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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V MALVAŇÁKU UŽ SE KOUPE!
ČLÁNEK

             
VZPOMÍNKA NA MAMINKU
A BABIČKU
Paní Marii Krejčovou, rozenou Kolešovou
z Bratkovic (žila i v Kmetiněvsi).
Je to už 18 let, kdy od nás odešla,
ale my nemůžeme zapomenout na její dobrotivé
a laskavé srdce. Co se pro nás děti nadřela
v zemědělství, přesto byla veselá a ráda
zpívala s paní řídící Srpovou v Kmetiněvsi.
S láskou vzpomínáme:
Dáša a Milada – dcery
Jiří a Zdeněk – synové
Jitka a Václav s rodinami
vnoučata

VZPOMÍNKA NA DVĚ VZÁCNÉ ŽENY
Paní Eliška Malotínská z Bratkovic
měla otevřené srdce pro každého. Byla
knihovnicí i soudcem z lidu. Snad
pro každý dům v obci pekla dorty a řezy.
Ráda přijímala hosty a ochotně je hostila.
Ke konci šťastného života ji postihla ztráta
zraku, i přesto se uměla radovat ze života.

Paní řídící Emílie Srpová z Kmetiněvsi měla laskavé srdce. Učila prvňáčky a ti ji
milovali. Obětavě rozdávala přebytky ze zahrady. Pracovala v Červeném kříži. Byla
veselá a radost ze života rozdávala kolem sebe. Ráda každého pohostila. Šířila lásku
a měla ráda upřímné lidi kolem sebe. Ke konci hodně plodného života ji postihla ztráta
zraku. Přesto neztratila optimismus ze života.
S obdivem a s láskou k oběma ženám vzpomíná Jiří Krejčí z DD Velvary
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V průběhu prázdnin se podařil malý zázrak: jedna z nádrží Malovarského rybníka se proměnila z bahnité
louže v krásné koupaliště.
JAK PROBÍHALY PRÁCE?
Vše začalo v červnu výlovem, kdy jsme při
společném bahnění přesunuli ryby včetně zlatého
sumce do vedlejší větší nádrže, pak se díky hasičům
vyčerpala voda a následně se začalo pracovat podle
projektu pana vodohospodáře Douši. Bagr ze dna
vybral tuny usazenin a bahna, nádrž se vyčistila,
náhon byl rozdvojen tak, aby voda vedla do větší
části rybníka, která slouží rybám a rybářům, vybudovala se rozvodná šachta se šoupátky, která
umožňuje měnit směr toku náhonu. V rohu nádrže
se postavila věž z betonových skruží, do níž byla
umístěna čerpadla, která pomáhají obíhání vody, ta
proudí v drenážních trubkách, které byly položeny na
dno. Následně se začal navážet štěrk, bylo ho třeba
opravdu hodně, desítky návěsů. Ten byl rozprostřen
tak, aby vytvořil několik oblastí, ty mělké jsou čistící,
hlubší byly odděleny panely a slouží pro plavání.
Ačkoli nádrž před úpravou nebyla příliš hluboká,
podařilo se díky navýšení hladiny pomocí rozmístění
štěrku dosáhnout toho, že ve třetině plochy rybníka
je hloubka 2,2 metru, takže je možné se báječně
proplavat, zóny mělčí pak slouží dětem k brouzdání
a dovádění. Na začátku srpna se začalo napouštět
vodou z náhonu a po pár dnech bylo hotovo! Práce
řídil pan hrázný Špička, lvím dílem se na nich účastnili
pracovníci technické čety města, duší úprav byl pan
inženýr Douša, který u rybníka též strávil mnoho
času a často se oháněl i lopatou, měli jsme štěstí
na velmi šikovné spolupracovníky, kteří nám pomá
hali s těžkou technikou. Díky této souhře se podařilo
práce udělat v zásadě svépomocně, bez přispění
odborných stavebních firem. Děkujeme všem! Celá
obnova nás tak včetně projektu, materiálu a práce
vyšla na necelý půlmilion, což je částka násobně
nižší, než kdyby práce prováděla firma.
w w w. v e l v a r y. c z |
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V MALVAŇÁKU UŽ SE KOUPE
ČLÁNEK              

      
Velvaráci sobě!

CO SE CHYSTÁ DÁLE?
Teď je třeba upravit okolí. Na počátek září plánujeme
velkou brigádu, při níž bychom rádi společnými silami
obložili nevzhlednou betonovou hráz předělující
nádrže modřínovým dřevem tak, aby sloužila jako
molo. Dřevem obložíme i skokanskou věž, vybudujeme i můstky přes nové rameno náhonu. Dále bude
třeba urovnat břehy a osít je travou, aby se do nádrže
nezanášel nepořádek, poklidit vůkol a vůbec zkrášlit
okolí našeho milého místa tak, aby bylo co nejhezčí.
Voda v naplněné nádrži se mezitím bude několik
týdnů až měsíců čistit za pomoci filtrace. S napětím
čekáme, jak čištění bude probíhat, protože chvíli
potrvá, než si nádrž vytvoří svůj vnitřní řád. Voda
z náhonu má v sobě hodně živin, které se můžou
rozhýbat, svůj díl také může mít to, že se ve vodě
již koupe, čili se tam mohou zanášet nečistoty.
POMÁHEJTE MALVAŇÁKU!
Aby se voda v nádrži co nejdříve vyčistila a zůstala
co nejhezčí, prosíme Vás, abyste jí pomohli. Stačí
dodržovat pár základních pravidel.
Nedovolte Vašim pejskům, aby vstupovali do zatím
nenapuštěné nádrže, ani aby se v ní později koupali.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Do nádrže NIC neházejte, ani klacky či kamínky.
Nekrmte ryby (žádné tam nejsou) a ani tu nevysazujte nové, nekrmte kachny (od toho je druhá nádrž).
Každá nečistota navíc může vést ke zkažení vody.
Dokud se okolí plochy nezazelená travou, prosíme,
dbejte na to, abyste dovnitř nenanosili bahno.
Pokud uvidíte někoho, kdo daná opatření porušuje,
vysvětlete mu je, prosím, určitě je pochopí.
Když všichni budeme dbát na to, aby nádrž a její
okolí byly co nejčistější, bude nám Malvaňák dělat
hodně radosti! DĚKUJEME!!!
KOUPÁNÍ v nádrži bude pro všechny JEN
NA VLASTNÍ RADOST či NEBEZPEČÍ
Buďte, prosím, opatrní, aby se v rybníku nestalo
nějaké neštěstí: voda má v hluboké části 2,2 m.
Ačkoli se nejedná o veřejné koupaliště, bude mít
místo zpracovaný svůj řád. Nejlepším rádcem je však
zdravý rozum, poslouchejte jej. Dbejte též pokynu
pana hrázného, který má rybník v péči.
V případě dotazů či připomínek volejte hrázného
Petra Špičku 777 147 500
či starostu Radima Woláka 606 668 801

Zkrášlování
Malvaňáku
Sobota a neděle 3.–4. 9.
od 9 do 16 u rybníka
Malvaňák už láká ke koupání, teď je třeba zkrášlit okolí! Chystáme
obložit betonovou hráz modřínovým dřevem, aby z ní vzniklo hezké
molo, vylepšit skokanskou věž, vybudovat můstky přes nové
rameno náhonu, urovnat a osít vše kolem, posekat a pohrabat
zarostlá místa, opravit houpačky a průlezky a vše, co vzalo v létě
za své, poklidit vůkol a vůbec zkrášlit okolí našeho milého místa,
aby bylo ještě o kus hezčí.

Co s sebou?
Lopaty hrábě kolečka
akuvrtačky a šroubováky
konve s kropítky dobrou
náladu kamarády a blízké!
jestli vyjde počasí, nezapomeňte plavky!!!

Jak s jídlem?
Lehké občerstvení bude
zajištěno, ale buchty
a bábovky jako vždy vítány!

