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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
             
NAROZENINY
Dne 6. ledna se dožívá krásných

88 let

paní Milada Jarošová
Vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody
mamince přejí dcery Ivana a Dana s rodinami.

POCHVALA A PODĚKOVÁNÍ
Chodil jsem rád nakupovat do pekařství
„Zounek“ ve Velvarech. Ale nyní s mýma
bolavýma nohama už nemohu. Kupoval
jsem výborné celozrnné rohlíky, dobré
preclíky, výborné koláčky. Nyní mi chodí
k „Zounkovům“ nakupovat pan Josef Kala.
K mým loňským narozeninám mi pan
Kala přinesl moc dobré koláčky s rebarborou.
Po dlouholetém životě v Praze dovedu ocenit
kvalitní a dobré výrobky. Proto moc chválím
pečivo od „Zounka“, Praha se mu nevyrovná!
Děkuji nejen za dobré o chutné koláčky, ale za všechny kvalitní výrobky z tohoto
pekařství. Přeji firmě „U Zounka“, aby i v roce 2017 měla vždy spokojené zákazníky.
Tímto také děkuji panu Kalovi za nákupy v roce 2016. Přál bych si, aby mi zachoval
svou přízeň i v roce 2017.
Mnohokrát děkuji panu Vladimíru Průšovi (též klientovi DD Velvary) za to,
že mi vyřizuje mé telefonické vzkazy (sám telefonický hovor neslyším). Doufám,
že mi zachová přízeň i v roce 2017.
Mám radost, že mám kolem sebe hodně dobrých lidí, které mám upřímně rád.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Jiří Krejčí

TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
LISTOPAD A PROSINEC 2016

		

ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA

Radní s radostí vzali na vědomí zprávu o tom,
že jsme získali příslib 2,5 mil. dotace na hasičskou

hopsat po velvarských hřištích. Fotbalové akademii
zdar!

cisternu a 3 miliony na nový bezdrátový rozhlas

Rada odsouhlasila uhrazení nákladů na pořízení

a protipovodňový varovný systém. V příštím roce

balónků, které byly na rozsvěcení stromu vypouštěny

budeme moci stříkat a hlásit o tom, kam se dostříklo!

pro benefiční účely, a po kladných ohlasech na letošní

Rada přispěla včelařům na oslavy 130 let
velvarského včelařského spolku, to se oslavit musí!
Radní několikrát dlouze jednali o sestavení rozpočtu

trh se rozhodla zakoupit dřevěné prodejní stánky. Máme
jich 20, kdo by chtěl pomoci s přípravou pravidelných
trhů, ať se hlásí u starosty, bude mile přivítán!

pro příští rok, každá koruna byla dvakrát otočena

Radní souhlasili s tím, že ačkoli se v poslední době

a nakonec se podařilo připravit rozpočet vyrovnaný,

hodně investovalo do hřbitova (oprava zdí, zpevnění

který zastupitelstvo před Vánoci schválilo. Ačkoli se

cest, prořezy stromů), zachováme poplatek ve výši

v loňském roce hodně udělalo, městu se podařilo dosti

150 Kč za rok. Však se tam všichni jednou sejdem,

ušetřit a máme velkou rezervu, z níž budeme moci

tak ať to tam máme pěkné.

zaplatit některé nové projekty. Rozpočítáno je to slibně,
věřme, že se na konci roku dopočítáme.

Rada v souladu s novými zákony předložila zastupitelstvu ke schválení novou vyhlášku o rušení nočního

Rada přislíbila městskému muzeu, že bude moci

klidu, v níž jsou zaneseny akce první poloviny roku

v příštím roce přijmout druhého pracovníka. Kdo to asi

2017, při nichž se bude juchat déle. Uvidíme, co nám

bude? Historici, těšte se, my se na vás těšíme! Je jen

tohle přinese.

škoda, že tím paní Kůrková přijde o svou pozici

Radní souhlasili s tím, aby betonová suť

přebornice mezi muzejníky, kdy držela rekord v tom,

na ploše u Malovarského rybníka byla v příštím roce

co vše dokázala sama zajistit (zvládnout obsluhovat

zchroustaná drtičkou a posloužila jako materiál

3 budovy, u toho přednášet, provádět, pořádat

na opravu cest.

výstavy, oprašovat exponáty, zvládnout běžnou údržbu
a ještě se u toho usmívat).
Rada schválila podání dotace na opravu rybníku
na Bučině. Pro dotaci bylo třeba zajistit zaměření

Rada souhlasila s vybudováním dřevěné příčky
v Panské hospodě, kde by na jaře měla vzniknout
veřejně přístupná galerie obrazů pana Tomáše
Vosolsobě.

vrstvy bahna na dně s tím, že to musí být minimálně

Radní vyslyšeli prosbu pana ředitele ZŠ, aby město

40 cm. Napětí, zda na to dosáhneme, rozptýlil geodet,

i nadále finančně podpořilo působení rodilého

který při zaměřování málem vypadl ze zapůjčené

mluvčího na naší škole a uvolnilo prostředky na jeho

kanoe, v níž brázdil bučinská blata, poté, co mu metr

mzdu do konce školního roku. Yes!

zmizel v bahně v hloubce téměř dvou metrů. Že bychom
otevřeli bahenní lázně? „Zkus si bahno Bučina,

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších

bude z tebe klučina!“

věcech, budeme Vás o nich průběžně dále

Rada souhlasila s prodloužením pronájmu budovy

zpravovat, děkujeme za váš zájem!

a pozemků TJ Slovan do roku 2036, aby fotbalisté
měli jistotu, že bohemácký klokan bude moci dlouho

