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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY             
Milí velvarští, zdravím Vás v podzimním čase a věřím,
že se Vám navzdory plískanicím a lezavu dobře vede,
že odoláváte rýmě a chmurám a užíváte si zvesela
barevného listí, tepla kamen a vyhlížíte blížící se zimu.
Říjen byl letos nejen krásný, ale i bohatý na události,
ve městě se toho stalo dosti radostného, neradostného i smutného, zmiňme něco z toho, abychom
to udrželi pro paměť budoucí.
Začněme smutným. Opustila nás významná
a dlouholetá paní učitelka Olga Rechcíglová.
Poslední rozloučení proběhlo velmi důstojně a přišlo
na něj opravdu hodně lidí. Na paní učitelku se bude
dlouho vzpomínat, vzpomínku na ni přinášíme
i v tomto zpravodaji. Radostí v tom smutku je krásný
věk, kterého se paní Olga dočkala, který byl jistě
odměnou za její laskavost a vlídnost.
Pokračujme neradostným. Česká spořitelna
opravdu uzavřela svou pobočku. Chtěl bych
poděkovat za podporu v petiční akci všem, kdo jste
se k ní připojili. Rozhodnutí banky žel již nezvrátila.
Vyjednáváme s poštou o pomoci seniorům, snad bude
brzy nabídnut výhodný účet. Pokud by Vám odchod
spořitelny působil problémy, s nimiž si nevíte rady,
dejte nám vědět, pokusíme se pomoci. I toto
neradostné má svou druhou minci. Odliv obchodů
ve Velvarech se snad zastavuje a chystá se otevření
několika nových krámků, které s radostí vítáme!
Další neradostnou zprávou je fakt, že úřad práce
nám neprodloužil projekt na zaměstnávání pracovníků
technické čety města, ke konci října jich většina
odchází. Těm, kteří v četě dosud dbali o čistotu
a rozkvět města, bychom tímto chtěli co nejsrdečněji
poděkovat za všechnu obtížnou a náročnou práci,
věříme, že se k nám opět brzy vrátí. Technická četa
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bude v zimním období pracovat v omezeném počtu,
budeme hledat dočasné posily, na jaře snad četu opět
rozšíříme. Děkujeme předem všem občanům, pokud
v zimním období pomohou s údržbou svých chodníků
a pokud nemohou, děkujeme, že budou trpěliví, pokud
se nám nepodaří zajistit vše hned.
Radostné je, že se nám v říjnu podařilo dokončit
mnoho rozpracovaného. Máme krásné vyhlídky
na Radoviči, které mají sloužit výhledu a odpočinku
místních i kolemjdoucích. Obnovili jsme křížek
na Bučině a dodali tak této místní části další pěkné
místo. Náhon Malovarského rybníka má novou
šachtu s uzávěrem, což byl předpoklad bezpečné
údržby našeho vodního díla. Otevřeli jsme novou
stálou expozici v Pražské bráně věnovanou
fotografickému odkazu velvarského stavitele
pana Jindřicha Bišického. Potěšily i drobnosti jako
zdařilá oprava zdi v Růžové ulici či vydání nových
letáků o památkách našeho města.
Něco je hotovo, ale stále je co dělat. Vrcholí
příprava výměny oken v budově děkanství, probíhají
práce na budování nových přechodů u Pražské
brány, začíná stavba dokončení poslední části
kanalizace v ulici Třebízského, prořezáváme zeleň,
na hřbitově se pokračuje v opravách zdi a přípravě
zkulturnění přístupové cesty ke kostelu sv. Jiří.
Drobných provozních a stavebních událostí
je bezpočet, velkou akcí, kterou nefinancujeme,
ale snažíme se na ni dohlížet, je obnova průtahu
Ješínem, který přinese Ješínským lepší prostředí,
ale notně je nyní zatěžuje. Dobrou zprávou je, že se
začíná hýbat i příprava obchvatu na Slaný, který bude
pro Ješín znamenat vysvobození. Chystáme se
ale i na další dění. Pracujeme na sestavení rozpočtu
pro příští rok, projektujeme, připravujeme žádosti
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o dotační tituly. Zatím jsme odevzdali žádost
o příspěvek na další fázi obnovy kostela sv. Jiří,
připravujeme další kroky programu regenerace
památkové zóny, budeme žádat o prostředky
na zateplení školní jídelny, připravujeme žádosti
na budování bezbariérových chodníků, chceme
občanům zajistit zdarma kompostéry a získat dotaci
na městský štěpkovač, připravujeme další fázi rozvoje
oblasti kolem Malovarského rybníka, spolupracujeme
s Povodím Vltavy na přípravě vodohospodářských
akcí, stali jsme se organizátorem společného postupu
obcí v povodí Bakovského potoka. Významným
projektem je příprava studie nové podoby velvarské
Záložny a chystání dalšího postupu vedoucího
k jejímu uskutečnění. Je toho mnohem více, věříme,
že se bude dařit.
Máme též první zprávy o úspěších v dotačních
žádostech pro příští rok. Naši hasiči získali podporu
2,5 mil. korun na pořízení nové cisterny, získali jsme
příslib dotace ve výši 5 milionů korun na vytvoření
varovného systému v podobě nového moderního
bezdrátového rozhlasu, který bude ve všech
městských částech (náš stávající už má svá léta
za sebou). Obě akce bude třeba dofinancovat,
ale věříme, že budou pro město přínosem.
Máme za sebou také mnoho příjemných
a vydařených kulturních akcí, proběhly Varhany
znějící, letošní Slánské rozhovory – pravidelná akce
milovníků památek – byly věnovány plně Velvarům,

muzeum otevřelo vernisáží výstavu Jiřího Corvina,
ke které vznikla pěkná kniha, příjemná byla
i vernisáž v Pražské bráně, ozvěny Festivalu
Oty Hofmana ve velvarském kině měly velkou
návštěvnost, říjen byl bohatý i na mnohé další kulturní,
sportovní i společenské akce, dík patří všem, kdo
je připravují a věnují jim svůj čas, jednotlivcům,
spolkům, školám i městským organizacím.

VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       

Kdo se dívá kolem sebe, neměl problém na tajemném obrázku z minulého
čísla poznat vzor z velvarských chodníků. Daná fotografie byla pořízena
v ulici Na Brčkově, ale stejný vzor bychom našli i jinde. Zařazením tohoto

Skvělé je, že hodně krásných akcí nás teprve
čeká. V listopadu budeme sázet stromy u Malvaňáku,
čeká nás hodně koncertů a divadel, pestré bude
i sportovní dění. Měsíc vyvrcholí již tradičním
setkáním při rozsvícení vánočního stromu, které bude
opět spojeno s adventním trhem, s vystoupením
velvarských dětí a pěveckého spolku, s adventním
koncertem v muzeu. Letos navíc vypustíme společně
svítící balónky s přáníčky do nebe. Každá rodina
si na náměstí bude moci koupit svůj, výtěžek
z prodeje bude předán dětem, které to potřebují,
Matějovi a Lauře. Moc se těšíme, že se na tomto
klidném a příjemném setkání opět všichni uvidíme.

snímku do soutěže jsem chtěl připomenout půvab našich chodníků,
které jsou velkým dědictvím našeho města, málokde najdete podobné,
tak krásně zachovalé. Chtěl bych, abychom si to uvědomovali, naše
chodníky chránili a vážili si jich, a při zásazích do nich postupovali
vždy tak, abychom je dokázali vrátit do původního stavu (což už dnes
bohužel málokdo dokáže).
Správných odpovědí se tentokrát sešlo více, děkuji všem zúčastněným,
ale dobrou zprávu mám jen pro jednoho, tedy spíše pro jednu,
neb se tímto na vědomí dává, že vítězkou našeho kvízu se stala slečna
Alžběta Valešová z Nabdínské ulice! Blahopřejeme! Cena v podobě
knihy o historii města s věnováním je k vyzvednutí v úředních hodinách
na pokladně radnice.

