádi znali
Vaše potřeby ve věci stání vozidel
v Růžové ulici, aby mohly být případně
zohledněny v připravovaném projektu.
(ls)
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Výzva pro fotografy a výtvarníky:
nové pohlednice a soutěž o výtvarné pojetí městských tiskovin

Město Velvary plánuje na podzim vytvořit nový a výtvarně jednotný soubor
tiskovin představujících město lidem přespolním a návštěvníkům. Obracíme se
proto na všechny místní fotografy, kteří by rádi nabídli své nejhodnotnější
fotografie města ke zveřejnění na pohlednicích či letácích!!!
Fotografie zasílejte na adresu starosta@velvary.cz
Zároveň vyzýváme výtvarníky a grafiky, aby se přihlásili do veřejné soutěže
o výtvarné pojetí městských tiskovin a propagačních materiálů
(logo, znak, vizitky, hlavičkový papír atd.).
Pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách města.
Vybrané fotografie budou honorovány, finanční odměna čeká
i na vítězný výtvarný návrh.

Inzerce
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Pěvecký sbor
Vážení příznivci, ale
i kritici, naší amatérské
činnosti pěvecké,
je za námi polovina
prázdnin a již se nám
stýská. Naposledy jsme
se spolu s Vámi sešli
v pátek 26. 6. ve velvarském kostele sv. Kateřiny,
kde jsme po vystoupení
obdrželi od pana starosty
nový městský odznak
„Za přínos k šíření dobrého jména města Velvary.“
Ubezpečujeme všechny, že toto ocenění bude
naší pýchou. Ze všech
našich skromných sil se
budeme snažit, abychom
Vám všem přinesli trochu
potěšení a radosti do
dnešního zmateného
světa, který se nás sice
dotýká pouze okrajově,
ale určitě všichni na ty
„hrůzy“ myslíme. Těžko
to asi ovlivníme, tak
se alespoň budeme snažit pozitivně působit na naše nejbližší okolí, naše blízké, naše
rodiny, naše děti. A to dělejme i zpíváním našich krásných písniček. Určitě každý z nás
najdeme tu svou oblíbenou a rádi si poslechneme i tu neznámou.
Vzpomínejme a zpívejme, byť hlasem neškoleným. Jen tak zůstanou naše písně
„věčně zelené“.
Z. Horáčková
členka Velvarského pěveckého spolku

Letní zpívání v kostele sv. Kateřiny
Když jsem se v pátek 26. června vypravila do kostela sv. Kateřiny na „Letní
zpívání“ Velvarského pěveckého spolku, bylo mým hlavním cílem pořídit při této
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příležitosti především nějakou fotodokumentaci. A také jsem chtěla vyhovět upřímným
pozváním několika členek pěveckého sdružení, které jsou zároveň čtenářkami naší
knihovny, a daly mi najevo, že by je potěšilo, pokud bych se v publiku objevila.
Čeho jsem zde však byla svědkem, to hodně vysoko předčilo všechny mé představy.
Kostel doslova praskal ve švech. Diváci zaplnili nejen všechna místa k sezení,
ale desítky jich stáli po stranách i za poslední řadou až ke vchodu.
Již od první skladby mi bylo jasné, že jsem účastnicí něčeho mimořádného.
Promiňte, že ze spousty výpravných slov, jimiž naše mateřština oplývá, vyberu právě
toto, ale byla to jedním slovem NÁDHERA! Pod vedením charismatického sbormistra
Vratislava Řezáče podávaly členky souboru nadšené profesionální výkony. S citem
vybraný repertoár - od romantismu až do současnosti - připravil obecenstvu velký
zážitek. Slušela mu i kvalitní akustika, kterou již po mnoho let oceňují všichni
interpreti, kteří měli možnost v kostele sv. Kateřiny vystoupit. Zvuková malebnost
okouzlila posluchače zejména ve vokálních skladbách, kdy sbor zpíval a cappella
(bez doprovodu hudebního nástroje) a hlasy se přelévaly od jedné strany k druhé,
od tichých, komorních tónů, až po závěrečné dynamické burácení, z něhož příjemně
mrazilo v zádech.
Po poslední skladbě odměnilo publikum účinkující zaslouženým bouřlivým
potleskem a na úplný
závěr si vynutilo ještě
malý přídavek.
Protože Velvarští byli
vždy hudbymilovní,
věřím, že na dalším
koncertě našeho
pěveckého sdružení,
se v publiku potkám
třeba i s vámi. Sbormistr Řezáč prozradil,
že po prázdninách
začnou zkoušet Rybovu
Českou mši vánoční.
Ani na okamžik nepochybuji, že nám
i tentokrát Velvarský
pěvecký spolek připraví zážitek doslova
sváteční.
Z. Ortová

Koncert pořádalo město
Velvary a Římskokatolická farnost Kralupy
nad Vltavou v rámci
projektu Sousedíme si.
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Článek