(Z jednání městské rady vybral a sepsal Radim Wolák)
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           
Srdečně zdravím v novém roce! Ten loňský
je ten tam. Ohlédneme-li se, vidíme, že se leccos
povedlo, že ten odešlý rok byl pro Velvary rokem
bohatým na události větší i malé, naše město
zase trochu rozkvetlo. V Malovarech na zpustlém
plácku u garáží vzniklo nové dopravní hřiště,
kostel sv. Jiří oslavil své čtyřsté narozeniny
v novém kabátě, do svátečního se po letech
opět oblékla i naše krásná Pražská brána,
která se hodila do gala i zevnitř a navrch
do sebe přijala novou stálou výstavu fotografií
pana Bišického. Zvelebené je i její okolí,
před branou jsou nové bezpečné přechody
pro chodce, vylepšovalo a dláždilo se i na hřbitově
a u kostela svaté Kateřiny. I další městské
budovy si upravily tvář, novými bílými okny
prohlédlo děkanství, učísla se i naše milá
ZUŠka. Další domy lepší budoucnost vyhlížejí,
mateřská škola má udělaný projekt na vnitřní
úpravy, školní jídelna se těší na nové topení
a zateplený kožíšek, škola vzhlíží k novým
učebnám. Kdo se v loňském roce hodně vylízal,
je Malvaňák. Ze zabahněného ušmudlance
se stal během léta čisťounký fešák, za kterým
se začaly sjíždět holky z celého kraje. Navíc
má i opravenou část náhonu, mola a lávky,
čtyřicet nových stromů a spoustu smělých plánů.
Krom toho se ve městě objevila fůra drobností,
trubek, vpustí, přípojek, chodníčků, průlezek
a tělolamů, laviček a lamp a hromada dalších
věcí. Kdo by to chtěl všechno obhlédnout shůry,
může projet přes Ješín po nové silnici, vyjet
na Bučinu kolem obnoveného křížku a juknout
z jedné z nových vyhlídek, malých rozhledniček,
co se tyčí na Radoviči. Hodně věcí, které se
udály, vidět nejsou, všechny ty koncerty, festivaly, vystoupení, kurzy, soutěže, utkání, setkání
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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a „jánevímcoještě“, pro život ve městě jsou
ale ještě důležitější, než ty věci viditelné, tak je
dobře, že i jich bylo jak máku.
Díky patří všem, kdo pomohli tomu, že se
to vše stalo a povedlo. A předem děkuji všem,
kdo pomohou k tomu, aby „se dělo“ i v roce,
který se právě načal. Plánů je dost. Podali jsme
žádosti o dotace na opravu a vyčištění rybníku
na Bučině, za pomoci dotací bychom chtěli pořídit
kompostéry do domácností, které projevily zájem,
a městu nový štěpkovač, podali jsme žádost
o podporu na zateplení jídelny, dokončujeme
další projekty, ať jde o chodníky, krajinné
úpravy, opravy fasád historických domů, i jiných
projektů, o kus dál by se měla posunout i obnova
sv. Jiří, snad dojde i na některé ulice, promění
se prostranství před ZUŠ, aby sloužilo více dětem
než autům, o kus dál se zase posuneme
u Malvaňáku, na své si přijde i muzeum,
které bude rozšiřovat prostory a získá nového
pracovníka, knihovna pořídí po letech nové regály,
to vám bude krása, nápadů je hodně, investice
budeme postupně schvalovat dle jejich
připravenosti a možné dotační podpory. Dva
velké projekty už schválené máme a dostali jsme
na ně slíbené pěkné peníze – hasiči získají
úplně novou cisternu a o prázdninách vyměníme
městský rozhlas za nový, bezdrátový, který bude
ve všech městských částech, takže budeme moc
zvesela hlásat pozvánky na kulturní, společenské
i sportovní dění, a že to vypadá, že jich zase
bude hodně, kalendář se plní, což je skvělé,
no řekněte, které město tohle má, že by člověk
pomalu nevěděl, kam dřív skočit, protože se pořád
něco děje a jedna věc lepší než druhá. Do toho
tu začnou hopsat malí klokani, na jaře se chystá

zápis do fotbalové akademie Bohemians Velvary,
a taky se budou dít další věci kolem Záložny,
kde se začne projektovat, abychom se zas o krok
přiblížili našemu snu o vlastním sálu, pivovaru
a ubytování, to pak bude ale krása, náměstí
zas víc rozkvete a to je dobře. A bude tu čím dál
tím víc živo, však už to bylo vidět i koncem roku,
Spořitelna sice odešla, ale objevily se nové obchody
a přibývají další, těšme se na ně, třeba už i ten most
nám postaví a vůbec se povedou věci, o kterých
se nám třebas ani nesní, na ty dobré se těšme
a těm neblahým se spolu postavíme, to se ví.

Děkuji, že pomáháte tomu, aby se to všechno
dělo, aby Velvary žily, aby nám tu bylo milo, díky
vám jsou Velvary nejkrásnějším městem v kraji,
městem, které okouzlí každého, kdo sem zavítá,
nejen svým půvabem, ale hlavně přátelskostí
a vstřícností místních. Děkuji, že se o Velvary
zajímáte a že je děláte takovými, jakými jsou.
Ó Velvary! Ó Velvarští! Vše dobré, ba i to nejlepší
do nového roku!!! Jsem si jist, že si jej moc užijeme.
Starosta Radim od fortny velvarské těšící se
na všechny radosti i starosti, které ten rok přinese.

Inzerce

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

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
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 TŘETÍ – O POHOSTINSTVÍCH A HOSPODÁCH
POHOSTINSTVÍ sdružené v n. p. R a J – Restaurace
a Jídelny - se už od padesátých let neprovozovalo
ve většině těch nejstarších, původně zájezdních
hospodách.
V bývalém Hostinci U MĚSTA PAŘÍŽE čp. 9 na
severní straně náměstí „V Parýzu“ byly v poschodí
byty, v přízemí šily švadleny Komunálních služeb,
v zadním traktu, křídle, v ulici Za Roudnickou
branou spravoval boty obuvník Melichar, nevím,
jestli soukromničil, spíš byl asi také později pod
Komunálními službami, stejně jako jeho žena,
která v krámku budovy vedle Reduty na náměstí
mandlovala prádlo. V „Parýzu“ byla také holírna
Jana Nového. Jeho syn byl přidělen k PTP snad
jen kvůli tomu, že jeho otec byl živnostníkem.
Podobně museli asi pykat za své rodiče syn
dentisty Sladkovského a Milan Pára, syn vedoucího
cukrovaru Boleslava Páry.
V PANSKÉ HOSPODĚ čp. l0 (dějiště příběhu,
který byl podnětem ke vzniku písně Ó, Velvary),
na severním konci náměstí, se o poschodí dělila
Zvláštní škola s muzeem, v přízemí měla dílny
Základní devítiletá škola. Z přízemí zmizel krámek,
kde měla zlatnictví paní Říhová, když jím byl
probourán průchod do ulice Za Roudnickou branou.
To pamatuji, bylo to přibližně na přelomu padesátých
a šedesátých let. Současně byly tehdy zbourány
jakési kůlny na dvoře bývalé hospody a na jejich místě
vytvořeno otevřené zákoutí. Trávníkem a keříky je
osadil zahradník Josef Šmejc, bydlící v sousedním
čp. 11. Pokračující řada domů od Panské hospody
končila budovou, kde byl výkup zeleniny a ovoce
a zahýbala do Růžové ulice, kde pracoval krejčí
Karel Tvrdík. V této ulici, jejíž jméno se v místopisu
města objevuje už v 16. století, byla také mlékárna.
Mléko se přiváželo ve velikých kovových konvích,
z nich je prodavačka přelévala do kovového sudu