Rád bych touto cestou poděkoval též všem, kdo se
zúčastnili voleb do krajských zastupitelstev. Jsou
to volby pro naše město velmi důležité, protože dobré
vedení kraje znamená pro Velvary rozkvět a oporu.
Přeji vám všem krásný listopad a příjemný počátek
adventního času, těším se na viděnou na některém
z veřejných setkání!
Radim Wolák, starosta

A máme tady další taj! Tentokrát soutěž přináší další tajemný nápis. Poznáte, kde to je a co to je? Těšíme se
na Vaše odpovědi, které nechť se hlásí všemi možnými kanály u starosty! Vyhodnocení v příštím čísle.
Příjemné pátrání přeje starosta.
P.S.: Máte-li námět na to, co by se mohlo stát předmětem hádanky v příštích kvízech, sem s ním!
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TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2016

		

podpory anglického lektora, dovolme si říci našeho

schody. Navíc se podařilo najít původní lucerny, které

Steva, který pomáhá našim dětem vnímat angličtinu

kdysi byly před kostelem, čili se jen trochu změní jejich

jako přirozenou součást světa kolem. Škola bohužel

místo a budou zase dělat nádheru.

na jeho plat nezískala prostředky. Radní proto rozhodli,

Radní se zabývali otázkou úpravy oplocení

ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA
Radní vzali s radostí na vědomí, že na místo sociální

být nadále používán jen při zpěvu, nikoli v prostoru pod

památka zlepší svůj kabát.

Malovarského hřiště, kde si někteří ze sousedů

že do konce roku prodlouží finanční podporu,
kterou město poskytuje nyní.

stěžovali, že jim občas míče létají na pozemky.

Rada nerada schválila odpis nevymahatelné

Protože částka na navýšení oplocení by vyšplhala ke

pohledávky ve výši 86.849 Kč, kterou městu dlužila

pracovnice městského úřadu nastoupila paní Veronika

Radní schválili novou pojistnou smlouvu

100.000 Kč a výsledek by byl nejistý, neb balóny jsou

bývalá nájemkyně hostince Na Sladovně (1998-2003).

Richtrová a na místo sekretářky starosty paní Veronika

pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů, která

balóny, rozhodla se rada prozatím vyčkat a požádat

Jedná se o nedoplacenou částku z dluhu

Lipavská. Máme tak na pomoc dvě nové Veroniky,

by naše hasiče měla lépe chránit, kdyby se něco

spíše skupiny, které hřiště využívají ku hrám, aby čutaly

157.000, - Kč, který byl jistou dobu splácen na základě

jedna je z Ješína a druhá z Velvar, takže město dobře

přihodilo. Věřme, že ji nebudeme potřebovat.

obezřetněji.

splátkového kalendáře, ale po 10 letech dle platné

znají, jistě se s nimi brzy seznámíte! Z radosti nad jejich

Rada s úlevou přijala zprávu, že firma Huptych

Radní schválili pořízení nového nástroje

legislativy byl promlčen. Situace se nám nelíbí a mrzí

příchodem jsme je rovnou zavalili prací. Pan starosta

dokončila opravy povrchu víceúčelového hřiště, v což

pro zpravování veřejnosti o obecním dění – služby

nás, ale to je tak vše, co s tím můžeme dělat, krom

poděkoval všem dalším zájemkyním o místo asistentky

jsme už, popravdě, příliš nedoufali. Zázraky se dějí!

Mobilní rozhlas, která by nám měla umožnit dávat

toho, že si tady tímto postěžujeme.

a vyjádřil velké politování, že je nemohl přijmout
všechny, práce by se našla! S výplatou už by to bylo
horší.

Rada se průběžně seznamovala s průběhem všech

občanům více vědět, o tom co se děje, a občanům

Starosta a pan radní Vedral informovali radní

investičních akcí, kterých bylo v září jako máku (šachta

naopak nově i umožnit dávat zpátky vědět nám,

o jednání se zástupci klubu Bohemians Praha 1905

náhonu Malovarského rybníka, oprava sv. Jiří, obnova

co si o tom dění myslí. Komunikací živ je dnešní svět,

o možné spolupráci ve zřízení fotbalové akademie pro

Rada s nelibostí vzala na vědomí zprávu o defini-

křížku na Bučině, tvorba vyhlídek na Radoviči,

tak hurá na to. Služba je pro občany zdarma,

mládež ve Velvarech. S plánem bude seznámeno

tivním uzavření pobočky České spořitelny ve Velvarech,

dokončení Pražské brány, úpravy křižovatek před ní

tak neváhejte a registrujte se! Pokud nám ale něco

zastupitelstvo.

byla zpravena o způsobu vrácení prostor městu,

a dalších drobné akce). Podrobně se pak radní zabývají

chcete říci, zvládneme to i osobně bez aplikací!

souhlasila se zajištěním dlouhodobé výpůjčky obrazů

děním v Ješíně, kde Ředitelství silnic a dálnic opravuje

Rada se několikrát zabývala otázkou pořádku

2017. Plánů hodně, peněz málo, připravujeme

s motivy Velvar do péče města. Rada dále souhlasila

vozovku, což přináší mnohé očekávatelné i nečekané

na náměstí, zejména před bývalým obchodem

záměry, z nichž budeme vybírat a diskutovat

s pronájmem prostor pro setrvání bankomatu České

chvíle.

paní Práznovské, kde je každou neděli velký

je v zastupitelstvu. Pokud vás příprava rozpočtu

Radní začali jednat o přípravě rozpočtu na rok

spořitelny, byla informována o jednáních s Poštovní

Rada se několikrát zabývala nebývalým nepořádkem

nepořádek po nočních sedáncích v autech či na

zajímá, nevynechte nejbližší schůzi městského

spořitelnou o zajištění výhodných účtů pro starší

kolem domu v ulici P. Bezruče a krom řešení cestou

lavičkách. Ačkoli se strážníci městské policie snažili

zastupitelstva! Bude 9. listopadu od 18:00 v sále

občany města. Dlouhodobé působení spořitelny

přestupkového řízení s majitelem domu, dotyčného

dotyčné žádat, aby se chovali slušněji, načež i přitvrdili,

Městského muzea Velvary.

v našem městě je tak už jen minulostí.

důrazně vyzvala k nápravě situace, aby potkani

stav se nelepší. Buď je to ve výchově, anebo přes

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších věcech,

neskákali po okolních stromech jako veverky.

náměstí vedou nějaké zóny, díky nimž přestanete

budeme Vás o nich průběžně dále zpravovat, děkujeme

jednání a připomínek města byly rozpracované změny

Je překvapivé, jak málo nástrojů má obec ve chvíli,

vnímat, že je vedle vás koš? Pátráme dále.

za váš zájem!

územního plánu č. 5 a č. 6 dočasně pozastaveny, dokud

kdy se má s podobou situací utkat.

Starosta informoval radní, že na základě mnoha

Pan ředitel ZŠ se obrátil na radu s žádostí o zajištění

(Z jednání městské rady vybral a sepsal Radim Wolák)

VÝZVA SPOLKŮM!

dopad na společenské dění v našem městě, budeme

odborníků. Věříme, že se nakonec domluvíme, jsme

Milí zástupci spolků, skupin, institucí a organizací

Prosím, pokud plánujete akci pro veřejnost, která by

lidi, že ano. Nebo ne?

šířících kulturní, společenské a sportovní dění v našem

se měla konat do večerních a nočních hodin (tedy i po

městě!

22 hod), dejte nám o ní vědět. Na prosincovém

iniciátoři těchto změn neupřesní své návrhy. Při změně

Radní se zabývali různými stížnostmi, které průběžně

číslo 5 jsme si dokonce museli napsat námitky sami

přicházejí. Ne vždy je to snadné. Občas jednomu vadí

sobě, protože jiné úřady byly v mnohém, na čem nám

stromy, a druhý volá, že se nemají kácet, jednomu vadí

záleží, dosti benevolentní. Snažíme se, aby se naše

hluk, a druhý je rád, že se něco děje. Ke stížnostem

území rozvíjelo, ale nechceme jej poškodit, dá to nyní

přistupujeme jednotlivě, snažíme se opírat o vyjádření

hodně práce, ale věříme, že to lze zařídit tak,
aby změny dávaly smysl a byly přínosné pro všechny.

v zastupitelstvu dvakrát do roka schvalovat novou
vyhlášku a do ní zaneseme vždy plánované veřejné
akce, které budou povoleny.

Získali jsme dotaci na výměnu oken v bývalém

Rada města schválila úhradu repase jedné mosazné

děkanství, dnes domě s pečovatelskou službou, bylo

lucerny u vchodu do kostela sv. Kateřiny. Druhou

Možná jste zaznamenali, od října tohoto roku obce

zastupitelstvu bychom rádi schválili vyhlášku pro období

tedy třeba vybrat někoho, kdo okna vyrobí.

lucernu zaplatí farnost. Společným úsilím tak přispějeme

nemohou povolovat pořádání akcí ve večerních

leden – září 2017 (víte-li, možno i na další období).