VÍCE NA:
www.malvanak.cz
facebook.com/malvanak
velvarsky@malvanak.cz
+420 737 132 180

Malvaňák mají rádi:

Děkujeme, že přijdete přiložit ruku k dílu! Přijďte byť jen
na chvíli, musíme probrat další plány!
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           		
Prázdniny za námi, začíná babí léto, je tu září, měsíc
krásný, tradičně plný společenského a kulturního
dění, takže netřeba plakat po odpluvších
prázdninách, možno se těšit na pestré dění,
k němuž se právě schyluje. Něco těch sláv a radostí
si zasloužíme, protože se v srpnu podařilo mnohé
dokončit: završili jsme opravy některých našich
památek, Malovarský rybník se opět proměnil
v přírodní koupaliště, a další připravit: na září
se chystá například oprava křižovatek u Pražské
brány a budování nových přechodů, budou
se budovat části kanalizace. Dít se toho ale bude
víc na poli kulturním a bylo by škoda o to přijít.
Tomu, abychom byli doma a příliš nevyjížděli,
nahrává i dopravní guláš v okolí, následkem
opravy kruhových objezdů v Nové Vsi a dopravních
uzavírek v okolních obcích se Velvarsko proměnilo
v bublající kotlík, jehož obsah jistě ještě zahustí,
opepří a žel též asi osladí i okyselí počínající opravy
průtahu Ješínem. Lépe tedy zůstat v domácím
lahůdkářství, jehož nabídka je pestrá, chuťově
vyvážená a velmi přitažlivá, posuďte sami:
3. a 4. září vše začne zkrášlováním Malvaňáku,
kdy chceme společnými silami obložit hráz dřevem
a vybudovat nové mostky,
9. září naposledy promítá letní kino na špejcharu,
11. září máte možnost oslavit přednáškou
a koncertem narozeniny kostela sv. Jiří,
v týdnu od 11. do 17. září budou probíhat oslavy
130 let fungování velvarské školy, které vyvrcholí
17. září Velvarským maratonem, na kterém budeme
mimo jiné otevírat první velvarské work-outové
hřiště, venkovní posilovnu, a testovat nové
posilovací stroje pro seniory, Maraton se převalí
k rybníku, kde týž večer propukne Velvarský Natvrdel,
a v šapitó zahraje kapela Vltava,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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hned 18. září tu pak máme koncert festivalu
Dvořákovy Velvary,
23. září vernisáž výstavy obrazů a grafik
J. Corvina a L. Čepeláka,
24. září pořádá Človíček první ročník
orientačního závodu Jásema Zabloudila,
25. září se k nám sjedou všichni dobří
šachisté z kraje na další ročník oblíbeného
memoriálu Dr. Karla Treybala.
Když to proložíme děním sportovním – fotbalisté
mají plný program, a spolkovým, je opravdu
se na co těšit. A v říjnu nebude o moc lépe,
protože budeme křtít nově vystavěné vyhlídky
na Radoviči, odhalovat opravený sloup na Bučině
a hlavně už chystáme druhý ročník Ozvěn Festivalu
Oty Hofmana ve velvarském kině (15. října),
na kterém též v rámci programu představíme
architektonickou studii nové podoby velvarské
Záložny! Pozvánky a programy jednotlivých událostí
najdete na stránkách tohoto zpravodaje.
Rád bych zde poděkoval všem, kteří podpisem
Výzvy obyvatel Velvarska vyjádřili svou touhu
zachovat pobočku České spořitelny na našem
náměstí. Se zástupci spořitelny budeme i nadále
vyjednávat, petici předáme nejvyššímu vedení.
Abychom o tématu úbytku obchodů ve Velvarech
začali hovořit i v širších vazbách, zařazujeme
od tohoto čísla do zpravodaje na pokračování
vzpomínkové vyprávění paní Zdeňky Křtěnové
o velvarských obchodech v 50. letech, tedy v době,
kdy odliv vybavenosti vlivem dějinných událostí
započal. Věřím, že přispěje k otevření debaty
a k tomu, abychom společně hledali cesty,
jak obchodní život do města zase vrátit.
S přáním krásného září, Radim Wolák, starosta

VELVARSKÉ PAMÁTKY V NOVÝCH KABÁTECH
ČLÁNEK

  

    

   

Se sklonkem léta skončily i opravy některých
velvarských památek. Nejvíce vidět byla oprava
Pražské brány. Trvala od června a uskutečnila
ji společnost Basano. Těžištěm oprav bylo kamenné
průčelí, které již bylo notně omšelé a začínalo
se sypat. Spolu s ním byly obnoveny i fasády a nátěr.
Třešničkou na dortu pak bylo narovnání korouhvičky
na špici věže. Oprava brány přišla na milion korun,
téměř polovinu jsme získali od Ministerstva kultury
z Programu regenerace památkových zón. V průběhu
září budou opraveny a vybíleny vnitřní prostory,

v říjnu v nich bude otevřena trvalá expozice
válečného fotografa a velvarského stavitele Jindřicha
Byšického. Na bráně nás stále zlobí spodní části
průjezdu, které jsou vlhké a oprýskávají, již jednou
byly sanovány speciální injektáží, což ale nepomohlo,
domluvili jsme se, že necháme tyto části pracovat,
provedeme jejich odborný průzkum a poptáme
návrh řešení pro příští rok. Pražská brána je opět
důstojným vstupem do našeho královského města.
V plné kráse si bránu budete moci prohlédnout
18. října při vernisáži výstavy.

Druhou velkou opravou historického dědictví je již
několik let probíhající záchrana kostela sv. Jiří. Tato
ojedinělá renesanční stavba, která je chloubou
města, dostala letos nový plášť, na němž jsme začali
pracovat již loni. Při té příležitosti byl opraven štít

kostela, který byl staticky narušen, a byly obnoveny
kamenické prvky. Během podzimu bude budova ještě
osazena restaurovanými vraty a dveřmi, které právě
dokončuje pan truhlář. Obnovu kostela provedla firma
Fajstavr, která se na opravě podílí již několik let,
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÉ PAMÁTKY V NOVÝCH KABÁTECH
ČLÁNEK              
prostředky vynaložené v letošním roce dosáhly výše
900.000, z toho 700.000 jsme získali z Programu
záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury. V příštím roce se chceme vrhnout na vnitřky,
které jsou léty, vandaly a žel i filmaři notně poničené.
Nyní nás čeká vyklizení vnitřních částí kostela
a provedení restaurátorského průzkumu maleb,
které nikdy nebyly zrestaurovány. Zároveň pracujeme
na přípravě obnovy oken a vitráží. V příštím roce
bychom chtěli opravit právě je, aby plášť budovy
byl celistvě opraven, dále budeme pokračovat
vnitřními úpravami. Poptáváme se již též, v kterém
depozitáři jsou vzácné kostelní varhany, začneme
usilovat o jejich návrat. Připomínáme, že kostel
je nyní ve vlastnictví města, které jej zchátralý

      

převzalo od církve, zbytky mobiliáře a varhany patří
církvi. Nová fasáda kostela je malým dárkem
ke čtyřstému výročí vzniku této krásné stavby. Pokud
chcete toto výročí s naším kostelem oslavit, přijďte
v neděli 11. září na odbornou prohlídku kostela
spojenou s koncertem renesanční a barokní hudby.

V péči o památky se udá ještě několik drobnějších
zásahů. Ještě do konce roku získá nová okna
budova děkanství, dnešní dům s pečovatelskou
službou, opravíme rozpadající se zeď u domu č. 218
v Růžové ulici, zdá se, že jsme konečně našli
šikovného dlaždiče, který by nám pomohl citlivě
obnovovat naše historické chodníky.
Na podzim se budeme připravovat na příští rok. Pokračovat bude obnova kostela sv. Jiří
již zmíněnou opravou vitráží, začneme chystat opravu renesanční branky v Chržínské ulici, která snad
již přejde do našeho vlastnictví, zadáme zpracování restaurátorského průzkumu mariánského sloupu,
který je dle odborných průzkumů v havarijním stavu a je třeba začít chystat se mu pomoci.