 	

a z něj potom kovovými odměrkami (1/4, 1/2 litr)
do přinesených bandasek.
V rohovém domě čp. 111 U ZLATÉ HVĚZDY,
původně také zájezdní hospodě na jižní straně
náměstí a rohu Pražské ulice – (nejstarší zápis
v místopisu dr. R. Čermáka je z r. 1517), byl
v poschodí byt majitele domu JUDr. Němce.
V přízemí byl ještě počátkem padesátých let hostinec,
kupovala jsem tam malinovku v lahvích, záhy tam
však byla zřízena čistírna. V témže domě fungovala
také drogerie, provozovali ji i po znárodnění
drogista Oldřich Pátý (sloužil rovněž u PTP)
s manželkou a prodavačkou paní Fialovou.
Na téže straně náměstí přes ulici upoutává
pozornost rozložitá budova - REDUTA - nebo ještě
dříve Dryjáčnikovský dům – čp. 57, po staletí stejně
významná zájezdní hospoda jako Panská hospoda
a hospoda U zlaté hvězdy. V poschodí bydlila
v l9. století učitelská rodina a dožila tam také
poslední její členka, stará, osamělá slečna učitelka
Marie Linhartová. Po její smrti, v osmdesátých
letech tam byl přenesen starý městský archív,
který do té doby byl v radnici čp. l. V přízemí
Reduty bydlila vdova po holiči a kadeřníkovi
Slávovi Varausovi. Helena Varausová (několik
generací Varausů bylo obětavými ochotníky
zdejšího divadelního spolku Tyl) přivydělávala
si na živobytí tím, že rozstříhávala na pruhy staré
textilie a háčkovala z nich rohožky. Byla zde také
prodejna Obuv (hospoda byla zrušena v roce 1930
a místnosti pronajaty firmě Baťa) a také obchod
s galanterním zbožím, kde prodávala paní Milada
Marková, Olga Ropková a paní Bělohlávková. Milada
Marková, rozená Jelenová, zdědila dům čp. 57
po svém otci, měl zde obchod střižním zbožím.
V roce 1949 byl dům – stejně jako Vožechův
– vyvlastněn. Jejího syna, Pavla Marka (nar. 1929)
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARY – TRADIČNÍ ZDROJE OBŽIVY
ČÁST TŘETÍ – O POHOSTINSTVÍCH A HOSPODÁCH
vyhodili z veterinární fakulty a protože dal přednost
setkání členů skautského oddílu před jakousi
„povinně dobrovolnou“ brigádou, byl nasazen k PTP.
V pokračující frontě domů Pražské ulice směrem
od náměstí, provozoval v čp. 59 trafiku invaIida
Karel Vajdl. V bývalé hospodě U ZELENKŮ
čp. 60 byla zřízena klubovna členů svazu mládeže,
jejich chování bylo natolik pohoršující, že klubovna
musila býti zrušena. Vystřídala se tam prodejna
hraček, veřejná knihovna a v současné době slouží
místnosti jako depozitáře muzea. V domě čp. 60
majitelů Březovských měl nějaký čas holírnu
Přemysl Pechek a nad Bezovou uličkou pamatuji
majitelky domu čp. 62, slečny Cibulkovy, ale krámek
v přízemí v provozu nebyl.
Výše v Pražské ulici, ještě nad domem kde
prodávala potraviny B. Stahlová, dům čp. 72
patří rodině Filipových. Kolem r. 1925 ho koupili
od strojníka Kaliny. V zadním traktu je dílna,
v ní pracoval zámečník František Filip. Vyučil
zámečníkem i svého syna Vladimíra (1925-1995).
Pracovali spolu a měli oba ve městě pověst
dobrých řemeslníků. Dílnu se podařilo udržet jako
soukromou i po roce 1949. V r 1954 otec zemřel,
dílna byla vdovským právem převedena na vdovu,
Vladimírovu matku, ten byl do roku l959, kdy rovněž
zemřela, jejím zaměstnancem. Po její smrti už
dílnu na syna nepřevedli, rovnou ji zavřeli.
Vladimír Filip si našel práci ve velvarské Spolaně.
Nejenže nesměl soukromě podnikat, ale hrozilo
zničení dílny, jako tomu bylo v případě tiskárny
Ladislava Němce. Obrátil se tedy na velvarského
JUDr. Němce (majitel domu U zlaté hvězdy čp. 111),
který se ukázal opravdu fundovaným a odvážným
právníkem. Vymohl V. Filipovi v tak těžké době
znovu právo pracovat soukromě, jenže
„protistrana“ mu vyměřila vysoké daně a musil
nakonec pracovat pod Komunálními službami.
Alespoň dílna a její zařízení byly uchráněny.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V čase, kdy ještě soukromničil, dostal předvolání
na vojenské cvičení. Musil se ho zúčastnit
bez jakékoliv finanční podpory pro svou rodinu,
tj. pro manželku a tři synky předškolního věku.
Jako soukromník neměl na nic nárok a když se
na příslušném úřadě ptal, z čeho tedy mají být
živi, řekli mu ať jeho rodinu živí manželčini rodiče,
manželé Francovi, bývalí živnostníci - důchodci
v Kralupech…
Na protější straně Pražské ulice, proti Zelenkovům,
byla v provozu hospoda SLADOVNA čp. 107.
Před válkou patřila městu. V padesátých letech
a dalších desetiletích ji dobře spravovali postupně
manželé Hudečkovi a po nich manželé Krejčích.
Hospoda měla dobrý lidový zvuk, vařily se zde dobré
obědy, bývalo často plno, zastavovali se hojně také
řidiči nákladních aut, projíždějících městem.
Ve vedlejším domě čp. 108, který patřil
elektrikáři J. Hansovi, byl krámek, dříve zřejmě
s elektropotřebami, později v něm pod n. p.
Kniha prodávala paní Hančová, kterou vystřídala
manželka F. Mareše, syna stavitele bydlícího
ve vilce u potoka Za Roudnickou branou. Vedle
obecního domu (čp. 109 – muzeum, tehdy v něm
byl Městský národní výbor), v přízemí domu čp. 110,
majitel Čermák (pro drobnou postavu mu přezdívali
Čermáček) měl před válkou vetešnictví. Já pamatuji
v krámku železářství, v kterém prodával Josef Kraus.
Ten v r. 1960 emigroval.