Do výběrového řízení se přihlásilo více firem,

k tomu, aby vchod do kostela byl osvětlen a aby lidé

hodinách tak, jako jsme mohli dosud: rozhodnutím

Termíny akcí posílejte do 14. listopadu 2016

nejvýhodnější nabídku předložila firma P. a M. Týř

při cestě do svatostánku nemuseli prožívat nečekaná

rady města.

do kanceláře starosty paní Veronice Lipavské

ve výši 531.000 Kč bez DPH, která byla též vybrána.

dobrodružství. Snad nové osvětlení pomůže k tomu,

Nově musí být tyto akce zapsány přímo ve vyhlášce.

na adresu sekretariat@velvary.cz či sdělte paní

Do konce roku nová okna budou osazena, další naše

aby verš Rybovy mše „hej mistře, vstaň bystře“ mohl

Protože nechceme, aby tato změna měla neblahý

asistentce telefonicky na číslo 778 405 942.
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÉ KINO OPĚT OŽILO!
ČLÁNEK

  

    

   

V sobotu 15. října se po roce zas otevřely brány velvarského kina, které na jeden den opět zavzpomínalo
na svůj dávný lesk a hostilo již podruhé ozvěny festivalu Oty Hofmana – přehlídky dětské filmové a televizní tvorby,
který se již 48 let koná v Ostrově nad Ohří. Program byl pestrý a návštěvnost dobrá, na dopolední pohádku přišla
skoro stovka lidí. Ačkoli se na sále netopí, všichni vypadali spokojeně, některé hřály vzpomínky na doby, kdy
do kina často chodili, jiné zahřál čaj či svařené víno, které se nabízely spolu s praženou kukuřicí a teplými vaflemi
v předsálí. Nálada byla dobrá a akci určitě zopakujeme, už proto, že věříme, že velvarské kino opět jednou povstane
z popela a že tahle krásná budova bude sloužit k setkávání častěji než jednou ročně.
Díky všem, kdo akci pomáhali připravit!
Radim Wolák a Pavel Kuptík – hlavní promítači

JAKÁ BUDE ZÁLOŽNA?
Ve velvarském kině se nepromítali jen pohádky, došlo i na představení
projektu, který snad nebude jen tvorbou pro děti, ale dočkáme se
jej i my, dospělí. Byla zde představena možná budoucí podoba
obnovené velvarské Záložny. Na architektonické studii opravy
kdysi slavné a dnes zchátralé budovy pracovalo půl roku kolegium
architektů, kteří jsou s naším městem tak či onak spřízněni, a kteří
se snažili najít ideální řešení pro splnění zadání, které vzešlo z jarního
veřejného plánování, na němž jsme se na sále Záložny shodli,
že bychom zde chtěli spolkový a kulturní dům, pivovar s ubytováním
a restauraci s kavárnou. Práce šesti odborníků byla velmi plodná
a výsledná studie zadání vyhověla. Architekti v kině představili hlavní
proměny domu, ze studie je ale patrné, že ctí současnou přestavbu
budovy, kterou ve 30. letech provedl stavitel Bišický, a která dotváří vzhled našeho náměstí, dává jí však nový smysl
a lepší funkčnost. O studii se následně hovořilo a architekti sbírali připomínky, starosta města též nastínil budoucí
dění, které předpokládá, že firma Comax, která budovu koupila, ji daruje městu, které začne připravovat projekt
pro stavební povolení a pro získání dotačních prostředků na tuto nemalou, ale pro rozvoj města zásadní investici. Výsledná studie – která ještě čeká na dokončení – bude představena v některém z příštích čísel zpravodaje.
Děkujeme všem, kdo se o obnovu Záložny zajímáte a fandíte jí. Velvarské Záložně – a oživení náměstí zdar! (rw)
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VOJÁCI OBSADILI PRAŽSKOU BRÁNU
ČLÁNEK

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V úterý 18. října bylo v nově otevřené Pražské bráně

pana Bišického, a senzace byla na světě.

plno, jak už dlouho nezažila. Kdo z kolemjdoucích si

Proto jsme moc rádi, že se dílem pana Rybáka,

myslel, že se dějí nějaké vojenské manévry, protože

ve spolupráci s naším muzeem a za podpory města

bránu oblehla skupina lidí v uniformách, nebyl daleko

podařilo vytvořit této cenné sbírce fotografií stálé místo.

od pravdy. Konala se tu akce týkající se války, ale

Pan Bišický, stavitel, který vybudoval Spořilov a několik

zcela beze zbraní: probíhala zde slavnostní vernisáž

významných velvarských staveb, by byl jistě rád.

nové stálé výstavy věnované fotografickému odkazu

Nálada na slavnostním otevření byla příjemná, hrálo

velvarského stavitele Jindřicha Bišického. V bráně

se, povídalo, pan Rybák krátce pohovořil, a protože

naleznete přes 30 velkoformátových fotografií, které

jsou prostory stísněné, přesunuli se hosté do nedaleké

ojedinělým a pravdivým způsobem zachycují život

restaurace, kde se všechny fotografie promítly

vojáků první světové války. Zajímavé jsou nejen

a o každé byla chvíli řeč. A bylo mluvit o čem! Fotografie

fotografie, ale i příběh jejich objevení, či spíše

vystavené v Pražské bráně jsou jen zlomkem

znovunalezení. Před desetiletím se na Pražském

uceleného díla, věříme, že bude příležitost ukázat

hradě konala výstava neznámého válečného

i další. Velvary otevřením další výstavy dostávají

fotografa, fotografie byly velmi ceněné, ale autor

pověsti města s bohatým kulturním děním a historickým

neznámý. Velvarský občan a historik Michal

odkazem, mají zase další lákadlo pro zájemce o dějiny

Rybák ve fotografiích poznal dílo svého dědečka,

i přespolní návštěvníky.

w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARY MAJÍ KRÁSNÉ VYHLÍDKY!
ČLÁNEK

  

    

   

Z vrchu Radovič je jeden z nejkrásnějších výhledů
na středohoří a na Říp. Od října je možno se zde
kochati ještě více než obvykle, neb na kopci stojí dvě
zbrusu nové krásné vyhlídky. Jedna – na rozcestí nad
Radovičem – je natočena k Řípu, ze druhé – ta stojí
nad Bučinou – máte Velvary jak na dlani a za nimi
Házmburk a Milešovku. Nečekejte žádné mohutné
rozhledny, jde spíše o nenápadné posedovité vyvýšené
lavičky, které mají umožnit rozhled, ale nemají narušit
ráz krajiny. Sedí se na nich krásně, vejdou se dva až tři
lidé, nechybí stoleček na občerstvení. Z bytelné oceli
a kvalitního modřínového dřeva je poctivě vyrobila
místní dílna pana Heřmana dle nápadu a plánů
městského architekta pana Červeného. Prostředky
na jejich výrobu jsme získali z dotačního titulu
Ministerstva zemědělství na budování míst odpočinku
v krajině. Věříme, že se na nich bude odpočívat krásně,
přejeme, ať si to odpočívání užíváte a děkujeme všem,
kdo o vyhlídky budou pečovat, aby dlouho vydržely
ku potěše místních i kolemjdoucích. (rw)

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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STROMY PRO MALVAŇÁK
ČLÁNEK

  

    

   

Je jich 22, jsou mladé, ztepilé, ohebné a už se těší,

Podporu ale nakonec získalo jen zhruba deset žádostí,

až jejich kořeny vrostou do prsti okolo Malvaňáku.

které od června do července posbíraly nejvíc příznivců.

Proto zveme všechny ty, koho těší, že budeme mít

Spolu s Velvary grant získali například lidé z Markvartic

ve městě zase o trochu více zeleně, aby přišli první

na Ústecku, kde možná také v těchto dnech budou

listopadovou sobotu na Malvaňák pomoct se sázením.

sázet ovocné stromořadí k Olešskému rybníku. Jejich

Zasadíme lípy, olše, jasany, topoly a břízy - přesně

projekt podpořilo 627 hlasujících. Na Moravě zase

ty stromky, na které jsme letos dostali finanční

chystají stromořadí kolem cyklostezky z Kramaří,

podporu Nadace Partnerství a MAKRO Cash & Carry.

pro což hlasovalo 1019 lidí. A Co Malvaňák?
No, co myslíte? Grant jsme získali úplně s přehledem.