Opravy se v letošním létě dočkaly i dvě drobné památky. Dokončena
je balustráda kolem sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Jiří, jedné
z nejkrásnějších soch v kraji. Na ní se činil pan kameník Kytka se synem,
opravu jsme plně hradili z městského rozpočtu. V průběhu prázdnin
začala obnova sloupu sv. Václava a sv. Vojtěcha na Velké Bučině,
zapomenuté drobné stavby, ze které vlivem věků už mnoho nezbylo.
Dílo provádí pan sochař Mašek z Odoleny Vody, do konce září bude
hotovo. Na obou místech vzniknou nová posezení, kde bude možno
v klidu rozjímat třeba o potřebách a krásách našeho města.
Foto:
Pan sochař Mašek s maketou nového křížku na Bučině

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Na tomto místě bych rád velmi poděkoval všem, kdo se o obnovu památek zasloužili, i těm, kdo nám
na ně přispěli, zejména pak zástupcům památkové péče, kteří nám svými odbornými radami pomáhají
k tomu, abychom o památky pečovali zdárně, a také všem firmám, které se na letošní obnově památek
podílely, protože spolupráce s nimi byla skvělá a zůstala za nimi dobře odvedená práce. A to žel není
vždy zvykem. (A nebylo to ani v minulosti, o čemž mohou svědčit dobové záznamy z oprav Pražské
brány v minulých staletích: například při opravě v roce 1876 se brána od stavitele Řeháčka přebírala
na čtyřikrát, než vyhověl
všem výtkám komise
vyslané k ohledání
a přijetí opravy.)
Dík památkářům.
Dík firmám.

Foto:
Zápis z předávky opravy
Pražské brány v roce 1876

w w w. v e l v a r y. c z |
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TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
ČERVENEC A SRPEN 2016
ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA

proběhnou v říjnu, většina investice je hrazena z krajské
dotace.

Radní s nelibostí sledují rozvolněné působení firmy
Huptych při reklamačních opravách víceúčelového

Rada přidělila veřejnou zakázku „Rekonstrukce

hřiště, a věří, že už se s touto společností uvidí jen

sloupu sv. Vojtěcha a sv. Václava s křížkem v části

při předávce a snad ne u soudu. Už víme, komu patří

Velká Bučina panu MgA. Václavu Maškovi, který

letošní jasné Never more!

s cenou 117.900 Kč předložil nejvýhodnější nabídku.

Rada města ocenila práce na Malovarském rybníku,

Radní se zabývali náměty občanů na úpravu okolí

Radní s nelibostí přijali informaci, že Dopravní

Věřme, že se mu dílo podaří. Má na to čas už jen

děkuje tímto všem, kdo se na nich podíleli, zejména

ulice V. Klementa. Potěšilo je, že se občané takto

inspektorát nevyhověl naší žádosti o zřízení zóny

do konce září. Věříme, že výběrem kameníka

panu Špičkovi, který jako slepý k houslím přišel k řízení

zajímají o své okolí, zklamalo je, když zjistili,

30

z Vodolky nezahořknou kamenící místní a že i oni

celé obnovy, a ač to vypadalo, že se v ní vykoupe, skočil

že s většinou požadavků nemohou mnoho dělat,

a cyklostezkou. Po výstavbě hřiště a proměně

si brzy budou moci udělat svůj křížek.

do ní rovnýma nohama a skvěle jí propul.

protože oblast patří soukromému majiteli. Radní

Malovarského rybníka ke koupání zde je čilý ruch,

Rada schválila přidělení veřejné zakázky

přislíbili, že o věci budou dále jednat, a vynasnaží

a ač se říká, že malovarskou zatáčkou by jen „blbec

„Velvary – kanalizace ul. Třebízského (II. etapa)“

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších věcech,

se zařídit, co se dá.

jel pade“, jsou mnozí, kteří to zkouší. Děkujeme

firmě ESTA spol s. r. o, která předložila nejvýhodnější

budeme Vás o nich průběžně dále zpravovat, děkujeme

inspektorátu za podporu.

z 9 nabídek a stavbu provede za 402.178 Kč včetně

za váš zájem!

Rada schválila MŠ Velvary přijetí daru ve výši

v

oblasti

mezi

malovarským

hřištěm

10.000 Kč od společnosti Basano, což je firma, která

Radní schválili vytvoření pracovní pozice sekretáře/

DPH, což je o polovinu méně, než byla nabídka

opravila Pražskou bránu, za dar tímto velmi děkujeme!

sekretářky starosty města, aby měl starosta více času

nejvyšší. Doufejme, že to mají dobře spočítáno. Stavba
začne již v září.

Rada přidělila veřejnou zakázku „Rekonstrukce

na věci důležité a lépe se mu pracovalo. Bylo vyhlášeno

náhonu Malovarského rybníka – šachta s uzávěrem“

výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 8 zájemkyň.

firmě Petr Kožený s. r. o., která ze 3 předložených

Ceníme si projevené důvěry, neb je jasné, že se hlásí

nabídek navrhla nejlepší cenové podmínky. Akce

lidé se vztahem k městu, protože lidé se vztahem

v ceně 144.995,50 Kč vč. DPH bude uskutečněna

k penězům při pohledu na tarifní výměr rychle zdrhli

v září a je z většiny hrazena z dotačního příspěvku

(a zůstaly jen potenciální řeholnice). Bude těžké vybrat,

od Středočeského kraje.

neb na radnici je práce fůra a zaměstnali bychom

Rada doporučila zastupitelstvu vyhlásit záměr

Z jednání městské rady vybral a sepsal Radim Wolák

VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       

všechny.
Starosta radu pravidelně informoval o průběhu

Kdo se bedlivě dívá, hned věděl, že výjev uveřejněný v minulém čísle zpravodaje

probíhajících a plánovaných změn územního plánu.

je část pomníku padlým, který stojí u cesty k Radoviči. Městská kronika o něm

Radní se seznámili s podklady zaslanými společností

V posledních několika měsících se z něj stává nechtěný

píše: „K vzpomínce na padlé vojíny postavil r. 1916, 7. 11. rodák velvarský p. Josef

T-Mobile, která má záměr osadit své antény na střechu

odborník na územní plánování. Město má k probíha-

Čermák, okresní soudce v Českém Brodu, při silnici k Radoviči krásná žulová boží

ZŠ Velvary, a vyžádali si doplňující materiály, které

jícím změnám řadu připomínek, na jejichž podkladě

muka podle vzoru, jak jsou v jižních Čechách, nákladem asi 3000 Kč.“ Pomník

by jasně prokazovaly, že instalace vysílačů nemá

byly obě změny – jak v oblasti nad Novými Uhy, tak

časem chátral, až v roce 2008 jej město nechalo znovu opravit.

negativní vliv na lidské zdraví. Do doby dodání byla

plánované změny iniciované společností MT Comax -

jednání pozastavena. Společnost T-Mobile nabízí škole

dočasně pozastaveny, dokud nebudou předloženy

V naší soutěži opět nejvýstižněji odpověděl pan Vít Valek, čímžto si zaslouží

slušné podmínky za instalaci a argumentuje tvrzením,

podrobné studie a stanoveny závazné podmínky

odměnu, vyzýváme další patrioty, aby nelenili, nebo jim pan Valek znovu vypálí

že umisťování vysílačů na budovy škol je běžné

do budoucna. Starosta ve věci jedná se zástupci firem

rybník.

a bezproblémové.

i s občany, cílem je vše řádně projednat, abychom

prodeje části pozemku parc. č. 42/2 v Ješíně o výměře
20m2 společnosti ČEZ na vybudování trafostanice.

městu nyní pomohli, ale nepoškodili jej do budoucna.

Osoba, která je pozorná a všímavá, jistě zví, kde

který město vyzývá k odstranění vítacích cedulí

Rada vzala na vědomí zprávu České spořitelny

se v našem městě nachází tvář na této fotografii.

u příjezdových cest, neb jsou prý zaměnitelné

o ukončení činnosti pobočky ve Velvarech a dělá

s dopravním značením. Rada vzala výzvu na vědomí

vše pro to, aby se rozhodnutí pokusila zvrátit. Ačkoli

a myslí si o ní své. Město požádá o schválení

naděje umírá poslední, vyhlídky nejsou růžové.