PO ÚNORU 1948 ŘEMESLA A ŽIVNOST

   

		
HOTEL ZÁLOŽNA na náměstí byl hotelem
už jen podle jména. Oblíbený a zodpovědný
hoteliér Václav Rosický skončil tamní kariéru
povoláním ke službě u PTP. V poschodí z bývalých
hostinských pokojů byly upraveny byty pro
personál restaurace a zřízeny také ordinace
dentisty a gynekologie, kde v určité dny ordinovala
MUDr. Černušáková z Kralup. Byla zde také
ordinace praktického lékaře. Na přelomu
padesátých a šedesátých let zde působil
mladý MUDr. K y m l i č k a. Záhy získal důvěru
velvarských pacientů a celé město bylo rozrušeno
zprávou, že byl nalezen mrtvý na odlehlém místě
někde u Nelahozevsi. Podivná smrt oblíbeného
lékaře vedla k dohadům, zda nesouvisí s právě
tehdy probíhajícím vyšetřováním skupiny lékařů
(brněnských?), obviněných z protistátní činnosti.
Restaurace v přízemí zůstala v provozu a zachovala
si ještě v osmdesátých letech dobré jméno, jak pro
úpravný interiér, tak pro dobrou kuchyni. Byla jediná
z velvarských restaurací zařazena do III. cenové
skupiny (Ostatní byly ve IV.). Jídelna byla oddělena
od výčepu, kde popíjeli „štamgasti“. V kuchyni
pracoval kuchař, pomocná síla a uklízečka,
v obsluze se střídali číšníci nebo servírky, vrchního
zastával vedoucí provozovny. Jeden čas tam
pracovaly jako servírky také paní Antonie
Lukášová s dcerou Alenou. Obě byly oblíbené
pro svoji srdečnost, paní Lukášová byla navíc
velice obětavou dobrovolnou pracovnicí tehdejší
velvarské galerie a muzea. Využíván a udržován
byl velký sál s balkónem, i malý sál, oba s dobře
udržovanými parketami. Údržbu a úklid dobře
vybaveného jeviště a šatny obstarávalo členstvo
spolku Tyl. Konala se zde divadelní představení,
estrády, plesy, taneční zábavy. Televize zde
v sedmdesátých letech natáčela pořad Neděle
v klubu a pořad o velvarských hasičích. Vedoucí
podniku se dost střídali, nejdéle pobyli a nejvíce

se o dobré jméno Záložny zasloužili manželé
Novákovi. Od adaptace ve třicátých letech
plnila stále funkci reprezentačního zařízení
i pro široké okolí. Po roce l989 došlo ke změně
majitele a v posledních letech se v sále pořádaly
davastující trhy takže není možné pořádat tam
jakékoli společenské akce (v bývalém hostinci pod
kostelem je Základní umělecká škola a sál slouží
jen na vystoupení žáků, event. velvarské plesy
se odbývají v některé sousední obci). Restaurace
bývalého hotelu Záložna je rovněž už delší čas
zavřená.

HOSTINEC POD KOSTELEM (dříve U Pilátů) měli
v nájmu, jak už zmíněno, manželé Poláčkovi ještě
počátkem šedesátých let a provozoval zde také
holičskou a kadeřnickou živnost Jaroslav Varaus
se svou manželkou. Za války byl v koncentračním
táboře. Kdy ukončil živnost nevím, je možné, že byl
přinucen, když budova byla vybrána jako vhodný
objekt pro Kulturní dům, který tam byl od ledna
1961 (v současné době je tam Základní umělecká
škola). U Poláčků, pokud pamatuji, se podávaly
jen špekáčky, tlačenka s cibulí ap. Teplá jídla
se podávala ještě v Chržínské ulici, v hostinci
U KRÁLE VÁCLAVA. Říkalo se tam ale stále
u Šustrů, dům byl jejich a oba manželé tam
pracovali. Josef Schuster byl za války
v koncentračním táboře. V hostinci nějaký čas
w w w. v e l v a r y. c z |
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pracoval také jako výčepní František Krupka,
ještě v padesátých letech měl dva koně a živil se
povoznictvím. Hostinci Na Předměstí se podle
majitelů říkalo U Dlouhých. Po znárodnění zavedli
nové pojmenování „U JELENA“ zřejmě myslivci,
kteří se tam scházeli. O majitelích jsem zjistila
jen to, že pan Dlouhý byl fotograf, měl ve dvoře
ateliér, který po něm převzal Jaroslav Masopust,
pak pracoval pod Komunálními službami. Později
zřídili fotoateliér nad Spořitelnou, pracovala v něm
paní Růžena Šlemrová z Kralup. Kromě Krohnovy
vily v Chržínské ulici, podle mého názoru
nepředloženě zbourané, byl také zbourán vedle
ní stojící patrový dům. Ve čtyřicátých letech byl
v něm HOSTINEC U RŮŽE, v nájmu Vandy Lukáše
a jeho manželky, již zmíněné Antonie Lukášové.
Kdosi udal, že se tam poslouchá západní rozhlas
a paní Lukášová byla odsouzena ke tříměsíčnímu
vězení. Seznámila se tam s muzikoložkou
PhDr. Milenou Schulzovou (její muž působil jako profesor na FAMu), často pak za ní do Velvar jezdila.
Nevím přesně, kdy bylo v polích směrem k Ješínu
vybudováno zařízení Radiokomunikace, v období
70-80tých let fungovalo. Pracovali v něm i lidé
z Velvar. Říkalo se mu r u š i č k a měla rušit

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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vysílání Svobodné Evropy atd. Někdy v té době zřídily
Státní statky (se sídlem právě v areálu Krohnovy
vily, kterou příkladně devastovaly) jídelnu pro své
zaměstnance, ale i pro širší veřejnost. Chutně
tam vařila paní Šímová do doby, kdy její rodinu
zasáhlo veliké neštěstí – při autonehodě
zahynuly její tři děti, dva dospělí synové
a dospívající dcerka. Jídelna se nacházela
v Pivovarské uličce, v objektu, kde před válkou
a za okupace byla vykřičená HOSPODA RAMONA
se zpívajícími a ke všemu ochotnými slečnami.
Podobné možnosti jako Ramona nabízela
také ještě ve válce hospoda u nádraží zvaná
ŠUTRÁK. Příslušníci SNB Ladislav Landa
a strejcovský Jaroslav Pitucha, měli působiště
na náměstí v bývalém domě Nejedlých čp. 218,
vedle pošty. Pozdější veřejná bezpečnost sídlila
na bývalém Šutráku, který zůstal v povědomí právě
pro svou špatnou pověst.
Zdeňka Křtěnová
(emeritní ředitelka Městského muzea Velvary)

Pamatujete si to jinak? Měli byste něco
k doplnění! Děkujeme, že nám dáte vědět!!!