Získání grantu je o to cennější, že tentokrát nestačilo jen

S podporou od 1066 lidí se Stromy pro Malvaňák staly

dobře napsat žádost, na což se někteří z Natvrdlých už

nejúspěšnějším projektem. Velvaráci o své stromy

pomalu stávají machři. Podmínkou bylo navíc získat co

opravdu stojí. Děkujeme všem za podporu.

nejvyšší počet hlasů na internetu. Udílení podpory bylo
totiž dvoukolové, v prvním kole rozhodovala komise,

Za Natvrdlé

která doporučila nejlepší projekty z celé republiky.

Magdalena Čechlovská

Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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KŘÍŽEK NA BUČINĚ OPĚT STOJÍ
ČLÁNEK

             

      

Některé věci časem chátrají, až zcela zajdou a zmizí,
jiné mají to štěstí, že si jich někdo všimne a na poslední
chvíli je zachrání. Takového lepšího osudu se dočkal
sloup sv. Vojtěcha a sv. Václava s křížkem na Velké
Bučině. Jeho zbytky stály v křoví na kraji obce a věděl
o nich málokdo. Přitom se jedná o vzácnou památku.
František Vacek ve své knize „Paměti královského
města Velvary“ uvádí: „Nade vsí Bučinou postaven byl
roku 1752 na místě starých muk Božích nový sloup
k poctivosti Sv. Vojtěcha a Václava, mučedníkův
a patronův Českých. Přispěla k tomu celá obec
Bučinská, zvláště pak štědrým ukázal se rychtář její
Josef Kotas a Matěj Procházka, kteří jménem obce
zavázali se opravovati nově zřízený sloup, kdykoliv by
se toho potřeba jevila.“ Dále je zmíněno, že rozsáhlejší
oprava byla provedena v r. 1908. Dle získané fotodokumentace byl pomník ještě v roce 1945 celkem
v pořádku, na fotografii však není zřetelné, zda již
nescházela vrchní ozdobná hlavice a kříž. V dalších
letech sloup zcela zašel, spadl a zarostl křovím.
V letošním létě se podařilo jej obnovit. Prostředky
na opravu křížku jsme získali formou dotace od
Ministerstva zemědělství. Práce provedl pan Václav
Mašek z Odoleny Vody, odborně na ně za Národní
památkový ústav dohlížela paní Julie Weissová a zdaru
díla pomohla řada dalších lidí především z Velké Bučiny. Všem patří velký dík. Všichni se tak můžeme radovat
z obnovené památky, posezení na dubové lavičce, která u křížku přibude na jaře pod třemi lipami, které jsme
při obnově vysadili, bude jistě potěchou nejen místním, ale i kolemjdoucím! Na svatého Vojtěcha bychom rádi
nechali křížek vysvětit. Věříme, že se u něj potkáme. (rw)

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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KONEČNĚ JSME SE DOČKALI… VELVARSKÝ TOLAR 2016
ČLÁNEK

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI   		

  

    

   

Dne 11. 10. 2016 Domov Velvary, poskytovatel sociál-

V úterý 4. října letošního roku v 16. hodin jsme se konečně
dočkali…
Sešli jsme se v městské knihovně v nově upraveném salonku.
Židličky byly seřazeny do véčka, to abychom prý na sebe
vzájemně lépe viděli. Dychtivě jsme pohlédli dopředu na naši
milou lektorku, paní Annu Kratochvílovou, která má v trénování
paměti dlouholetou praxi.
Ano, jedná se o „kurz trénování paměti“ pro zájemce všech
věkových kategorií. Napřed se kontrolovalo vypracování úkolu
z minulého kurzu. Některé příspěvky byly opravdu pozoruhodné!
A již máme před sebou úkoly nové. Všichni se snažíme,
seč můžeme, z hlaviček se nám kouří, lektorka je ale s výsledky
spokojena a my jsme vlastně ze sebe přímo nadšeni. Nakonec
dostáváme domácí úkoly a spokojeně odcházíme domů. Těšíme se na další setkání za 14 dní.

ních služeb, pořádal již 3. ročník pěvecké soutěže
Velvarský tolar. Soutěžícími jsou ti senioři, kteří mají
odvahu a nemají strach vystoupit před konkurenty
přihlášenými z okolních zařízení, dále také před porotu,
která jednotlivé výkony odborně hodnotí a před dalšími
významnými a pozvanými hosty. Pěvecké disciplíny
byly rozděleny do dvou skupin, „jednotlivci a sborový
zpěv“. Letošního ročníku se zúčastnili senioři zastupující domov pro seniory Červený Mlýn Všestudy,
Centrum seniorů Mělník, Domov seniorů Nové Strašecí,
Domov Slaný a také domov pro seniory Dům Kněžny
Emmy. Všichni účastníci obdrželi upomínkový předmět
v podobě mince s logem soutěže a tři nejlepší soutěžící
získali diplomy a hodnotné ceny. Některým účastníkům

Za účastníky kurzu Z. Horáčková

zajistil mimo jiné také hudební doprovod pan Bohuslav
Ježek se svou harmonikou, přičemž se velkou částí

REAKCE KNIHOVNY

podílel na příjemné atmosféře a to hudebními vstupy
lidových písní, za což mu touto cestou velice děkujeme.

Ke spontánnímu dopisu účastníků kurzu bych
ještě ráda za naši knihovnu dodala, jak moc nás
těší, že je o kurzy trénování paměti pod vedením
Aničky Kratochvílové stále velký zájem. Jarní
i podzimní běhy jsou vždy plně obsazeny.
Vím však i o tom, že někteří zájemci by se rádi
přihlásili, ale zatím nenašli odvahu, protože
se obávají, že půjde o zkoušení jejich paměti
a inteligence. Ale samozřejmě tomu tak není.
Do kurzů se hlásí nejen ti s vysokoškolským
titulem, ale i ti, kdo celý život pracovali manuálně.
A všem je tu společně dobře, protože lektorka
velice citlivě poskytuje návody, jak je možno
s pamětí pracovat v kterémkoli věku a zvýšit si tak sebevědomí. Občas se nám někteří z frekventantů
přijdou svěřit s tím, jak moc jim tyto kurzy pomohly, jak se na ně těší, jak jim zlepšily i psychiku, protože
se zde cítí dobře a zažijí i spoustu legrace. Máme i takové účastníky, kterým se dle jejich slov během
návštěv těchto kurzů vylepšil zdravotní stav apod. A to zase těší nás knihovnice.

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb

Inzerce

Z. Ortová
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Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY            

Začátek nového školního roku už je daleko za námi.
Přešlo období kapesníčků, do kterých jsme sem
tam schovávali stesk po rodičích, a začalo období
chladného počasí a kapesníky jsou tu zase.
Za tu dobu jsme ale o kus šikovnější a bohatší
o pár zážitků, zkušeností a kamarádů.
Během září jsme si prohlédli školku odshora
dolů, abychom zjistili, jak to v takové velké školce
asi vypadá a co je za ta těmi zavřenými dveřmi.
Nejzajímavější je určitě kuchyně, i když takové
hračky ve třídách taky nejsou k zahození. Nový herní
prvek na zahradě má již také za sebou zátěžovou
zkoušku. Prošel na výbornou. Na konci měsíce jsme
si uspořádali posvícení přímo ve školce. Napekli

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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jsme si báječné koláče, další dostali z vyhlášené
velvarské pekárny u Zounků, a tak jsme si dokonce
mohli dovolit závodit v pojídání koláčů. Kdo byl vítěz?
Nikdo neví.
Říjen se nesl v duchu sklizní a sběru. Pozvali
jsme i rodiče, ať si jdou také chvíli s námi tvořit
na každoroční Bramboriádu. Strašidla z brambor
vlastně moc strašidelná nebyla, spíš vypadala
náramně krásně. To bylo také tím, že na procházkách toho hodně zajímavého nasbíráme. Barevné
listy, kaštany, jeřabiny, podzim je barevný a všechny
nás baví. Účast na Bramboriádě byla hojná,
možná také proto, že se do daleka nesla libá vůně
bramboráků.
Také se na nás přijela podívat zvířátka: hrdlička,
králíček, morče a dokonce i koza. Zjistili jsme,
že i ježek se dá hladit, ale pozor na správný směr!
Na úřadě jsme pomohli přivítat nové občánky a už
se chystáme na listopad. Čekají nás konzultace
pro předškoláky, opět pozveme rodiče podívat se,
jak to vypadá, když si ve školce hrajeme. Těšíme
se na divadlo a hudební program.
Za všechny děti a zaměstnance MŠ
Kateřina Braunová

w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Od konce září se rozeběhly aktivity ve spolupráci

na základních školách. Ačkoli se toto setkání konalo pod

s dalšími organizacemi. Jednou z nich je Centrum pro

záštitou MŠMT, nezúčastnil se ho nikdo ze zodpovědných

rodinu Vega. Bylo založeno v roce 2013 na Kladně pod

pracovníků ani MŠMT ani ČŠI.