Z dopravního inspektorátu PČR nám přišel dopis,

jednotlivých cedulí, některé bude nutné odstranit,

Rada přidělila veřejnou zakázku „Velvary – úprava

a jiné posunout, aby vyhověly, ještě, že nemáme

křižovatek u Pražské brány“ stavební firmě Neumann

Prosím, dejte nám vědět! Vaše odpovědi přijímáme do schránky před radnicí, telefonem,

nic důležitějšího na práci.

z Mělníka, která ze 4 přihlášených uchazečů nabídla

mailem, sítěmi i ústně. Nejpřesnější odpověď má odměnu jistou! Odpovědi přijímá a příjemné

nejnižší cenu 665.472 Kč vč DPH. Stavební práce

bádání přeje Váš starosta, Radim Wolák

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA      

   

pro všechny obory na 1000 Kč za pololetí. Hlavním
důvodem této úpravy je odstranění omylů a nedorozumění,
které vznikaly při platbách školného v minulém období.
Nově přijatí žáci hudebního oboru budou již od září
zařazeni do individuální nástrojové výuky. To je podstatná změna proti minulosti, kdy žáci v prvním pololetí
navštěvovali výuku přípravné hudební výchovy a teprve
ve druhém pololetí se seznamovali s hrou na vybraný
hudební nástroj. Jak se říká, změna je život. A kdybychom
si občas nevyzkoušeli něco po novu, tak bychom třeba
V období prázdnin zněly školou úplně jiné tóny, než na jaké

neobjevili celou řadu dobrých věcí.

je zvyklá. Jak už to bývá při stavební činnosti, sanace zdiva

Velice mě těší, že máme prvního žáka, který si přeje hrát

a následná obnova omítky na čelní straně budovy přinesla

na violoncello. A tak budeme od září v naší škole nově

do klidné části města hluk, prach a nepohodu místním

vyučovat hru na violoncello. Podařilo se mi angažovat

obyvatelům. Za to se jim všem omlouváme a doufáme,

zkušeného pedagoga, profesionálního hráče s dlouho-

že jim alespoň trochu zlepší náladu pohled na opravenou

letou praxí a vynikajícími výsledky v pedagogické práci.

budovu. Poděkování všem, kteří přispěli k tomu, že se dílo

Je jím pan Pavel Tomáško, který se nám v minulém roce

podařilo. Především místním řemeslníkům pod vedením

představil také jako dirigent Kladenského komorního

pana Vobořila, kteří dovedli představy a přání památkářů

orchestru.

do reálné podoby. Také těm, jejichž zásluhou bylo zajištění

Kromě toho nového budeme samozřejmě i letos ze všech

financování akce, neboť u toho vše začíná i končí.

sil hrát, tancovat a malovat. A hned jak se naučíme něco

Jako každý rok máme čistě vymalováno a uklizeno.

nového, pozveme Vás na první vystoupení či výstavu.

V učebně hudební nauky máme nový botník a věšáky

Ve své činnosti budou pokračovat žákovské soubory

na kabáty. Opravili jsme některé hudební nástroje a také

hudební i taneční a jistě přispějeme svým dílem ke kul-

máme čerstvě naladěná piana, klavír i spinet. Učebna

turnímu dění ve Velvarech. Nadále bude pokračovat

výtvarného oboru dostane nové osvětlení s nižší

spolupráce s Velvarským pěveckým spolkem a ve své

spotřebou, v tanečním oboru máme novou audiotechniku.

činnosti doufám nepoleví ani dámy v houslovém souboru.

Nadcházející školní rok přinese v chodu ZUŠ Velvary

Oba dospělé soubory jsou trvale otevřené všem zájemcům

několik změn a novinek. Změnou, která nám usnadní

o provozování hudby z Velvar a okolí.

administrativní činnost, bude sjednocení výše školného

Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt

Inzerce

KOMINICTVÍ - Jaroslav Michl tel.: 777 274 694

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

jaroslavmichl@email.cz
*kontroly spalinových cest
*revize komínů, *vložkování, *frézování,
*čištění komínů, opravy komínů a poradenství
*výroba a prodej nábytku, *čalounictví,
*ubytování a pronájem bytů
12
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CESTA BOJOVNÍKA
ČLÁNEK              

Přeplav bazén, uběhni 500 metrů, přenes břemeno
z místa na místo, přebroď řeku suchou nohou,
zasáhni prakem cíl - takto začala cesta malých
bojovníků, známa jako cesta „Bushido“. V historii
Japonska byla cesta „Bushido“ morálním kodexem
samurajů.
Další úkoly připravené pro děti v rámci letního campu
JIU – JITSU měly otestovat, zda děti mají všechny
vlastnosti, které pravý bojovník má mít – rozvážnost,
odvahu, čest, rychlé a správné rozhodování,
obětavost, samostatnost a samozřejmě fyzickou
zdatnost. Děti měly týden na to, aby v rámci her
přesvědčily o svých dovednostech a kromě toho
ještě pravidelně chodily dvakrát denně na tréninky.
Tréninky vedli zkušení trenéři, z nichž nejzkušenější
trenér z Francie Alain Sailly, držitel 8. danu
Goshindo, patřil mezi nejvyhledávanější. Zázemí
pensionu Šafránkův mlýn poskytlo dostatečný
prostor pro všechny aktivity spojené s tréninky, hrami
a odpočinkem jako je koupání ve venkovním bazénu
nebo návštěva sauny. Příjemným zpestřením byla
přednáška o poskytování první pomoci s názornou
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ukázkou, při které si děti mohly vyzkoušet nepřímou
masáž srdce a umělé dýchání.
Na konci letního campu mají vždy děti možnost
porovnat síly ve vzájemných soubojích „Randori“.
Nejlepší z nich vyhráli medaile a skleněné pamětní
trofeje. Cestu „Bushido“ splnili všichni a zaslouženě
si odvezli diplom a katanu, symbol samurajů.
Doufáme, že společné zážitky posílily chuť dětí
do dalších tréninků JIU - JITSU a že se s nimi
zase v září opět setkáme na tatatmi.
Sensei, Ivo Brixí

w w w. v e l v a r y. c z |
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AKCE ČLOVÍČKA RAD POKRAČUJÍ I PO PRÁZDNINÁCH
ČLÁNEK              
V letošním roce jsme již úspěšně
připravili dvě akce pro rodiče
s dětmi ve Velvarech a než Vás
pozveme na další, rádi bychom
zavzpomínali…
20. března 2016 jsme se potkali ve Špejcharském
dvoře na Vajíčkobraní a užili jsme si taneční
i pěvecká vystoupení dětí Základní umělecké školy
ve Velvarech, které vábily jaro, ač venku ještě bylo
dost chladno. Pro děti byly připraveny soutěže
a výtvarné dílny, aby si vyrobily výzdobu na nadcházející Velikonoce. Jarmark a výstava Městského
muzea Velvary na Špejcharu nadchla všechny

      

přítomné, kteří se zúčastnili i sbírky „Velvarská vejce
pro Karlův most“, která následně skupina Natrvdlých
odnesla po svých až primátorce Prahy na vajíčkový
kongres. Zahřát se pak nejen pohledem na pohádku
Evy Hruškové a Jana Přeučila Šípková Růženka
šli návštěvníci do sálu Základní umělecké školy.
Rádi bychom tímto poděkovali za podporu Městu
Velvary a za prostory ZUŠ Velvary, za spolupráci
Městskému muzeu Velvary.
28. května 2016 ožil v rámci Dětského dne
s Malvaňáckými strašidly i areál, který Velvaráci
několik let sami opečovávají a zvelebují. Oblíbený
Malvaňák se stal náhle kulturním stánkem,