Inzerce

w w w. v e l v a r y. c z |
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Základní škola Velvary vás srdečně zve na schůzku

KLUB PŘEDŠKOLÁK
Dne : úterý 17. ledna 2017
Čas: 15.00 hodin
Pro rodiče je připravena beseda s centrem pro rodinu VEGA KLADNO
Program pro žáky: Mgr. Kolínková, Mgr. Soukupová

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

  

   

			

Spolek Laura srdečně děkuje městu Velvary, vám všem, kteří nás
podporujete. Díky krásnému nápadu vypouštění balónků přání na
adventním
trhu máme
připsáno
naVelvary,
transparentním účtu 7 000 Kč.
Spolek
Laura srdečně
děkuje
městu
Vánoční
pohádka
pro
Lauru
proběhla
ve velmi příjemném duchu,
vám všem, kteří nás podporujete. Díky krásnému
její výtěžek bude znám až po rozpečetění pokladničky. Vše
nápadu vypouštění balónků přání na adventním
zveřejníme na našem webu: spoleklaura.webs.com.
trhu máme připsáno na transparentním účtu
7 000Vaše
Kč. Vánoční
pohádka
pro Lauru
příspěvky
nám pomohou
při proběhla
střádání obnosu na operativní
ve velmi příjemném duchu, její výtěžek bude
zákrok metodou Ulzibat (50 až 70 tisíc korun), lázeňské
znám až po rozpečetění pokladničky. Vše zveřejníme
a rehabilitační pobyty a běžnou rehabilitaci.
na našem webu: spoleklaura.webs.com.
Vaše Děkujeme
příspěvkya přejeme
nám pomohou
při rok.
střádání
dobrý nový
obnosu na operativní zákrok metodou Ulzibat
(50 ažSpolek
70 tisíc Laura
korun), lázeňské a rehabilitační pobyty
a běžnou rehabilitaci.
Děkujeme a přejeme dobrý nový rok.
Spolek Laura
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

                                          

Zdravíme Vás v novém roce ze Základní školy.

Na začátku prosince, jako tradičně, navštívil děti

Poslední týdny roku loňského probíhaly ve znamení

ve třídách Mikuláš se svou družinou. Cestu si našli

mnoha akcí. Nejzajímavější byla „Celé Česko zpívá

mezi děti v Mateřské škole i klienty Domova důchodců,

koledy“ spojená s jarmarkem, na kterém si široká

odpoledne se pak podívali k dětem do školní družiny.

veřejnost mohla zakoupit vánoční dekorace a drobné

I když měli velmi podrobný přehled o všech hříšnících,

dárečky, jež vyrobily děti a paní vychovatelky ze školní

nikoho si s sebou neodvedli.

družiny i děti z naší školy. Na sto sedmdesát dětí, rodičů,
prarodičů a přátel školy si přišlo zanotovat s dětským
sborem nejznámější koledy, stejně jako na mnoha
dalších místech v České republice. Setkání bylo spojeno
s vyhodnocením soutěže o nejlepší logo Fotbalové
akademie FA Bohemians Praha 1905, která by měla
zahájit svou činnost v brzké době právě u nás ve
Velvarech. Vítězkou této soutěže se stala Adéla Veselá
z 9.A. Za svůj nápad byla oceněna dresem Bohemians
s podpisy všech fotbalistů. Celý večer svou návštěvou
podpořil i pan starosta Wolák, za sportovní akademii
pan Dobeš a pan Jakubowicz. Všechny hosty přivítal

Osmé a deváté ročníky se podívali do Státního

pan ředitel Došek spolu s maskotem školy - včelkou

zdravotního ústavu v Praze, kde byl připraven program

i maskotem klubu Bohemians Praha - klokanem. Odkaz

„Prevence HIV“. První a páté třídy se zúčastnily

na fotografie a článek v Kladenském deníku najdete

výukového programu v Šestajovicích, zde lákala

na www.zsvelvary.cz.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

svíčkárna, knoflíkárna i perníková chaloupka. Třetí třídy
14

se podívaly na Karlštejn do Muzea betlémů. Další třídy

POVINNÍ

1
2

17. ledna zveme rodiče a děti
na další Klub předškolák.

Vyhlašujeme

soutěž

„Věnuj

mobil…..“ Každý starý nepotřebný
                                          
využily k návštěvě interaktivní výstavu kaleidoskopů
v místním muzeu. Pátá třída se zúčastnila krajského

mobil přineste nebo pošlete do školy
během ledna 2017. Naše škola soutěží
v projektu Recyklohraní.

kola v soutěži T-Profi – o té jsme se zmiňovali v minulých
číslech. I když se děti snažily co mohly, na účast
v celostátním kole jim ještě malinko scházelo, zůstaly na
2. místě. Zkusíme to znovu v příštím roce. Vystupující
žáci měli možnost se zúčastnit Veletrhu vzdělávání
ve Slaném, důležitá byla i přítomnost náborářů

3

Školní klub nabízí ozdravné
pobyty k moři pro naše žáky.
Bližší info na www.zsvelvary.cz nebo
u p.uč. Hrbkové.

ze středních škol a učilišť v blízkém i vzdálenějším okolí
na našich listopadových třídních schůzkách.
Ve čtvrté třídě proběhl za účasti školní psycholožky
preventivní vrstevnický program. Zaměřil se
na spolupráci dětí v kolektivu a zlepšování

4

Žáci školy nás reprezentovali
na Zimním pětiboji OVOV
ve Slaném: družstva 14.místo, jednotlivci
- P.Mazochová 2. místo.

vzájemných vztahů mezi dětmi. Další podobný
je naplánovaný také pro sedmý ročník. Na mimořádné
schůzce rodičů 4.A byla řešena složitá situace ve třídě.
Velmi zřetelně se zde projevují dopady inkluzivního
vzdělávání na samotné děti. Ve třídě je vzděláváno
celkem 29 dětí, u pěti z nich byly diagnostikovány
výukové problémy a dvě pocházejí z jiného kulturního prostředí. Do třídy také dochází žák s lehkým
mentálním postižením. Se třídou pracují kromě třídní
paní učitelky dvě asistentky pedagoga, školní speciální
pedagožka a školní psycholožka. Rodiče, vedení školy
i zřizovatel hledají řešení, jak v této třídě zefektivnit výuku.
Předvánoční atmosféru jistě zpříjemnil i tradiční turnaj
ve vybíjené mezi dětmi ze 4.až 9. tříd.

5

Pro zlepšení prostředí ve škole
bylo zřízeno 6 nových čistících zón
(zátěžové rohože).

6
7

Myslivcům pro zvířátka na zimu
jsme nasbírali cca 160 kg kaštanů.

20.12. jsme uskutečnili tradiční
zájezd do Drážďan.
školy

Také výchovný koncert, který pro děti ze Základní školy
připravili vyučující a žáci Základní umělecké školy měl
úspěch a děti ocenily umění svých kamarádů a vrstevníků.
Za námi je opravdu spousta pěkných věcí a zážitků.
Vykročili jsme do dalšího kalendářního roku a přejeme
si, aby jich bylo neméně.