2

Zástupkyně naší školy se
zúčastnila velmi zajímavé
konference Slánské rozhovory, jež byla
věnována velvarským památkám.

záštitou Nadace Sirius a jejím smyslem je nalézat účinná
opatření směřující k podpoře a zajištění zdravého fun-

Dva dny v týdnu (v úterý a v pátek) bude v naší škole

gování rodiny, včetně včasného rozpoznání možného

k dispozici žákům, učitelům i rodičům školní psycholožka

ohrožení a zabezpečení prorodinných služeb. V naší

paní B. Dědičová. Bude poskytovat odborné informace

škole probíhá užší spolupráce v prvních třídách již

a doporučení při řešení problémů s poruchami chování,

třetím rokem. V obtížné situaci, při řešení výchovných,

učení, psychickými problémy u dětí, dětskými krizemi, při

vzdělávacích a jiných problémů se na zástupce tohoto

rizikovém chování dětí atd.

centra můžete obrátit bezplatně prakticky kdykoli.
I v tomto roce začal plavecký výcvik nejmenších dětí.

Výsledky ankety:

Podporu se snažíme zajistit i osobám ohroženým

Jezdíme do bazénu do Slaného. V prvním pololetí„

1. Jan Kalina – agama vousatá Pascal

sociálním vyloučením. V tom nám pomáhá organizace

zkušenější“ druháci a od druhého pololetí je vystřídají

2. Martin a Matyáš Brixí – papoušek nádherný Frenky

Romodrom o.p.s. Její cílovou skupinou jsou děti a mládež

děti z prvních tříd. Rodiče dětí hradí dopravu auto-

3. Eliška Honická – křeček Týna

od 6 do 26 let ohrožené školním neúspěchem. Těmto

busem, ostatní náklady zřizovatel školy a krajský úřad.

4. Tomáš Krejsa – agama vousatá Alf

osobám poskytuje sociální služba pomoc a podporu při

Také hodina pohybu navíc, vedená hravou formou, má

5. Viktorka Svobodová – andulky Bártik a Boženka

řešení problémů prostřednictvím informací, rad a další

přispět ke zvýšení fyzické zdatnosti a odolnosti současné

6. Dominika Switalská - skupina pískomilů

aktivní pomocí. V naší škole proběhly již dvě schůzky

generace dětí. Projekt je řízen z MŠMT a hrazen z ESF.

Další umístění na www.zsvelvary.cz

V říjnu jsme nasbírali pro Matěje 90 kg víček.

Přejeme krásný zbytek listopadu a s vydáním příštího

se zástupci Romodromu a každé pondělí od 14 hodin
bude v prostorách školy probíhat doučování žáků, jež je
založeno na dobrovolné aktivní spolupráci.

zpravodaje se ocitneme již v adventním čase.
V areálu školní družiny se stále vylepšuje a zútulňuje

Chlapci z naší školy se zapojili do dalšího ročníku

venkovní prostor pro rekreační činnosti dětí. Na dvoře

Coca-cola Cupu. Výběr byl řízen trenéry místního

se objevily „dřevěné stupně“ - lavice. Jejich autorem je

fotbalového klubu. Děkujeme jim za vstřícnost a ochotu.

pan arch. Červený, zhotovila je firma Feromont, náklady

Bohužel, první zápas (3. 10.) skončil v náš neprospěch

hradila škola z rozpočtu města. Také byl zhotoven kryt

a do dalších bojů nezasáhneme.

na víko studny.

Téměř osmdesátka žáků druhého stupně pod vedením

Na začátku října proběhl velmi oblíbený projektový

p.uč. Černíkové se zúčastnila soutěže Přírodovědný

den s názvem Den zvířat. 27 dětí za pomoci rodičů

klokan. Mezi nejúspěšnější řešitele patří Šimon Kalina

a prarodičů dopravilo do školy své domácí mazlíčky:

z 9.B, Standa Verner z 9.B a Veronika Bunikovská z 9.A.

osmáky, papoušky, andulky, morčata, křečky, rybičky,
žabku, králíky, želvy, agamy… No zkrátka, bylo se na co

Kolegyně p. učitelka Mazochová byla přítomna jednání

dívat, co pozorovat, o čem si povídat… Na besedu mezi

„u kulatého stolu“ k výuce matematiky. Konalo se v Praze.

nás přišla p. Ing. Průšová. Předvedla nám výcvik svých

Hovořilo se o úpravách školního vzdělávacího programu

pejsků, kteří umí pomáhat zdravotně postiženým lidem.
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1

Základní školu navštívil maskot
Bovýsek, který patří k programu
OVOCE DO ŠKOL, pro děti z prvního
stupně. Projekt probíhá již řadu let
pod záštitou Státních zemědělských
intervenčních fondů. Děti pravidelně
                                          
dostávají čerstvé ovoce, zeleninu nebo
ovocné šťávy.

Součástí dne byla i anketa o nejsympatičtějšího mazlíčka.

3

Při prvním letošním sběru papíru
jsme shromáždili a odevzdali
bezmála 9,5 tuny této odpadní suroviny.
Děkujeme veřejnosti za pomoc a podporu.

4
5

Před námi jsou 2 projektové dny:
Den české státnosti a Dopravní

den.

Zveme na další setkání Klubu
PŘEDŠKOLÁK.
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Inzerce
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dostalo možnosti připojit se k řadě gratulantů, kteří za

101 LET PANÍ UČITELKY OLGY RECHCÍGLOVÉ
ČLÁNEK              

Vámi v den Vašeho krásného životního jubilea přicházejí
a blahopřejí Vám. I já Vám blahopřeji. Především
Vám přeji dobré zdraví, úctu a obdiv od lidí z Vašeho

      

okolí. Milá paní učitelko, dovolte mi, abych Vám při
příležitosti významného životního jubilea vyjádřil svůj

1972. Z jejího učitelství se

obdiv a přiznal se, jak vysoce si Vás Vážím a jak často

zachovalo v rodinném archivu

si vybavím Vaše slova, Vaše věty, které byly tak poučné,

mnoho školních fotografií, poslední

že mě provázejí po celý můj život. Za to Vám moc děkuji

pochází z roku 1975 ze Základní

a obdivuji Vás. Paní učitelko, moje milá paní učitelko,

školy v Kmetiněvsi.

Vy ani nevíte, jak jsem Vás měl rád … Tisknu a líbám

Sto jedna let znamená kus našich

přeložena do několik kilometrů vzdálených škol v okolí

dějin v několika generacích.

Velvar, do kterých docházela pěšky i v zimě.
Paní učitelka Olga skonala v sobotu dne

Paní učitelka Rechcíglová zažila
Rakousko-Uherskou

Vaši ruku. Váš žák – František Dlouhý.“ (11. ledna 2016)

15. října 2016 v Moravských Budějovicích ve věku

monar-

Stáří prožila v Jihlavě, kam se provdala ve svých

chii, obě světové války, první

šedesátičtyřech letech za PhDr. Františka Marka,

nedožitých 102 let. Poslední rozloučení se konalo

Československou

republiku

rodáka z Moravských Budějovic, gymnaziál-

v pondělí 24. října ve farním kostele sv. Kateřiny

československé

ního a vysokoškolského profesora, spisovatele

ve Velvarech. Po církevních obřadech byla uložena

i české prezidenty. Život paní

a překladatele. Když musela opustit své rodné město,

do rodinného hrobu na velvarském hřbitově

a

všechny

učitelky nebyl snadný, i přesto

vždy a s velikou radostí vzpomínala na svou rodinu

u sv. Jiří podle svého přání. V našich vzpomínkách

Olga Růžena Marie Marková, roz. Rechcíglová,

uměla žít naplno, rozdávat lásku a radovat se

a dlouhá učitelská léta v milovaném Velvarsku. V Jihlavě

Olinka žije stále s námi.

se narodila 11. ledna 1915 ve Velvarech v rodině

z maličkostí. Adalbert Ludwig Balling napsal: „Šťasten,

žila až do října roku 2005, kdy musela odejít do Domu

obchodníka se suknem. V letech 1926–1934 studovala

kdo je ochoten věnovat svůj čas, i když ho nemá.“

sv. Antonína, kláštera Kongregace Milosrdných sester

na Státním československém reformním reálném

Všechny své žáky měla velmi ráda, byla moc hodná,

sv. Karla Boromejského v Moravských Budějovicích.

gymnasiu v Kralupech nad Vltavou a v roce

každému z nich věnovala svůj čas a jako učitelka byla

Od svého příchodu sestry i personál těšila milým

1935 vystudovala Státní pedagogickou akademii

šťastná. Její vzpomínky vždy patřily především rodným

úsměvem a laskavými slovy. Každého oslovovala

s československým jazykem vyučovacím v Praze.