strašidelnou stezkou i místem k řádění a tvoření
dětí. Na pódiu se vystřídali děti ze Základní
umělecké školy Velvary, které vykouzlily
spoustu úsměvů svými tanečními vystoupeními
se sporto vními ukázkami bojového umění dětí
z Tiger Jiu Jitsu Velvary. Dětský zpěv zpříjemnil
pak zbytek odpoledne v podání žáků ZUŠ Kralupy
nad Vltavou, které dovršilo vystoupení kouzelníka. Děti se vydaly za Malvaňáckými strašidly
stezkou v přírodě a plnily jejich úkoly, za což si
zasloužily odměnu, kterou si u nás ve stánku vybraly
a ve fotokoutku si pořídily památku na tento den.
Pro nejmenší děti byl připraven dětský koutek,
kde si děti mohly zařádit a získat odměnu z kouzelné
truhly. Vyřádit se mohly pak na skákacím hradě,
opičí dráze nebo atrakci moucha. Kdo chtěl být
krásnější, zašel na tetování nebo si nechat
namalovat na obličej něco zábavného. A výtvarníci si
odnesli i svá vyrobená strašidýlka. 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, panu Vernerovi
a dětem z výtvarného oboru ZUŠ Velvary za pomoc
při vytvoření fotokoutku. Poděkovat bychom chtěli
za taneční vystoupení učitelkám ZUŠ, a to Marcele
Odvodyové a Pavlíně Kratochvílové, za ukázky
dětí z Tiger Jiu Jitsu Velvary děkujeme manželům
Brixiovým. Dále bychom chtěli poděkovat firmám,
které přispěly finančním či věcným darem,
a to: Metal Trade Comax, a.s. Velvary, Drogerie
J. a Š. Schubertovi s.r.o., Chovatelské potřeby,
Květiny Linhartová, Lékárna Velvary, FILM-shop,
Pekařství Zounek, Uzenářství a řeznictví V. Holý,
Cukrárna Valentová, Nowaco a Hračkářství Doškovi.
Obrovský dík na závěr patří i všem členům a přátelům
Človíčka RaD z.s., kteří se s úsměvem o obě akce
postarali.
Věříme, že Vás uvidíme i 24. září 2016 od 15:00
hodin, kdy jsme připravili putování naším městem
při Memoriálu Jásema Zabloudila.
Irena Podivínská, Človíček RaD

Inzerce

BARVY – LAKY VELVARY
OD 1. 3. 2015 ROZŠIŘUJEME NABÍDKU O SLUŽBU

MÍCHÁNÍ BAREV
INTERIEROVÝCH, FASÁDNÍCH A SYNTETICKÝCH

DROGERIE J. a Š. SCHUBERTOVI, NÁM. KRÁLE VLADISLAVA 111, VELVARY
tel.: 315762680, mail: schuberts@seznam.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Velvarský
maraton 11. ročník

Inzerce

Individuální výuka anglického jazyka ve Velvarech

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLICKÉHO
JAZYKA VE VELVARECH
pro

•
•
•

Žáky základních škol
Studenty středních škol vč. přípravy na státní maturitu 2017
Dospělé – začátečníky i pokročilé

Anglicky se může naučit každý!!
Ing. Renata Bazalová
Tel.:

+420 733 516 307

Mail: r.bazalova@seznam.cz

• Žáky základních škol
• Studenty středních škol vč.
přípravy na státní maturitu 2017
• Dospělé – začátečníky
i pokročilé

Anglicky se může naučit každý!!
Ing. Renata Bazalová
Tel.: +420 733 516 307
Mail: r.bazalova@seznam.cz

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Zveme všechny příznivce, sportovce i nesportovce

na 11. ročník
Pro každého účastníka maratonský guláš při on-line registraci zdarma + pro
všechny účastníky hlavního závodu cílová fotografie s časem

a mnoho dalšího…. Hlavní ceny jsou zařazeny do závěrečného
slosování startovních čísel!!!

Pro děti lukostřelba, tramplína, skákací hrad a
další…
17. září v 9.30 registrace

w w w. v e l v a r y. c z |
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AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno
Zdeněk Tutr

Za Roudnickou branou 622
273 24 Velvary
tel./fax: +420 315 761 412
mobil: +420 723 360 838
mail: autoelektrika@tutr.cz

www.tutr.cz

Nabízíme:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
- Startérů
- Alternátorů
- Hands free sad
- Autoalarmů
- Výfuků

- Nezávislých topení
- El. Příslušenství
- Tažných zařízení
- Autorádií
- Autobaterií

Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vás zvou
na výstavu obrazů a grafik
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vás zvou
na výstavu
obrazů
a grafik
JIŘÍHO CORVINA
AL
ADISLAVA
ČEPELÁKA

ŘÍKALI
SI VLADYKOVÉ
Z LČ
UŽCE
JIŘÍHO
CORVINA
A LADISLAVA
EPELÁKA
ŘÍKALI
SI VLADYKOVÉ
ZL
UŽCE
Vernisáž
proběhne
v pátek 23. září
2016
v 18 hod.

v sále Městského muzea Velvary,
Vernisáž proběhne v pátek 23. září 2016 v 18 hod.
výstava potrvá do 23. října 2016
v sále Městského muzea Velvary,
výstava
potrvá 85.
do narozeninám
23. října 2016
Výstava se koná
k nedožitým
Jiřího Corvina

Inzerce

Pražská 109

Výstava se koná k nedožitým
narozeninám Jiřího Corvina
273 2485.
Velvary
tel: 315 761 419
Pražská 109
e-mail: muzeum@velvary.cz
273 24 Velvary
tel: 315 761 419
Akcie-mail:
podpořilo
město Velvary
muzeum@velvary.cz

Akci podpořilo město Velvary

Městské muzeum Velvary
Městské
Velvary
zve
v sobotu muzeum
10. 9. 2016 od
15.00 na
zve
v sobotu 10. 9.
2016 od výstavy
15.00 na
Komentovanou
prohlídku
„Kdo byl kdoprohlídku
na Velvarsku“
Komentovanou
výstavy
a„Kdo
malou
historickou
vycházku
byl kdo na Velvarsku“
„ Poa stopách
velvarských
osobností“.
malou historickou
vycházku
„ Po stopách velvarských osobností“.
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VELVARY – TRADIČNÍ ZDROJE OBŽIVY
VELROS
Plastová
PO ÚNORU 1948 ŘEMESLA A ŽIVNOSTI

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.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ČLÁNEK

  

Ačkoliv v 19. století začal ve Velvarech vznikat
a rozvíjet se průmysl a možnosti zaměstnanosti
se rozšířily výstavbou lokálky (provoz zahájen
r. 1882) do vzdálenějších průmyslových lokalit
(Kralupy, Praha, Slaný, Kladno), stále pro valnou
část občanů zůstávala zdrojem obživy tradiční
řemesla, obchod a zemědělství. Po celá staletí zde
lidé pěstovali, vyráběli a prodávali také obyvatelům
širokého okolí dovednosti, často přenášené
do dalších generací, které zajišťovaly základní
životní potřeby, přinášely uspokojení z dobré práce,
posilovaly sebevědomí. Vytvářely a upevňovaly
vztahy nejen mezi lidmi, prohlubovaly i vztah
k místu, kde se člověk narodil, kde prožíval radosti,
zklamání, k zemi, v níž nakonec spočinul. Láska
k domovu nebyla pouhou frází, lidé cítili, že jejich
život je zakořeněný a má smysl.
Nebyli to žádní čítankoví hrdinové, některé jejich
vlastnosti a skutky nebyly vždy příkladnými. Věděli
však, co mohou čekat za dobrou nebo špatnou
práci. Dobrá pověst řemeslníka – obchodníka
byla důležitá, měla-li se živnost udržet, obstát
v konkurenci s ostatními – a konkurence byla
silná. V městě s cca 3000 obyvateli se do počátku
druhé poloviny 20. stol. udrželo kupř. osm holičů
– kadeřníků, sedm obuvníků a osmnáct krejčích
a švadlen. Někteří sotva uživili rodinu. Šikovnější
– a snad, že jim také štěstí více přálo – dospěli
k určitým stupňům zámožnosti, většinou však
po letech poctivé, usilovné práce. Přišel „vítězný“
únor roku 1948 a s ním znárodňování, vyvlastňování…
Z řemeslníků, živnostníků a zemědělců se naráz
stali vykořisťovatelé, i když většinou zaměstnávali
jen rodinné příslušníky. Násilná socializace zasáhla
neblaze do mnoha lidských osudů nejen tehdejší,
ale i následující generace a vlastně její důsledky,
tj. nedostatek kdysi početných a stále potřebných