Za ZŠ Velvary M.Červenková
Foto: Kateřina Husárová- Kladenský deník a archiv

w w w. v e l v a r y. c z |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     

   

   

Prosincové dění jsme zahájili Mikulášskou veselicí

který si vybrali. Zároveň je dostatek prostoru, aby každý

pro naše mladší žáky a jejich sourozence, kterou pro

žák mohl vystoupit a předvést své dovednosti.

děti připravili členové spolku Človíček. Náš koncertní

Přesně naopak je tomu s časem vymezeným při Vánočním

sál naplnili andělé a čerti s Mikulášem. Dětem přinesli

koncertu hudebního oboru. Ten letošní jsme odehráli

nadílku, ale hlavně radost a zábavu. Za to jim srdečně

14. prosince a trval trochu déle, než obvykle. Důvod je

děkujeme.

prostý, hudby jsme nacvičili tolik, že i přes omezení počtu

V neděli 4. prosince jsme sál ZUŠ naplnili hudbou při

vystupujících jí bylo pořád víc než dost. Doufám, že nám

Adventním koncertě. Svoje umění nám předvedli žáci

to posluchači prominuli, protože jsme pro ně hráli a zpívali

současní i bývalí. Smyčcový a Flétnový soubor, ve kterých

s plným nasazením.

se pravidelně scházejí a hudbu si užívají naši absol-

Své Vánoční vystoupení uspořádal 20. prosince také

venti. Společně jsme si dopřáli příjemné chvíle s krásnou

taneční obor. Děti nám předvedly nové choreografie, které

hudbou.

s nimi paní učitelky pro tuto příležitost nacvičily.

V pátek 9. prosince se konal malý, takřka rodinný flét-

Pěvecký sbor Tolárek měl v prosinci také napilno a kromě

nový koncert žáků ze třídy Veroniky Závorové. Akce

již zmíněného vánočního koncertu si ještě odskočil zaz-

nevelká rozsahem, ale důležitá pro zúčastněné žáky

pívat do Ústí nad Labem a do Loun. Závěr roku si malí

a jejich rodiče. Vzájemná konfrontace studijních

zpěváci užili 27. prosince doma ve Velvarech při České

výsledků je vždy prospěšná a pozitivně motivující. Žáci

mši vánoční v kostele sv. Kateřiny.

i rodiče se mají možnost lépe seznámit s nástrojem,

ADVENTNÍ TANČENÍ
Kulturní středisko v Kralupech si letos pozvalo na Adventní koncert skupinu Ginevra. Také my jsme byli zváni
na tuto akci a přijali jsme ji s radostí, protože s touto příbramskou skupinou se známe již bezmála deset let a máme
za sebou několik společných vystoupení. Jak vlastně naše spolupráce vznikla, když obě města jsou od sebe vzdálena
více než sto kilometrů?
Před deseti lety se děvčata, která už letos skládají maturitu, umístila v kraji na 1. místě s choreografií Půlnoční
rej. Tato píseň z autorské dílny Ginevry se nám zalíbila pro její text i hudbu a my jí dali pracovní název Kostlivci.
Náhoda tomu chtěla, že jsme se s kapelou potkali na jejich vystoupení a požádali je o plakát s podpisy. Na oplátku
jsme jim poslali video našeho vystoupení ze soutěže.
Uteklo pár dní a Ginevra nás pozvala do Příbrami. Děvčata si poprvé vyzkoušela, jaké je to tančit na živou hudbu.
A to byl prvopočátek naší spolupráce. Od té doby jsme se již několikrát zúčastnili akcí na Svaté hoře - Příbramské
svatohorské šalmaji, a nebo na charitativních akcích v Bukovanech, jejichž výtěžek putoval na podporu dětí
z této léčebny. Na těchto akcích již samozřejmě nezůstalo jen u Kostlivců. Postupně jsme z jejich písní přibírali
a nacvičovali další. V roce 2012 jsme pozvali Ginevru k nám do Velvar u příležitosti 530 let povýšení Velvar
na královské město. Společný koncert s našimi tanečními vstupy se uskutečnil přímo na velvarském náměstí.
Krátce poté nám Václav Plecitý, vedoucí Ginevry, nabídl účast při natáčení jejich DVD. Taková nabídka se neodmítá.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Ginevru jsme si pozvali také jako čestného hosta, když jsme v červnu 2014 pořádali naše závěrečné vystoupení,
které bylo zároveň oslavou dvacetiletého trvání tanečního oboru v naší velvarské ZUŠ. S úspěchem jsme předvedli
pět choreografií na písně Ginevry.
Letos jsme se opět v Kralupech sešli na Adventních slavnostech. Nacvičili jsme nové choreografie s vánoční
tématikou. Povedlo se. Vystoupení sklidilo velký úspěch a pro nás to bylo velice milé setkání po delším čase.
Společně jsme naplánovali další akci. Jedná se o celorepublikový projekt základních uměleckých škol – ZUŠ Open,
který vznikl z iniciativy paní Magdalény Kožené. Má za cíl seznámit co nejširší veřejnost s výsledky Základního
uměleckého vzdělávání. Tento projekt získal širokou podporu v mediích, ze strany společenských organizací
i státní správy. Všechny zúčastněné ZUŠ připraví na konci května nejrůznější veřejné akce, na kterých představí
výsledky své práce s mladými umělci. Naše škola se zapojí do ZUŠ Open hned na několika společných akcích v rámci
okresu Kladno, ale hlavně připravíme pro velvarskou veřejnost na konci května vystoupení v příjemném prostředí
Malovarského rybníka. Dětský den – ZUŠ Open doplníme hudbou, tancem i výtvarnými pracemi. Na společném
vystoupení s Ginevrou se tentokrát představíme v novém složení. Současná generace našich tanečnic a tanečníků
nacvičí staré hity a možná i některé nově vzniklé skladby. Na tuto příjemnou práci se moc těšíme.

V LEDNU PŘIPRAVUJEME:
6. ledna

DPS Tolárek zamíří zazpívat babičkám a dědečkům do Domova seniorů ve Velvarech

13. ledna Vás zveme na vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Velvary v Městském muzeu
15. ledna máme pro malé diváky připraveno loutkové divadlo
24. ledna se taneční obor zúčastní tanečního setkání Stochovská Grácie
31. ledna Vás hudební obor pozve na Vysvědčení s hudbou

w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       

Sláva, máme vítěze, je to paní Marie Křtěnová z Bučiny,
která poznala, že tajemný nápis je k vidění na Velké Bučině.
Nápis je na obvodové zdi, která zůstala po zboření stodoly
u domu č. p. 10. Nikdo už moc neví, kde se nápis vzal a co
připomíná, budeme rádi, když se dopátráme. Každopádně
ale blahopřejeme výherkyni k zisku knihy o dějinách Velvar.
A už tu máme další záhadu.

Na vaše odpovědi se moc těší starosta Radim Wolák.
Příjemné pátrání!