Velvarům. Tatínek paní učitelky měl na náměstí Krále

„Ty můj drahoušku“. Jednou ji dokonce navštívil

Učitelskou praxi konala v letech 1936–1938 v Žatci,

Vladislava č.p. 17 obchod s látkami už za Rakouska.

sedmdesátiletý pán a představil se jako její žák.

Čeradicích a Teplicích-Šanově, kde také absolvovala

V roce 1915 postavil ve Velvarech rodinný dům

Na oslavě stých narozenin paní učitelky se hodně

kurs Čs. Červeného kříže. V roce 1938 byla

s vlastním obchodem a velkoskladem látek. Velvarští

zpívalo a také vzpomínalo. Z jejich oblíbených písní

ustanovena učitelkou na obecných školách

říkali domu u Rechcíglů „Obchodní dům“. Oluška, jak

nemohla chybět naše „Ó Velvary“.

s československým vyučovacím jazykem.

jí říkali, v něm prožila nejen dětství, ale i většinu svého

Rád bych zde citoval několik slov z dopisu paní Zdeňky

Mezi lety 1938–1941 učila na obecných školách

života. Měla velmi ráda krásný výhled z oken svého

Ortové: „Mám na ni ty nejlepší osobní vzpomínky. Lidé

v Dubí v Krušných horách, Chvatěrubech a Zlosyni,

pokoje na ulici s kamenným mostem Za Roudnickou

ji tu měli velmi rádi. Byla vždycky moc, moc hodná

1941–1943 a 1950–1955 na obecné a později

branou a na střechy domů starého města, nad nímž

a děti jí měly rády. Pamatuji se, jak maminky dopředu

národní škole v Chržíně. Ve 40. letech učila krátce

se tyčí věž kostela sv. Kateřiny. Podél břehu potoka

zjišťovaly, když jejich ratolest měla jít do první třídy,

také v Bezděkově u Žatce a v Dřínově. Někdy v těchto

býval ovocný sad jejího tatínka, kam se vyváděly

zda bude jejich třídní právě paní učitelka Rechcíglová.

letech působila i v Ješíně. Od roku 1942 vyučovala

husy na pastvu a zahrada její maminky dýchala vůní

A když tomu tak nebylo, nastalo velké zklamání.“

ve Velvarech na tehdy pětitřídní obecné škole

rozkvetlých květin.

Následující blahopřání k 101. narozeninám mluví

a příležitostně na měšťanské dívčí škole, a to do roku

Celý svůj život měla ráda přírodu a turistiku po českých

za všechny žáky: „Vážená paní učitelko, snad si

1949, kdy rozhodnutím Městského národního výboru

krajích. Snad nejvíce si oblíbila zpěvné ptactvo a znala

vzpomenete na dobu, když jste učila na obecní škole

nesměla ve Velvarech vyučovat pro své náboženské

i nejrůznější druhy rostlin. Učitelství považovala za

ve Zlosyni u Kralup nad Vlt. Byl jsem Vaším žákem

přesvědčení. Do Velvar se vrátila až v roce 1955

své poslání. Milovala hudbu a zpěv, vždy byla veselá

v páté třídě. A dnes přicházím, abych Vám poděkoval,

na již sloučenou osmiletou střední školu, později

a v dobré náladě, a to i v těžkých chvílích. V době

že jste mi dala ty nejlepší základy do dalších vyšších

Základní devítiletou školu, kde působila do roku

totalitního režimu byla pro svou katolickou víru často

škol. Milá paní učitelko, pokládám si za čest, že se mi
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Miroslav Smaha, prasynovec

Skupinový portrét žáků I. třídy školy ve Velvarech ‚
z doby kolem roku 1959

Skupinový portrét žáků I. třídy Národní školy
v Chržíně ve šk. roce 1950–1951

w w w. v e l v a r y. c z |

29

VELVARSKÝ DEBLOVÝ TENISOVÝ TURNAJ
  

    

   

			

24. září se na tenisovém kurtu TK Velvary uskutečnil tenisový turnaj ve čtyřhrách. Zpravodaj blahopřeje všem
zúčastněným párům k předvedeným sportovním výkonům, ale největší ovace patří samozřejmě těm, kdo se
umístili na stupních vítězů:

Inzerce
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     

   

   

Už máme za sebou první veřejné vystoupení žáků

na pohádkovém představení Sváťova dividýlka,

hudebního oboru v novém školním roce. Svoji životní

které se líbilo malým i velkým divákům.

premiéru prožila celá řada našich malých hudebníků.
První výsledky usilovné činnosti na zkouškách nám
také předvedly i komorní soubory. Dva flétnové a jeden
smyčcový. Závěr koncertu patřil Alžbětě Tiché, která
posluchače překvapila emotivním přednesem zahraných
skladeb. Její vystoupení bylo určitě inspirací pro ostatní
žáky a jejich rodiče, kteří se jí odměnili zaslouženým
potleskem.

V LISTOPADU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
3. listopadu zveme všechny přátele dobré hudby
na pěvecký koncert.
13. listopadu bude další pohádkové představení,
tentokrát vystřídají loutky živí herci.
16. listopadu si můžete přijít poslechnout další
vystoupení žáků hudebního oboru.

V tanečním oboru se také usilovně pracuje na přípravě

27. listopadu budeme mít napilno. Večer pěvecký

vánočního vystoupení, které bývá již tradičně první

sbor Tolárek společně s Velvarským pěveckým spolkem

ukázkou nových choreografií ve školním roce. Zatím

zazpívají při rozsvícení vánočního stromu. Hudební

je vše obestřeno tajemstvím. A tak se necháme

program zpestří i naši trubači. Tanečnice vycestují

překvapit tím, co nového, pěkného vymyslely a s dětmi

do Kralup, kde vystoupí společně se skupinou Ginevra.

nastudovaly naše paní učitelky.
Žáci výtvarného oboru nám své práce vystavují průběžně
v přízemí školní budovy a brzy budou mít dostatečnou

30. listopadu připravujeme koncert pro žáky ZŠ Velvary.
4. prosince Vás zveme na adventní koncert bývalých
i současných žáků ZUŠ Velvary.

zásobu na pořádnou výstavu pro velvarskou veřejnost.
V říjnu jsme také poprvé přivítali malé diváky
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Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt
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VELROS
BOJOVÉ SPORTY VE VELVARECH
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

  

ČLÁNEK

    

   

Sportovní klub pro výuku

oddíl navštěvuje více jak 70 cvičenců, celkem

bojových sportů TIGER –

tedy téměř 150 dětí a dospělých.