    

   

řemesel se projevuje dodnes, stejně jako nevážnost
k půdě „k rodné hroudě“… Pohled na život
řemeslníků a živnostníků před pětašedesáti roky,
viděný prizmatem vzpomínek mých, několika mých
přátel a známých, je neúplný. Rozmývaný běžícím
proudem času. Mnohé jsme zapomněli a ti, o nichž
je psáno, většinou už odešli. Některé jsme dobře
znali, jiné potkávali, o dalších už jen slýchali. Někdy
zůstala v paměti jen jména, ale za každým je osud
člověka v době plné zvratů a zlomů. V tom, jak žili
lidé ve Velvarech, není nic výjimečného, naopak,
podobně bylo i jinde. Myslím, že právě proto je třeba
tyto časy připomenout.
Když jsem se na sklonku roku 1952 s rodinou
do Velvar přistěhovala, bylo už o všem
rozhodnuto. V ulici Za Roudnickou branou,
za přízemním domkem čp. 231, se nacházel
rozlehlý dvůr s hospodářskými staveními,
hnojištěm a stodolou, oddělený kamennou zdí
od zahrady (dnes je celý areál zaplněný stavbami
rodiny Tutrových, včetně malé loučky před domkem
u silnice). Byl to statek rodiny Cílových. Tam nám
přidělili byt, ale to už v areálu měla působiště Strojní
a traktorová stanice, detašované pracoviště STS
Veltrusy. Nutno říci, že celý areál byl značně zanedbaný, včetně domku a zpustlé zahrady. Z chlévů
a dvora vyváželi traktoristé hnůj, z objektů se
zřizovaly garáže, zámečnická dílna, kovárna apod.
Upravovaly se také místnosti v domku. Bylo nám
řečeno, že donedávna tu žila paní, která pro vysoký
věk nemohla se už o nic starat, proto si ji k sobě vzala
dcera bydlící v Roztokách. Bydlili jsme tam už řadu
let, když jsem uviděla procházet se po dvoře ženu
a muže středního věku, byla neděle, na dvoře nebyl
nikdo ze zaměstnanců, ptala jsem se proto, koho
hledají. Řekli mi, že jsou Cílovi, že statek patřil jim, že
je odtud vyhnali…. Byla to pro nás studená sprcha.
w w w. v e l v a r y. c z |
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ČLÁNEK - POKRAČOVÁNÍ

                    

V krámech jsem na počátku padesátých let za pulty
ještě zastihla bývalé majitele, či nájemce, jejich
jména na firemních štítech však vystřídaly názvy
jako MASNA, PRAMEN, ODĚVY, KOVOMAT,
DOMÁCÍ POTŘEBY, NARPA, CHEMODROGA,
RaJ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY apod. Někteří
živnostníci svou činnost po únoru, buď z vlastní vůle,
nebo spíš donuceni podmínkami, ukončili, některým
bylo d o v o l e n o pracovat dále ve svých
bývalých živnostech, byli ale tací, kteří si postavili
hlavu a svou živnost státu nedali. Kupř. Běla
Škochová zdědila koloniál na náměstí v domě
čp. 112 po svém dědovi. Po znárodnění odmítla
dát krámek k dispozici. Mohla prodávat dále,
ale nebylo jí dovoleno doplňovat zboží. Když
vyprodala veškeré zásoby, sedávala v prázdném
krámku, nebo tu a tam vyšla obsloužit zákazníka
u benzinové pumpy. Stávala před jejím domem
a v provozu byla ještě v sedmdesátých letech,
v obsluze se střídaly i po smrti B. Škochové paní
Zelenková, Bílková a Laura Ulrichová. Pár kroků
od krámku B. Škochové byla opravna kol.
V maličkém krámku v čp. 113 živořil jako
soukromník do pozdního stáří majitel Antonín
Němeček. V tomtéž domě v druhém krámku
prodával trafikant pan Novák.
V roce 1895 koupil dům čp. 113 Alois Vožech.
Zřídil v něm koloniál. Dařilo se mu, zvlášť když
začal prodávat kávu z vlastní pražírny, mohl
tedy r. 1910 koupit na náměstí větší, rohový dům
čp. 115. Prosperující obchod po něm převzal
syn František Vožech. Ten jej v roce 1937
vybavil novým mobiliářem, zhotoveným velvarským truhlářem Karlem Routou. V roce 1949 byl
Fr. Vožechovi s obchodem vyvlastněn celý dům,
protože živnost zabírala 50 procent budovy. Mohl
zde s rodinou zůstat v nájmu, ale pracovat mu
v jeho bývalém obchodě nedovolili. Několik let
musil dojíždět do Kralup, do Mikovic, do jiného
znárodněného obchodu, jehož bývalý majitel musil
naopak dojíždět do Velvar! Znárodněný obchod

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Vožechův vedla Jenoféfa Matějková s prodavačkou
M. Brindzejovou. V roce 1960 byl krám přeměněn
na samobsluhu. Později F. Vožech směl být
zaměstnán ve Velvarech dokonce jako vedoucí
obchodu s potravinami – v Pramenu – v Pražské
ulici čp. 63. Byl obchodníkem „ze staré školy“,
slušný, k zákazníkům vstřícný. Dbal na to,
aby také prodavačky byly přívětivé a ochotné
a jeho zásluhou byl na tehdejší dobu obchod
dobře zásobený, nejvíce hospodyň chodilo
nakupovat - jak se stále říkalo – k Vožechovi.
Velký výběr potravinářských prodejen ve Velvarech
nebyl. Výše v Pražské ulici byl ještě krámek,
kde byla vedoucí B. Stahlová (Štálová?),
na náměstí zmíněná samoobsluha a v Chržínské
ulici obchůdek, kde prodávala paní Stýblová.
K lahůdkářství po čase v čp. 56, po některém
ze zlikvidovaných krámků, přibylo občerstvení
s prodejem rozlévaného vína. (Když se ve Velvarech
natáčely některé scény k filmu „Kam slunce nechodí“
s Waldemarem Matuškou, chodil sem popíjet.
Spřátelil se také s řezníkem J. Krejčím, prodával
v Chržínské ulici v krámku po Hlužkových, jednou
si spolu vyrazili – asi ne střízliví — někam autem,
měli bouračku, naštěstí se nikomu nic nestalo.
Filmování bylo uvítáno jako příhodný zdroj získání
peněz těmi, co byli přizváni ke statování. Nejvíce
si pochvaloval a vydělal povozník Cíla tím,
že čekal s koňmi a povozem na náměstí,
pak několikrát přejel a dostal 1.500 korun.
Dalším obchodem na náměstí v čp. 114 bylo
řeznictví, v něm prodával bývalý majitel Matěj
Horáček s manželkou. Horáčkovo řeznictví mělo
i po znárodnění dobrý zvuk, (léta byl členem
ochotnického spolku Tyl), uměl jednat s lidmi
a v době, kdy bylo masa málo, nebral zřejmě vše,
co mu hodlali přidělit. Maso „v jeho“ krámě vyhlíželo
vždy čerstvě, také bylo vždy nejdříve vyprodáno
a tak jsem stávala frontu i v Pražské ulici čp. 102,
kde v bývalém svém řeznictví prodávali manželé
Anna a Antonín Bártlovi. Někdy jsem ale musila

nakupovat v ulici Chržínské čp. 54. Prodávala tam
vdova po bývalém řezníkovi Vojtěchu Hlužkovi.
Snad se nedokázala ubránit a brala, co jí přidělili,
na hácích viselo nevábně vyhlížející maso,
zmrazené roztávalo, tekla z něj voda. Vaření tedy
nebylo vůbec lehké, teprve v roce 1953 byl zrušen
úplně potravinový lístkový systém, zavedený
za okupace. To neznamená, že byl dostatek všeho.
Naopak, stále se projevoval čehosi nedostatek
– jednou to byla cibule, permanentně jižní ovoce

a z drogistického zboží dokonce toaletní papír.
V západní části města - „na rasovském křídle“, nebo
také „na rasáku“, byla dlouhá léta zavřená městská
jatka. Podle vzpomínek Josefa Dryáka, pracoval
v nich a bydlil za první republiky řezník J. Holý,
po r. 1989 je koupil, zmodernizoval a zprovoznil
jeho vnuk Václav Holý. Z řezníků uvádí Josef Dryák
ještě Jana Sojovského ve Slánské ulici (na kterého
se však nepamatuji) a koňského řezníka Tajče
v ulici k cukrovaru, ten však už po válce živnost
neprovozoval…
(pokračování v příštím čísle – povídání o pekařích,
cukrářích a zelinářích)
Zdeňka Křtěnová
Foto poskytl pan František Bílek