KLUB SENIORŮ
3. října loňského roku jsme obnovili tradici společného příjemného klábosení, a to vždy v pondělí od 9.00 hodin
v Kostce. Uvařili jsme si voňavý čaj, dobrou kávu a vždy někdo z nás přinesl i něco k zakousnutí. Naše „pusy“
tedy nezahálely, ale ani ruce nám neležely v klíně. Upletli jsme si dušičkové i adventní věnce, teoreticky i prakticky jsme probrali i jiné rukodělné techniky, povídali jsme si o různých lidových zvycích, vyráběli jsme drobné
dárky pro sebe i své drahé. Zdaleka jsme nevyčerpali všechny svoje nápady a plány. Budeme tedy pokračovat
ve své činnosti i v novém roce 2017, začínáme hned 9. ledna. Čekáme, že rozšíříte naše řady.
Zdeňka Horáčková

POZVÁNKA NA AKCE
Vás všechny, kdo by se rád svědomitě ujal plnění

Hned následující den 22.1., zveme všechny

svých novoročních předsevzetí, zveme v novém

děti ve věku 6 až 12 let na dopolední workshop

roce opět do Velvarské Kostky. Nabízíme dopolední

s angličtinou a jógou. Budeme povídat, cvičit,

seminář, ve kterém se spojí jóga a pár důležitých

hrát si, zpívat a malovat od 9 až do 12 hodin.

informací o značení našich potravin, o tom, co se dá

Svačinky a přezůvky s sebou. Cena 240 Kč.

vyčíst z obalů a nebude chybět ani malá zdravá svačinka. Akce proběhne

Těší se Edita Roberts a Katka Braunová

21.1. od 9,30 do 12 hodin. Cena 250 Kč.
Těší se na vás Petra Kolářová a Katka Braunová

w w w. v e l v a r y. c z |
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CO VE VELVARECH A OKOLÍ
NYNÍ TAKÉ ROSTE A KVETE…
ČLÁNEK

  

    

   

PLATAN JAVOROLISTÝ
Platanus hispanica
Čeleď: platanovité
Vegetační období bylin je v klidovém stádiu, a tak jsem v tomto čísle
upřednostnila dřevinu. Je to nádherný strom, který desítky let zkrášluje
zákoutí v ulici Na Nábřeží u bývalého Dolního mlýna. Když jsem pátrala
po jeho původu, kdo ho zasadil a kdy, nedozvěděla jsem se kromě
několika domněnek téměř nic. Prý snad v době, kdy se osazoval
veltruský park, tak jedna ze sazenic vzácnějších dřevin se rukou
jakéhosi místního „brigádníka“ ocitla i v našem městě. Ale kdoví?
Pokud má někdo jiné informace, budu ráda, když se ke mně
dostanou…
Platan je listnatý, až 40 metrů vysoký strom s korunou
o průměru i 35 metrů. Jeho kůra (borka) je složená

svěžích, vápnitých, s vysokou hladinou

z několika vrstev, odlupuje se ve velkých tenkých plátech

spodní vody, má rád slunné chráněné

a vytváří tak nápadné, pestrobarevné zbarvení kmene a větví (hnědé,

stanoviště. Je dosti mrazuvzdorný.

šedé, zelené, žluté). Květy se objevují současně s vývinem listů, jsou

Dobře

uspořádány v hustých, kulovitých útvarech - strboulech, které visí po

i prořezávání, takže se hodí do měst, kde

dvou až třech na společné stopce. Plodem je oříšek. Kvete v květnu.

poskytuje i příjemný světlý stín (koruna

Platan začíná plodit nepravidelně ve věku okolo dvaceti let

propouští hodně slunečního záření).

a dožívá se několika staletí. Jeho původ není zcela jasný, možná

Množí se semeny nebo řízky.

jde o křížence platanu východního a platanu západního. Podle

Platanové dřevo se používá v truhlářství

jiné teorie se jedná o potomka již vyhynulého třetihorního

a na intarzie. Na takový strom můžeme

Platanus aceroides - Platanu javorovitého.

být opravdu pyšní.

V současnosti roste nebo je pěstován téměř v celé Evropě,
vyjma nejsevernějších částí a v části Asie (Kavkaz, Střední Asie).
Platan javorolistý je strom s hlubokými kořeny, jemuž se daří v půdách

snáší

znečištěné

ovzduší

S pomocí http://botanika.wendys.cz/
připravila M. Červenková;
Foto: www.botanika.wendys.cz

Inzerce

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

25

Inzerce

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

26

VČELAŘI NA VELVARSKU
ČLÁNEK

  

    

   

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
je to již celý měsíc, co jsem se na stránkách tohoto zpravodaje s Vámi podělil o historii vzniku „Spolku včelařského“
ve Velvarech, tedy i na Velvarsku. Pro mnohé z Vás to byl
jistě měsíc sváteční, neboť vánoční svátky jsou časem
příjemným, pohodovým a něčím, na co se těšíme celý rok.
I oslava posledního dne roku, Silvestra, jistě proběhla dle
Vašeho očekávání a příchod Nového roku jsme přivítali
s přáním všeho dobrého.
Historii našeho spolku jsem minule zakončil na konci první

př. Srb, jednatel př. Brabec a pokladník př. Beneš.

světové války. Tady se musím Vám všem omluvit, neboť

Členů ZO ČSV Velvary bylo 54 a včelstev 510. Příteli

kroniky i různé zápisy o činnosti tohoto spolku se nedo-

Františku Kaňkovi st. bylo uděleno jedno z nejvyšších

chovaly. Proto jsme pátrali v okresních archivech, jak na

vyznamenání ÚV ČSV, a to „Čestné vlajky ÚV ČSV“.

Kladně, tak i na Mělníku, neboť Velvary v jednom období

A to už se píše rok 1988, který je jak pro velvarskou

správně patřily k okresu Kralupy, nyní Mělník. V Mělníku

organizaci, tak i pro mě zlomový. Tento rok jsem začal

žádné dokumenty nebyly nalezeny, v Kladně až od roku

včelařit i já. Pouze se třemi včelstvy, ale začal. V tomto

1960, a to celých 6 cm dokumentů na celý okres Kladno.

roce nás bylo 48 se 464 včelstvy. V dalším roce nastal

Tehdy, v roce 1960, bylo na okrese Kladno

velký úbytek členů, ale i včelstev. Tak jsme se v letech

9 organizací s 955 členy, kteří měli 6426 včelstev. Přitom

2003 až 2006 dostali na úplné minimum, a to 18 členů

naše ZO Velvary v tomto roce měla 74 členů

a 162 včelstev. Toto období jsme překonali a postupem

se 498 včelstvy. Zajímavostí je, že v tomto období

času se do naší organizace začali hlásit noví členové,

byl včelařský kroužek při ZDŠ Velvary, jehož vedoucím

kteří o práci se včelami měli opravdový zájem. Nyní

byl př. Kotrč, učitel na místní škole. V tomto roce bylo

je v naší ZO ČSV Velvary 37 včelařů a celkem máme

vytočeno 14 082 kg medu a příděl cukru na organizaci

285 včelstev.

byl 3 486 kg. Patronát nad naší organizací mělo

V roce 1998 byl volen nový výbor. Předsedou byl zvolen

JZD Velvary, Uhy a Chržín.

př. Jeřela, jednatelka př. Jeřelová, pokladník př. Dragoun,

V roce 1964 měla tato organizace v novodobé

kterého v roce 2012 vystřídal př. Výstup. No a v tomto

historii nejvíce členů, a to 80 členů, včelstev bylo 516.

složení tuto krásnou včelařskou káru táhneme dál a dál.