– JIU JITSU byl založen
v roce 1999. Klub založil

S výukou u nás začínají děti při nástupu do školy,

Zbyněk

Góralczyk

tedy od první třídy. Kategorie jsou tři, první stupeň ZŠ,

v Kralupech nad Vltavou

druhý stupeň ZŠ a mládež + dospělí. Nejmladšímu

s

znalosti

cvičenci je 6 let, nejstarší cvičence přes 50 let.

a dovednosti v oblasti bojových umění. Postupem

Každá věková kategorie má svoje specifika, malé děti

času rozšířil své působení o kluby Jiu Jitsu

se musí naučit disciplíně, starší děti se učí respektu

v Roudnici nad Labem a v Praze. V současné době

a pokoře a dospělí hledají zlepšení fyzické zdatnosti

vede profesionální klub bojových umění v Praze

a psychické odolnosti. Společným jmenovatelem pak

pod jménem TIGER TEAM.

je sebeobrana a zvýšení pocitu bezpečí v krizových

cílem

šířit

situacích, které mohou člověka v životě potkat.
Sportovní klub TIGER – JIU JITSU je nezisková

Základem je výuka boje beze zbraně, ale vyučuje

organizace provozující svojí činnost ve Velvarech

se také boj s holemi a nožem. Tréninky probíhají

a v Kralupech nad Vltavou. Hlavním cílem je výuka

v sokolovně v pondělí a ve středu. Můžete se

nejen bojového umění Jiu Jitsu a Goshindo, ale také

přijít podívat nebo si nezávazně pár tréninků

brazilského Jiu Jitsu a sebeobrany pro ženy. Každý

vyzkoušet. Více informací najdete na stránkách
www.tiger-jiujitsu.cz		

Sensei Ivo Brixí

Pozvánka

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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VELVARY – TRADIČNÍ ZDROJE OBŽIVY
PO ÚNORU 1948 ŘEMESLA A ŽIVNOSTI
ČÁST DRUHÁ – PŘEDEVŠÍM O PEKAŘÍCH A CUKRÁŘÍCH
Početně byli ve Velvarech zastoupeni pekaři
a cukráři.
Pekař Jan Pallas, nevím, jestli pekl, v malém krámku
v Chržínské ulici prodával snad jen chléb, který jsem
tam kupovala v padesátých letech, pak s živností
skončil. Byl starý mládenec, obtloustlý s brýlemi,
slýchala jsem, že býval předním členem, tehdy
už neexistujícího pěveckého spolku Hlahol,
naposled snad si zazpíval ve sboru při představení
Dovolená s Andělem. Jeho sestra Božena
se provdala za malíře Jana P. Reislera - parte
v Městském muzeu.
V Pražské ulici čp. 66 Antonín Sova pekl jen
chléb, snad jej dodával do obchodů, na jeho krám
se nepamatuji, snad žádný neměl. Malebný
domek s pekárnou čp. 336 za fortnou Na Nábřeží
patřil pekaři Štefanovi. Koncem války si jej
pronajal pekař Antonín Janek s manželkou
Helenou, která pracovala ve zdejším Domově
důchodců jako kuchařka. Přišli z Jižních Čech.
Pekařskou živnost začal Antonín Janek s manželkou
a s dělníkem Antonínem Mášou provozovat
počátkem roku 1945. Aby si nekonkurovali se
Sovou, pekl jen bílé pečivo - housky, rohlíky,
bochánky, vánočky apod. Výborná jakost získala
hojně zákazníků, pečivo se rozváželo i do
vzdálenějších vesnic – do Blevic, Zvoleněvsi,
Horoměřic aj. Hospodyně si však mohly také přinést
vlastní těsto, kupř. na vánočky a Janek jim je upletl
a upekl. Často se také lidé zastavili na kus řeči
u otevřeného přízemního okna pekárny, přilákáni
vůní i pohledem na zručné ruce a přívětivé tváře.
Janek byl člověkem přirozené inteligence, byl
oblíben pro osobitý, pohotový humor s někdy
až prostořekou otevřeností. Nebyl kulantním
obchodníkem, netajil se svými názory ani před
tehdejšími partajníky. Miloval a obětoval mnoho
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let ochotnickému divadlu. Byl prvním, kdo měl
ve Velvarech televizi, na vysílané divadelní hry zval
členy spolku Tyl, býval nás plný pokoj…

Prvního ledna 1949 bylo pekařství začleněno
do národního podniku Mlýny, pekárny
a sodovkárny (stejně jako Podhorní mlýn, jehož
majitelem byl bývalý předválečný starosta Rudolf
Pokorný). Z podnikatele se stal dělník. Jeho
manželka mohla, dokonce ve funkci vedoucí
provozovny s platem pouhých 200 korun,
v pekárně také pracovat. Máša odešel a na jeho
místo nastoupila obětavá Baruška Bartůňková.
V roce 1959 byla pekárna zavřena. Janek
pro zhoršující se vrozenou srdeční vadu nemohl
vykonávat náročnou fyzickou práci, přijal
proto místo nijak zvlášť dobře honorovaného
pojišťovacího agenta pojišťovny ve Slaném.
Nebylo lehké zaopatřit rodinu s dvěma dětmi,
proto manželka přivydělávala pletením čepic,
svetrů apod. V r. 1968, za krátké ředitelské éry
Ing. Čapka, dostal Janek místo v provozní kanceláři
ve Spolaně. Při čistce, která následovala srpnovou
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„bratrskou“ pomoc, Ing. Čapka vyhodili a s jinými
také „zkrachovaného pekaře“ A. Janka, jak se o něm
vyjádřil jeden z nechvalně proslulých spolanských
inkvizitorů, kádrový referent V…..a.
V jednopatrovém rohovém domě proti budově
základní školy a kinu byl v poschodí umístěn
Dětský domov, v přízemí prenatální poradna,
do které dojížděl z Kralup MUDr. Glúck.
Po přestěhování Dětského domova do Sazené,
využila celý objekt škola pro školní družinu. Přízemí
bylo upraveno pro bydlení správce. Tam se Jankovi
přestěhovali, H. Janková jako správce a topič. Tam
také Antonín Janek v lednu roku 1983 náhle zemřel.
Cukráři do znárodnění prodávali své vlastní zboží,
pak se zákusky dovážely z kralupské výrobny.
Nejvíce prosperovala cukrárna Emanuela Boušky
u restaurace Záložna na náměstí. Cukrárna
je v provozu dosud. Pamatuji, že Bouškovi v létě
prodávali a stále sami vyráběli zmrzlinu – dlouhá léta
stál jeden kopeček sedmdesát haléřů. V Chržínské
ulici měl cukrářství Bohuslav Řezáč, další cukrárnu
provozoval v Pražské ul. čp. 63 cukrář Stěhule
a ve Slánské ulici byla cukrárna Dekojova, myslím,
že zanikly už v padesátých letech. Cukrář František
Poláček, byl nájemcem hospody Pod kostelem,
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v r. 1961 v části a později v celé budově byl zřízen
Kulturní dům (v současné době slouží budova jako
Základní umělecká škola). Ještě v osmdesátých
letech pekl Poláček doma svatební dorty a koláčky
ze surovin, které si zájemci dodávali. Myslím,
že nepracoval pod žádným podnikem, že to byly,
jak se říkalo „melouchy“, nikdo ale nežaloval...
V krámcích domů čp. 55 a 56 se během doby
vystřídala Pechekova holírna, mandlování prádla
obstarávala manželka obuvníka A. Melicharová,
dlouhá léta tam také pamatuji sklenářství Josefa
Řehánka, později převedené do jeho domu
za Pražskou bránou. Krámek v čp. 56 na náměstí
byl po léta jediným, kde se prodávala zelenina
a ovoce. Ještě jsem tam zastihla prodávat původně
soukromé nájemce, manžele Kazetských, později
Seifertových a po nich tam prodávala vedoucí
Milena Hadačová. Jakmile lidé viděli zastavit
před „zeleninou“ nákladní auto, už se stavěli do
dlouhých front, zvláště před Vánocemi, kdy se stálo
na pomeranče a banány. Většinou jsme si odnášeli
po jednom kilu a často se nedostalo na všechny
čekající. Ze zeleniny se prodával tradičně květák,
kapusta, zelí, okurky, celer, rajčata, syrový listový
špenát, cibule, česnek, také papriky – do české
kuchyně začala pronikat nová jídla, kupř. lečo.

Nové brambory se kupovaly v sezóně po kilech,
brambory na zimu po 50 kilových pytlích (90 halířů/
1 kg), skladovaly se doma ve sklepě. „Načerno“ jsme
kupovali ze zahrádky J. Šmejce u čp. 11 hlávkový
salát a vajíčka, slepice tam chovala paní Anežka
Kotová, dlouholetá, skromná a obětavá hospodyně
Ing. Emila Golla. Od paní Marešové (manželky
stavitele Mareše) u mostu a od paní Černé (matky
velvarské starostky Ing. Jitky Linhartové) u nádraží
jsme kupovali jahody – 1kg/5-8Kčs, pěstované na
zahradě, než jim ji zabral národní podnik Dřevařské
závody (Delta) a na konci ulice Za Roudnickou
branou, kde se stáčí cesta k Podhornímu mlýnu,
jsme chodili pro rebarboru k paní Jelínkové
(pracovala v zahradnictví u syna bývalého majitele
Antonína Hlaváče. Jeho děd, uznávaný pomolog
Šolc, vyšlechtil mnoho druhů angreštů, jeden z nich
nazval Velvarský klenot)…
Tu a tam pod podloubím domu U zlaté hvězdy
čp. 111 v příručním vozíku nějakou zeleninu
či ovoce přiváželi manželé Fejkovi, zřejmě také
z vlastní zahrádky. O poutích prodávali podomácku
vyrobené pokojíčky pro panenky. Byli nějak
spřízněni s Josefem Vozábem, který „na rasáku“
vyráběl a opravoval kočáry, zemědělské stroje apod.
V první světové válce přišel o ruku, po znárodnění
a po smrti nočního hlídače Strojní a traktorové
stanice pana Komůrky (ten se za první republiky živil
jako koňský handlíř), nastoupil Vozáb na jeho místo.
Vozábova dílna byla znárodněna, zlikvidována,
přeměněna na lisovnu hliníkových kotoučů pro
velvarskou „hliníkárnu“ u nádraží. Tam se kotouče
formovaly do tvaru misek pro oblíbené remosky.