Inzerce
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční: 24. září a 22. října 2016 Velvary – u pošty - 14.30 hod.
prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601576270, 606550204, 728605840
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÁ REPREZENTACE V DÁNSKU
SLOVAN VELVARY                
Na přelomu července a srpna tohoto roku se tým mladších žáků FC SLOVAN Velvary zúčastnil
mezinárodního fotbalového turnaje CUP Denmark 2016 v dánském Ishoj.

kolektivu se opět projevila naplno, FC SLOVAN
Velvary ve složení Filip Novák, Ondřej Malík, Jiří
Veselý, Ondřej Sedláček, Patrik Hirni, Petr Peiger,
Nikolas Dobiáš, Petr Urík, Šimon Podivínský,
Ondřej Vacek a Matěj Holub deklasovala v posledním utkání základní skupiny švédský Dösjöbro IF 7:0,
což zajistilo klukům postup do dalších bojů z druhého
místa ve skupině.
V dalších utkáních již ono příslovečné štěstíčko
stálo na straně soupeřů a tak v boji o finále podlehl
velvarský tým až v penaltovém rozstřelu dalšímu
švédskému celku Virestads IF. V následujícím
zápase nestačil Slovan na finský Keika a prohrál
nejtěsnějším rozdílem 0:1. V celkové pořadí obsadil
tým FC SLOVAN Velvary sedmou příčku a při svém
prvním zahraničním vystoupení předvedl dobrý

výkon v silné konkurenci skandinávských týmů,
který je příslibem do nadcházející fotbalové sezóny.
Účast na CUP Denmark 2016 byl pro mladé
hráče krásným nejen fotbalovým zážitkem, který
by nebylo možné zrealizovat bez podpory rodičů.
Za materiální a finanční podporu děkujeme
našemu hlavnímu sponzorovi společnosti
FORMICA CZ s.r.o., která se zabývá technologiemi
pro tiskařský provoz, jmenovitě jednateli společnosti
panu Jiřímu Bejčkovi. Jemu i jeho společnosti
patří velký dík od hráčů a rodičů mladších žáků
FC SLOVAN Velvary. Jejich podpora zároveň
zavazuje celý tým do nové sezóny, na kterou
se mimo jiné celek z Velvar nyní připravuje
na soustředění ve Mšeně na Kokořínsku.

Inzerce

Velvarský celek posílený o hráče Kralup, Slaného
a Kladna odcestoval pod vedením trenérské dvojice
Marek Bejšák a Jiří Veselý na svůj první zahraniční
turnaj.
Podnik probíhající již řadu let na předměstí hlavního
dánského města Kodaně pořádaný švédskou
profesionální fotbalovou agenturou je jednou
z největších akcí tohoto typu na evropském
kontinentu. Celkem se na patnácti hracích
plochách představilo 2800 hráčů 20ti národností
ve 172 týmech.
Převaha celků ze Švédska se odrazila již v základní
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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skupině, kde hráči Slovanu narazili hned na tři celky
pořádající země. Středočeši však hned úvodní zápas
zvládli s bravurou sobě vlastní a porazili švédskou
fotbalovou akademii Svedala IF 4:2. Bohužel druhý
podvečerní zápas, po slibném nástupu a vedení
v úvodu, nedopadl pro kluky z Velvar dobře a podlehli
rovněž akademickému týmu Åkersberga FC 1:9.
Porážku od celku, který až v samotném finále podlehl
vítězi turnaje anglickému Hertford Town Youth
však Velvaráci spláchli večerní koupelí v moři,
jež se nacházelo v těsné blízkosti sportovišť.
Prohra z předchozího dne byla zapomenuta a síla
w w w. v e l v a r y. c z |
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SÍTĚPROTI
PROTI HMYZU
HMYZU 
 MARKÝZY
MARKÝZY 
SÍTĚ
 SILIKONOVÉ
SILIKONOVÉTĚSNĚNÍ
TĚSNĚNÍ

CO VE VELVARECH A OKOLÍ
NYNÍ TAKÉ ROSTE A KVETE…
ČLÁNEK

  

    

   

BLÍN ČERNÝ
NABÍZÍ FIRMA
NABÍZÍ
FIRMA

Hyoscyamus niger
Blín je jednoletá až dvouletá bylina z čeledi lilkovitých.
Nepříjemně páchnoucí, 20 až 90 cm vysoká bylina, kvete

Velvary, Lísa 744
Velvary, Lísa 744
tel/fax: 315 766 051, mob.: 606 851 277, e-mail: zaluzie.svoboda@seznam.cz
tel/fax: 315 766 051, mob.: 606 851 277, e-mail: zaluzie.svoboda@seznam.cz

v červnu až září. Plodem je tobolka.
Setkat se s blínem můžete na rumištích, podél cest,
v polích na slunných stanovištích. Svědčí mu písčitá
až hlinitá úrodná půda. V ČR roste roztroušeně, zejména
v teplejších oblastech. V poslední době je však zřejmě

Inzerce

v důsledku působení člověka na ústupu. Rostlina
je řazena k ohroženým druhům naší květeny.
Blín černý je rostlina smrtelně jedovatá!! Obsahuje
alkaloidy (např. atropin, apoatropin a další), hořký
glykosid hyoscyopikrin, třísloviny, silice a v semenech
olej. Otravy se projevují stejně jako otravy rulíkem
zlomocným. První pomocí je vyvolání zvracení

Ve stejné době býval rovněž jednou z důležitých

a podávání živočišného uhlí.

součástí tzv. nápojů lásky, pomocí kterých se u vyhléd-

Zejména v minulosti bylo blínu užíváno i v lidovém

nuté osoby druhého pohlaví mělo dosáhnout sexuální

léčitelství. Ve středověku byl užíván jako anestetikum

touhy i proti její vůli.

při operacích a také při revmatismu (zevně se užíval
olej získaný ze semen), zápalu plic, kašli, nechutenství
či při hadím uštknutí, vdechování par z napařených

Blín byl rovněž někdy přidáván do slabšího piva,
aby se zvýšila jeho opojnost.
Patřil mezi posvátné rostliny pohanských Germánů,

semen údajně zmírňuje bolesti zubů.

kteří ho pěstovali na zvláštních „svatých políčcích“.

Ale vzhledem k tomu, že se jedná o rostlinu smrtelně

Byl používán při věštění, ovlivňování počasí a léčení.

jedovatou, je její užití v samoléčení krajně riskantní!!!

Používal se rovněž jako vykuřovadlo.

V současnosti se blínových drog užívá k izolaci

V 19. století byl chápán jako ohavný, hovořilo se o něm

alkaloidů, jež nacházejí uplatnění v oficiální medicíně

s největším opovržením: Nic dobrého není v šeredném

(např. při léčbě astmatu).

blínu…(Sobotka). Říkávalo se o něm, že je mezi
rostlinami tím, čím sova mezi ptáky, byl nazýván

DALŠÍ UŽITÍ, ZAJÍMAVOSTI:
Ve středověku býval blín hlavní součástí

„ proletariátem rostlinným“ (Rosický).
M. Červenková (foto archiv autora)

tzv. čarodějných mastí, kterými si hysterické ženy potíraly
tělo.
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Ceny a
kategorie:

Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné: 1.místo = 1 300,-Kč// 2.místo = 900,-Kč
3. místo = 600,-Kč + pamětní poháry.
Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné ženy: 1.místo = 600,-Kč// 2.místo = 400,-Kč
3.místo = 200,-Kč + pamětní poháry.
Pro nejlépe umístěného hráče, který má R-ELO 1799 a nižší: = 500,-Kč + pamětní pohár.
Pro nejlépe umístěného juniora (ročník 2000 a mladší): = 500,-Kč + pamětní pohár.
Pro nejlépe umístěného seniora (ročník 1953 a starší) = 500,-Kč + pamětní pohár.