Nyní můžeme těmto číslům jen tiše závidět. Dále byl

Závěrem bych rád poděkoval jak MěÚ ve Velvarech,

kroužek při ZDŠ (vedoucí př. Vidová) a svá včelstva

tak i ostatním OÚ v Olovnici, Kamenném Mostě,

měla již dvě JZD, Velvary a Uhy.

Neuměřicích, na Uhách, v Chržíně, Sazené, Loucké,

A jsme v roce 1968, kde se již v zápisech objevila i jména

Černuci, Hospozíně i Kmetiněvsi za příkladnou

některých členů výboru ZO. Předseda byl př. Beránek,

spolupráci, ale hlavně pomoc naší ZO. Tímto děkuji

jednatel př. Woltner, pokladník př. Beneš. V tomto období

i některým zemědělcům – p. Ing. Bílek, p. Srba, p. Zika,

už můžeme zaznamenat úbytek včelařů, ale i včelstev

p. Ing. Tymich, p. Ing Fábera, kteří si naší práce váží

na Velvarsku. V roce 1970 je již 74 členů s 500 včelstvy.

a jsou ochotni nám také pomoci. Přátelé, Vám všem velký

Byla změna na postu předsedy, př. Beránka nahradil

a upřímný dík.

př. Kaňka. Následující roky, až do roku 1986, nejsou

Jeřela Miloslav – předseda ZO ČSV Velvary

opět nikde k dohledání žádné podklady. Takže se

Foto: ireceptar.cz

zastavíme u tohoto roku. V tomto roce byl předseda
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
             
PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval kuchařkám a kuchaři
v domově důchodců ve Velvarech za jejich dobrá
jídla. Například svíčková je vždy vynikající…
až na to maso. Bylo lepší za časů našich babiček
a maminek. Je to pravda, pane šéfkuchaři, ne? Naše
maminka tenkrát pečlivě vybírala maso na svíčkovou, že
bylo jako mandle, i když toto přirovnání trochu kulhá, že?
Také i maso na smetaně muselo být výběrové. Zvlášť, když bylo určeno na štědrovečerní večeři jako
vždy v naší rodině (mimo řízků a salátu).
Ale vraťme se k naší kuchyni v DD.
Také bramborový salát je vždy dobrý a štrúdl vynikající (uvádím schválně štrúdl, neboť slovo závin mi
připadá nezáživné). Mohl by být aspoň vždy 1x za měsíc, nejen na Štědrý večer. Vždyť klienti s dietou
ho mívají často jako druhou večeři, proč my ostatní ne? Jen chtít! Jsem hodně vybíravý a mlsný, říkám,
že jím všechno, co chci. Jinak to říkám lidově jinak, ale to se do zpravodaje nehodí.
Takže musím naše kuchařky a kuchaře pochválit nejen za sebe, ale i za samosprávu v DD za jejich
vynikající jídla. Například v prosinci byl opravdu dobrý borůvkový koláč k obědu, snědl jsem jeden a půl
koláče, tak byl dobrý. Jen tak dál i v novém roce, ano, vážení v kuchyni! Ať vám všem slouží dobré
zdraví a pohoda po celý rok 2017.
Jiří Krejčí, klient DD Velvary

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji moc p. Urbánkové z MÚ a všem pracovnicím na poště, zvláště paní Peterkové, za ochotu
a pomoc při vyplňování formulářů a vyřizování záležitostí ve složité životní situaci.
Štastný nový rok všem přeje
Elena Gubová

Inzerce

Inzerce
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ZPRAVODAJ CHVÁLÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU
  

    

   

		

Prodejny květin na náměstí

Kuchyňky Dobré farmářky

Řeznictví Holý

Samoobsluhy Coop

Látky p. Pospíšilová

… a originální, velice vkusnou
výlohu Pekařství Zounkovi

ZŠ Černuc
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ZPÍVÁME VÁM TŘETÍM ROKEM…
PĚVECKÝ SPOLEK

    

   

V září tohoto roku vstoupil Velvarský pěvecký spolek

Celý rok jsme pod vedením sbormistra Vratislava

do své třetí sezóny. Představovat se vám nemusíme,

Řezáče pilně pracovali na rozšiřování našeho

čtenáři Zpravodaje nás znají z jeho stránek a věříme,

repertoáru, ke zkouškám se scházíme každý týden

že spousta z vás nás i slyšelo na našich koncertech,

a dvakrát do roka vyrážíme na intenzivní víkendové

se kterými vystupujeme ve Velvarech a okolí.

soustředění. Pokud rádi zpíváte, přidejte se k nám.

V roce 2016 jsme si veřejně zazpívali celkem

Přijďte si poslechnout naši zkoušku, zkoušíme každou

dvanáctkrát. Ve Velvarech v květnu v ZUŠ Velvary,

neděli v sále ZUŠ Velvary od 17 do 19 hodin.

koncem června na Letním zpívání v kostele sv. Kateřiny,

Rádi bychom poděkovali městu Velvary, Nadaci Život

na náměstí při Adventu a vyvrcholením roku byla Česká

umělce, firmě Metal Trade Comax za finanční podporu

mše vánoční v kostele sv. Kateřiny. Vystupujeme

činnosti našeho spolku a akcí, které pořádáme.

ale i v jiných místech našeho regionu. Účastnili jsme

Dík patří též řediteli ZUŠ ve Velvarech, za jeho

se celkem 8 akcí v blízkém Kladně, Dolíně, Přelíci

všestrannou podporu a firmě Jiří Webinger - MAD

a Tuřanech, ale i ve vzdálenějším Ústí nad Labem či Žatci.

za dopravu na naše koncerty.

Našim fanouškům děkujeme za přízeň, a těšíme se na hudební setkání v příštím roce.
Sledovat nás můžete na www.velvarskypeveckyspolek.cz anebo na sociálních sítích.
Pavlína Maloy Řezáčová, Velvarský pěvecký spolek
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KŘÍŽOVKA
LEDEN  	

		

   

Lednová pranostika: Mnoho sněhu v lednu, mnoho… (viz tajenka).

SNADNO

L

PATŘÍCÍ LAŘE

L

NEPRAVDIVÁ

L

VODNÍ PTÁK

L

TERMÍN

L

MOSTEK

L

LUPENY

L

POUTNÍ MÍSTO

L

PŘEHRADA

L

PECIVÁL

L

KALUŽ

L

VYLUŠTĚNÍ Z PROSINCOVÉO ČÍSLA:
Vánoční aforismus (autor neznámý):
Jak zjistíš, že jsi dospělý? Když se většina tvých vánočních přání nedá SEHNAT V OBCHODĚ
Křížovku na leden připravila: L. Štýbrová
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