Syn Josefa Vozába byl hercem, hrál někde
na jihu Evropy a později až do své smrti byl
členem Divadla Járy Cimrmana – leží
na velvarském hřbitově u sv. Jiří.
Jindy pod podloubím podobné zboží nabízel
svérázný František Pachmann. Ten si neustále
stěžoval na své neduhy. Svými nářky
a průpovídkami, spíš než soucit, budil někdy těžko
skrývané veselí. Přecházel s rukama na zadní
partii a lamentoval: „Jojo, děvenko, to mě zas
ta p....l bolí, nikdo neví, co my, Čeští bratři,
zkusíme…!“ Nebo o své manželce: „Když jsem
si Mařenku bral, byla poctivá, to může dosvědčit
celá Sazená!“. Byl sečtělý, ale patřil mezi místní
figurky, stejně jako lakýrník a malíř pokojů Josef
Zahradník, který tvrdil, že jeho pes umí hrát
na trubku a když se Zahradník otočil od stolu,
u něhož společně se psem obědvali, pes vyměnil
talíře, vzal si, co mu více chutnalo!
Lidé vzpomínali na kdysi proslulé trhy
a jarmarky, přicházelo na ně mnoho prodejců,
ale také spousty nakupujících, přicházeli
či přijížděli i z dosti vzdálených míst. V letech 1953
– 1986 se žádný trh nekonal.
(pokračování příště – o hostincích a restauracích)
Děkujeme paní Zdeňce Křtěnové za souhlas
s otištěním textu, který uvádíme v neupravené
podobě. Děkujeme též všem, kdo na článek paní
Křtěnové reagují a doplňují jej svými vzpomínkami,
jsou pro nás velmi cenné! Pokud Vaše vzpomínky
také sahají hodně do minulosti, budeme moc rádi,
když se s námi o ně podělíte!

Inzerce
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ VELVARY

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

  

    

   

DURMAN OBECNÝ
Datura stramonium

Je prudce jedovatá jednoletá rostlina rozložitého vzrůstu z čeledi lilkovitých.
Lodyha bývá 20 - 100 cm vysoká. Nápadné jednotlivé květy výrazně páchnou.
Otevírají se mezi 19. a 20. hodinou večerní a lákají k sobě noční motýly. Za deště
zůstávají zavřené. Plodem je nápadně ostnitá tobolka.

Inzerce

V současné době roste všude od tropů po mírné pásmo. V ČR roste roztroušeně
od nížin po podhůří. Durman objevíme nejčastěji na kompostech, okrajích polí,
starých zahradách, v okolí vesnic, na náspech, skládkách, na půdách kyprých,
výživných, dusíkatých.
Rostlina obsahuje tropanové alkaloidy. Látky rozšiřují bronchy a omezují bronchiální
sekreci, proto se jí užívá zejména jako antiastmatikum, proti křečím, při kašli, při Parkinsonově nemoci. Homeopatie
ji využívá proti černému kašli, nervozitě, křečím, neuralgii…
Lidové názvy: panenská okurka, andělské trumpety, vlčí jablko, maslák, ježkova palice, čertova buřina…
Objevitelem rostliny byl osobní lékař španělského krále Filipa II., který ji popsal a uvedl pod aztéckým názvem „Tlapatl“.

Inzerce

Inzerce
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JAROSLAV TLUSTÝ UČIL NA VELVARSKÉ ZŠ 47 LET
ČLÁNEK

  

    

   

Redakci Zpravodaje zaslal ke zveřejnění kopii dopisu,

výchovnými metodami, ale co mi dnes chybí, je větší

který adresoval zaměstnancům zdejší základní

lidská upřímnost.

školy. Věřím, že si mnozí z nás, které učil, na tohoto
osobitého kantora rádi vzpomenou. (Z. Ortová)

Vzpomínky na kantorování ve Velvarech mám veselé
i smutné. Víc bylo veselých. Odpovídalo to naturelu

Měl jsem to štěstí, že mi osud dopřál dožíti se 80-ti let.

Zdeňka Jeníka a Jaroslava Tlustého. Tak nás jistě

Na velvarskou školu jsem byl jmenován od 26. 8. 1957.

pamatují i kolegyně, které byly našimi žačkami a dnes

Potom jsem odbyl vojenskou službu a vrátil se do Velvar,

na škole učí.

kterým jsem byl až do odchodu do důchodu věrný
t. j. do r. 2004. Tolik statisticky.

Co závěrem říci. Vzpomínám i na změny
na radnici, kde odvádějí dobrou práci i někteří naši

Proč Vám píši. Dnešní naši následovníci pod

bývalí žáci. Stručně: Velvary byly můj osud, proto,

vedením Mgr. Petra Doška a zástupkyně Mgr. Blanky

pokud budu živ, se tam budu rád vracet. Našim školním

Dragounové s kolektivem iniciativních kolegyň a kolegů

následovníkům držím palce, ať se jim jejich práce daří.

to dělají výborně a hlavně s láskou. Jako starý dědek
to sleduji na počítači (i dění ve městě), základní akce
jsem se naučil s pomocí staršího syna Martina.
Udivilo mě, že nás předválečných dětí (narozených

Všechny velvarské kolegyně, kolegy
a upřímné přátele zdraví
Mgr. Jaroslav Tlustý

za první republiky) pomalu ubývá, ale takový je život.
Vážím si vedení školy i kolegyň a kolegů, kteří mi
ke kulatinám blahopřáli. Ze srdce děkuji i podlahovým kosmetičkám (uklízečkám), které mi osobně
popřály. Děkuji za dárky řediteli školy i za dopravu
jeho vozem. Pozn.: „Petře kdybych učil nyní, možná
bych si také ušetřil na lepší vůz, ale tenkrát byla taková
doba. My, věrní přátelé se Zdeňkem Jeníkem, jsme
jezdili Trabantem a děkovali, že jsme si na něj stačili
našetřit.“ Domnívám se, že bych dnes neobstál svými

Inzerce
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ZPRAVODAJ CHVÁLÍ
ČLÁNEK

  

    

   

...vkusnou výzdobu a bohatou podzimní nabídku
květů, bylinek, venkovních a interiérových
dekorací i dušičkového zboží prodejny květin
Anny Linhartové, která i v podzimně zamlžených
dnech příjemně zdobí velvarské náměstí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DĚKUJE
Chtěly bychom upřímně poděkovat naší čtenářce, paní
Jindřišce Pospíšilové – majitelce prodejny Textil – látky
v Pražské ulici – za velkorysý osobní dar pro velvarskou
knihovnu, který nepotěšil jen nás knihovnice, ale i naše
čtenáře.
Paní Pospíšilová ve své prodejně vybrala vhodný typ záclon
do všech šesti oken městské knihovny, rozměry si osobně
naměřila a záclony nám ušila.
Jemný vzorek záclon ladí s naším novým linem a knihovna
je opět o něco útulnější.
Z. Ortová a L. Štýbrová – knihovnice
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KŘÍŽOVKA
LISTOPAD

 	

   

Listopadová pranostika:
„Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce… (viz tajenka)”.

PRST

P

MÁST

P

POSCHODÍ

P

KLAVÍR

P

KNĚZ

P

INTRIKY

P

OBILNINA

P

ČERPADLO

P

ZAMĚSTNÁNÍ

P

STÁLE

P

SKVĚLÝ

P

VYLUŠTĚNÍ Z ŘÍJNOVÉHO ČÍSLA:  
Anne Tyler: „Přemýšleli jste někdy o tom, co si o nás psi myslí? Mám na mysli,
když přijdeme z obchodu s nákupem kuřat, vepřového, půlkou krávy… Musí si myslet, že jsme
nejlepší... LOVCI NA SVĚTĚ!“
Křížovku připravila: L. Štýbrová
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