Šachový klub Velvary
ve spolupráci s šachovým oddílem SK DDM Slaný
Za podpory královského města Velvary
a sponzorského přispění společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.
Pořádá šachový turnaj

Comax Chess 2016
Memoriál Dr. Karla Treybala
Neděle 25.září 2016, od 8:00 hod.

Místo konání:

Základní škola Velvary, ul. Školní 269 (budova školní jídelny, vchod ze Sokolské ulice)

Cenový fond:

6 000,-Kč

Právo účasti:

Registrovaní i neregistrovaní šachisté do naplnění kapacity 60 hráčů

Časový plán:

Startovné:

Je zajištěn ze strany pořadatele.

Občerstvení:

V místě konání turnaje je zajištěn prodej jídla a nápojů.

Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Hrdlička
Pomocný rozhodčí: Jiří Vaněček ; Petr Neuman ; Jakub Stehlík ; Tomáš Pšenička

Přihlášky:

Do 21. září 2016, na emailovou adresu:Vanecek.jiri@seznam.cz, telefonicky: 732 333 242.
Lze i na místě, ale pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast z důvodu kapacity
hracích prostor. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka turnaje, který nebude
dodržovat šachová pravidla, nebo pravidla slušného chování.
Seznam přihlášených na: www. šachový-klub-velvary.webnode.cz

Autobaterie – Zdeněk Tutr, Velvary
Valenta ZT s.r.o. – Všetaty
C Connect – Velvary
Autoservis – Václav Trégr, Jaroslav Frolík, Velvary

Tempo hry 2x20min. Švýcarským systémem na 9 kol dle platných pravidel FIDE a
a přílohy pravidel ŠSČR pro rapid šach. (bod G4 pravidel Fide nebude aplikován)
Pro počítání výsledků bude použito automatické nastavení programu Swissmanager
(body, střední Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger, Progess, los). Čekací doba 10min.
Výsledky budou započítány na Rapid LOK ČR.
08:00 – 08:45 prezence
09:15
zahájení turnaje
09:30 – 10:10 * 1.kolo
10:15 – 10:55 * 2.kolo

Materiál:

Naši partneři:

Termín konání:

Systém hry:

Pro nejlépe umístěného hráče ŠK Velvary; SKDDM Slaný; ŠK Zlonice: = 500,-Kč +
pamětní pohár.

11:00 – 11:40 * 3.kolo
11:45 – 12:25 * 4.kolo
12:30 – 13:10 * 5.kolo
přestávka 30 min.

13:40 – 14:20 * 6.kolo
14:25 – 15:05 * 7.kolo
15:10 – 15:50 * 8.kolo
15:55 – 16:35 * 9.kolo
17:00 vyhlášení výsledků
zakončení turnaje

Pekařství – Zdeněk Zounek, Velvary
MUDr. Margarit Margaritov
Ing. Jindřich Trejbal
Tímto Vás srdečně zveme k účasti na našem turnaji
Za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Petr Neuman
Ředitel turnaje

60,- Kč pro předem přihlášené
100,- Kč pro předem nepřihlášené (hráči ŠK Velvary; SKDDM Slaný; ŠK Zlonice
startovné neplatí)
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Městská knihovna Velvary
pořádá

KURZ
TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI
s názvem

Proč si to nepamatuji aneb
Dá se s tím něco dělat?
Kurz se bude konat
ve společenské místnosti knihovny od 16 hodin:

Inzerce

Realizujeme vaše sny…
Vy máte nápad, my to umíme postavit…

klempířské práce
instalatérské a topenářské práce
zednické práce
zámečnické práce
terénní úpravy a údržba pozemků
pokládka zámkové dlažby

Telefon: 724 515 108
www.stavby-velvary.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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4.10.2016
18.10.2016
25.10.2016
8.11.2016
22.11.2016

–
–
–
–
–

Trénujeme smysly
Mnemotechniky
Trénujeme smysly
Mnemotechniky
Kreativita

Zájemci o kurz se hlásí v knihovně osobně
nebo telefonicky.
Pro registrované čtenáře zdarma.
Ostatní zájemci se můžou registrovat před
zahájením kurzu nebo u zápisu.

Lektorka kurzu: Anna Kratochvílová
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KNIHOVNA ČÁSTEČNĚ V NOVÉM
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY   		
Srdečně zveme všechny čtenáře
a hosty knihovny k návštěvě nově
upravených prostor v půjčovně
pro dospělé i pro děti. Nové lino
a drobné úpravy interiéru prostředí
velvarské knihovny zútulnily.
Dospělé čtenáře určitě potěší nově
vzniklé místo pro posezení. Knihovna
se tak zase o kousek přiblížila
našemu dlouhodobému záměru,
aby na návštěvníky působila jako
kulturní oáza, kde je radost
se zastavit a v ruchu dne na chvíli
příjemně spočinout.

KNIHOVNA ČÁSTEČNĚ V NOVÉM
Srdečně zveme všechny čtenáře a
hosty knihovny k návštěvě nově
upravených prostor v půjčovně pro
dospělé i pro děti. Nové lino a drobné
úpravy interiéru prostředí velvarské
knihovny zútulnily. Dospělé čtenáře
určitě potěší nově vzniklé místo pro
posezení. Knihovna se tak zase o
kousek přiblížila našemu
dlouhodobému záměru, aby na
návštěvníky působila jako kulturní
oáza, kde je radost se zastavit a
v ruchu dne na chvíli příjemně spočinout.

Poděkování PODĚKOVÁNÍ

Oceňujeme
PoPodeseti
letech
od svého
v těchto
deseti letech
od svého
vzniku vzniku
ukončila vukončila
těchto dnech
velvarská restaurace
Vikabar i příjemné prostředí na úrovni, kam
svoji činnost. Chtěla bych za naši knihovnu jejímu majiteli Milanu Demovičovi poděkovat
bylo možno pozvat na občerstvení a malé posezení
dnech
velvarská restaurace Vikabar svoji činnost.
za dlouholetou vstřícnost, kterou knihovně vždy ochotně projevoval. Šlo především o
i účinkující,
Chtěla
za naši
knihovnu
Milanu soutěže
dárkovébych
poukázky
na pohoštění,
kteréjejímu
věnovalmajiteli
vítězům každoroční
Král čtenářů.kteří u nás besedovali se čtenáři.
Spokojenost
se službami restaurace bezprostředně
Demovičovi
poděkovat
za
dlouholetou
vstřícnost,
Oceňujeme i příjemné prostředí na úrovni, kam bylo možno pozvat na občerstvení a
malé posezení
i účinkující,
kteříochotně
u nás besedovali
se čtenáři. Spokojenost
se službami
vyjádřili
například herec Jiří Krampol, spisovatelky
kterou
knihovně
vždy
projevoval.
Šlo
restaurace bezprostředně vyjádřili například herec Jiří Krampol, spisovatelky Halina
Halina Pawlowská, Táňa Kubátová a mnoho dalších.
především
dárkové
poukázky
na pohoštění, které
Pawlowská, o
Táňa
Kubátová
a mnoho dalších.
věnoval vítězům každoroční soutěže Král čtenářů.
Z. Ortová – knihovnice
Z. Ortová – knihovnice

Poděkování

ukončil k 31. 7.2016 činnost.
Děkuji všem stálým zákazníkům za přízeň.
Milan Demovič

KŘÍŽOVKA
ZÁŘÍ

 	

Zářijová pranostika: „Ozve-li se v září hrom, bude v zimě …(viz tajenka).“
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ukončil k 31. 7.2016 činnost. Děkuji všem stálým zákazníkům za přízeň.
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VYLUŠTĚNÍ ZE SRPNOVÉHO ČÍSLA:
Gabriel Laub: „Televize byla vynalezena, aby i analfabeti měli … DŮVOD NOSIT BRÝLE“
Křížovku připravila: L. Štýbrová
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