Pozdrav z Říše

Stále běží rok 2015, v němž si připomínáme 70. výročí ukončení
2. světové války. V některém z minulých zpravodajů padla výzva,
aby zvláště pamětníci tohoto smutného období, zveřejňovali svoje
vzpomínky či dokumenty se vzpomínkami svých blízkých.
Při probírání se svými písemnostmi a dokumenty jsem narazila
na 71 let starý dopis. Datovaný 10. 4. 1944 v Berlíně. Zažloutlý
a roztrhaný, psaný tmavým inkoustem, ale stále dobře čitelný. Psal
ho kamarád Jirka Patera mému dědečkovi Antonínu Datlovi z Neuměřic.
Dědeček byl ročník 1924, mnoho let už není mezi námi. Naučil mě
spoustu věcí a s babičkou mi věnovali hodně času. Myslím na něj často
a pro vzpomínku a také pro ilustraci doby, ve které vyrůstali mladí chlapci
povolaní do Říše, si dovoluji doslovně přepsat pozdrav z válečného
Německa do Neuměřic.
Nazdar Tondo.
Předem přijmi ode mě srdečný pozdrav a stálou vzpomínku na Tebe.
Nezlob se, že teprve teď píši. Dělám od 6 do 18 hod. denní i noční od 18 – 6.
Cesta trvá přes hodinu. Nebylo ani co kloudného psát.
Dnes, když jsem se probudil, byl jsem namalován jak velikonoční vajíčko.
Bylo nás více. Teplá voda nebyla, tak jsem si nalil plnou mísu horkého kafe a myl
jsem se tak. Dalo to ale práce. Celý příděl mýdla jsem vymydlil. Jsou to syčáci.
V pátek jsem jel s (nečitelné jméno) Paštiků do jedné hospůdky, kde jsme se sešli
s Jardou Bejblů. Má se zde dobře. Je tam, co je on, dost Čechů.
V sobotu jsem byl ve Wintergaten. Byl tam hezký program. Prohlédl jsem si
zároveň Fridrichstr., Under d. Linden a Stetiner Bahnhof- zvláště na Stet.Bahn. je
to hodně rozbité. Tondo, chytnete-li Berlin na Vaše rádio, máš možnost sledovat
již přelet Říšských hranic. Vše hlásí. Víš přesně, kam letí a kde je nálet. V rádiu
hlásí foralarm i nálet. A místa, kam směřují.
Hlavně, že se nám povedli svátky velikonoční. Již od soboty je velice krásně.
Dnes v pondělí též. Již od rána svítí slunéčko.
Jak se vede Tobě? Co je nového v továrně?
Tady to máme tak zařízené, že kdo nejde do práce, nedostane ten den jíst.
Každý den musí být od mistra potvrzena šichtkarta. Nebo z marodky. Ráno jsem
jektal zubama, když jsem vstával, jaká zde byla zima. Měli jsme jen 15 briket
na den. Teď jen 10 a je-li hezky tak nic. Jsou ještě ráno mrazíky. Ani jsem se
ráno nemyl. Trochu jsem si protřel oči a šlo se. Nestojí to tu zkrátka za nic.
Měl jsem přijet o něco dříve a jel jsem s mým oddělením do Slezska. Bylo již
vše naloženo. „Zu speet, Herr Patera“, řekl mně mistr. Nedalo se nic dělat.
Povídá zrovna kamarád, že jsou hlášeny silné svazy dělostřelectva. Dělá si z toho
každý psinu. Musím poznamenat, že jenom v Argusu je přes 600 našich děvčat
z 24. roč. A nás zde ve Weissensee hodně přes 1000 kusů. Myslím, že již nikdo
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nebude muset do Říše. Snad už to nějak ukončí. Doufejme.
Vyřiď srdečný pozdrav Tvé matce a strejdovi. A pozdravuj partu (číst jim to nedávej,
příliš je to naškrábané).
Srdečně Tě zdraví Tvůj kamarád Jirka.
…… my všichni už dneska víme, jak to dopadlo, a kdy to ukončili,
ale ti dvacetiletí kluci 10.dubna 1944 netušili, co je v budoucnu čeká
a bylo to asi dobře………protože se museli umět vzdát života,
který plánovali, a žili ten, který na ně čekal……
Vzpomínala a přepsala M.Červenková
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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.
28 Zpravodaj Velvary

www.velvary.cz 29

Co ve Velvarech a okolí také roste a kvete…
Kostival lékařský
(Symhytum Officinale L.)
Lidové názvy: Svalník větší, Lupen
sladký, Černý kořen, Kobylí mléko, Medunice, Volský jazyk
Historie: Název vychází z latinského
symphyo = spojuji a ryton = rostlina.

Římský přírodní léčitel popsal, že vařením kořene vzniká lepivá pasta, která
dokáže spojit kusy masa k sobě. Pasta
z kostivalu ztvrdne jako sádra. Toho se
dříve využívalo na bojištích k ošetřování
zlomenin. Od starověku je považován
za velmi důležitou léčivku. Z kostivalu
bylo připravováno i víno a byl pěstován
jako krmivo pro domácí zvířata, protože
velmi rychle roste.
Výskyt: Břehy potoků, řek, okraje lesů,
mokřiny, hojně rozšířená bylina. Pěstuje
se v nejrůznějších kultivarech pro dekorační využití. Pochází z Evropy, západní
Sibiře a Malé Asie. Známe až 35 druhů
kostivalů.
Prokázané účinky:
-hojí rány, obnovuje tkáně
-léčí modřiny, výrony, zranění vzniklá při
sportu
-tlumí otoky, záněty kloubů, urychluje
hojení zlomenin
-účinný na křečové žíly, hojení vředů, na
suché formy ekzémů
- vhodný k tlumení křečí, projevů akné
Použití pro jeho toxicitu se doporučuje pouze zevně - masáže, potírání,
zábaly.
Foto: soukromý fotoarchiv
Připravila: M. Červenková
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Červencová křížovka
Václav Richter: Nejlepší čas k česání ovoce je tehdy,
když je..........(tajenka).

Přísada do malty

V

Vroucí

V

Sako bez rukávů

V

Vylokat

V

Kuchtit

V

Anekdoty

V

Bujón

V

Vlhkost

V

Převážet

V

Velké dveře

V

Václav

V

Volá (Boha)

V

VYLUŠTĚNÍ
červencového
ČÍSLA

Jan Hus:. Je totiž nezbytné, má-li vůbec
nastat mír s bližním, aby byl napřed
uzavřen mír člověka s Bohem
a mír člověka se SEBOU SAMÝM.
Stránku připravila Z. Ortová
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