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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA STAROSTI A RADOSTI
             

VELVARSKÉHO STAROSTY           

Dne 21. 4. oslaví 90.

narozeniny paní

větší, na blešáku či na úklidu města, na žehnání křížku
na Bučině, na zápisu do základní školy či
do nové fotbalové akademie, na velikonočních
dílnách v Kostce, na koncertě či v knihovně,
na hřišti, v muzeu a na mnoha dalších místech
při nesčetných příležitostech. Na některé z nich
tu najdete pozvánky.
Je velmi milé, že se toho ve Velvarech děje tolik.
Chtěl bych moc poděkovat vám, kteří přípravě
místního dění věnujete čas, vaše práce je
nedocenitelná, děkuji též vám, kteří toto dění
podporujete i vám, kteří se jej hodně účastníte,
bez vás by se nedělo, díky vám všem je
ve Velvarech milo.

VĚRA PROCHÁZKOVÁ
k jejímu krásnému jubileu lásku, štěstí, zdraví,
hodně Božího požehnání přejí a za všechno děkují
dcera Věra, vnuk Roman a vnučka Iveta s rodinou.

Manželé Zdena

a Ladislav

KLABEČKOVI
oslaví 20. dubna krásných 60 let společného života.
K diamantové svatbě rodičům přejí hlavně
hodně zdraví, životní pohody a optimismu
dcera Naďa a syn Ladislav s rodinami.
A jedno velké obejmutí připojují vnoučata a pravnoučata!

		

Jaro přišlo, všechno kvete a s ním i dění
velvarské. Březen nám toho dosti přinesl,
o něčem z toho se dočtete na listech tohoto
vydání našeho zpravodaje. Ač bychom v dubnu
ještě mohli, za kamny sedět nebudeme!
Příležitostí se potkat bude kupa: na Vajíčkobraní,
které letos bude jistě milé jako vždy a ještě o něco

Krásný aprílový čas!
Radim Wolák, velvarský starosta

VZPOMÍNÁME
10. dubna uplyne 20 let ode dne,
kdy nás navždy opustila naše maminka paní

ŠTĚPÁNKA RŮŽIČKOVÁ.
Zemřela v požehnaném věku 91 let.
Stále s láskou vzpomínají dcery Růžena, Václava,
Libuše a Miloslava s rodinami.

Děkuji Ireně a Janovi
že mě nenechali v nouzi.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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DNEBOSKÝCH za to,
Srdečně Elena Gubová

PŘEMYSLOVSKÝ MĚŠEC SE OPĚT VYSYPAL DO VELVAR!
Malý přemyslovský měšec, grant na podporu
místního dění, který rozděluje obecně
prospěšná společnost Přemyslovské střední
Čechy zejména mezi neziskové organizace,
opět podpoří několik velvarských projektů.
Natvrdlí získají příspěvek na zbudování nového
kruhového mola na Malvaňáku, Velvarský
pěvecký spolek příspěvek na zahájení nové
sezóny, Kostka na adventní výstavu dílny klubu
seniorů a hasiči na letošní Dědkiádu.
Děkujeme!!!
w w w. v e l v a r y. c z |
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MĚŠŤÁCI DOJEDOU DO LESA!
MĚSTSKÁ POLICIE VELVARY
Strážníci městské policie
Velvary mají od poloviny
března nové a pěkné
zásahové vozidlo! Čtyřkolka
Dacia Duster nahradila
dosluhující Škodu Octavia
z roku 2002, která měla
naježděno přes 350.000 km
a která stále volala po
opravách, které už se
nevyplácely. Nákup nového
vozidla schválilo zastupitelstvo
při přípravě rozpočtu a vůz
byl pak vybrán ve výběrovém
řízení za náklady 352.490 Kč.
Oproti předchozímu je nové
auto schopno jezdit i po polních
cestách a v terénu, takže může
dojet i do velvarského lesa
či do oblastí za velvarskými
mlýny, což je výhodné v době,
kdy se policie výrazněji
zaměřuje na boj proti černým
skládkám a neoprávněnému
kácení stromů.
Věříme, že nové vozidlo bude
dobře sloužit a naši strážníci
díky němu budou odvádět
co nejlepší práci. Připomeňme,
že městská policie byla
zřízena ve Velvarech před
pěti lety pro zajištění
veřejného pořádku poté,
co město opustila policie
státní. V současnosti
máme tři strážníky, kteří
mají směny dle potřeby
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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tak, aby pokryli co nejvíce času,
ale nemohou být v práci každý den. Na práci toho
mají hodně, každý týden dostávají dosti úkolů.
Dbají na dodržování vyhlášek města, pořádku
na veřejných místech, kontrolu plnění dopravních
předpisů, bezpečnost dětí na přechodech, pomáhají
obstarat nalezená zvířata, řeší roztržky a mnoho
rozličných přestupků.

prosím všechny, aby si práce našich strážníků
vážili, uvědomili si, že jejich činnost je nelehká
a nevděčná, a aby se na ně s důvěrou obraceli.

Při své pochůzkové činnosti sledují místa, kde je
třeba něco napravit (ať už jsou to černé skládky
či poničené věci), na nočních službách se snaží
udržet pořádek a klid ve městě, působí preventivně
v naší základní škole.
Díky městské policii také můžeme provozovat
kamerový systém, který nám pomáhá odhalit
mnohé nešvary a často jeho záznamy využívá
i státní policie. Díky kamerám se například
v minulém měsíci podařilo odhalit pachatele krádeže
v Pražské ulici, sprejera řádícího ve městě, několik
dopravních situací a mnoho drobných otázek.
Bez městské policie bychom mít kamery podle
zákona vůbec nemohli. Díky tomu, že policii
máme, dokonce umožňujeme jiným obcím v okolí
kamerový systém mít, protože jim jej za drobnou
úplatu zaštiťujeme. Podobně je to s měřením
rychlosti. Naši policisté občas měří rychlost
nejen v našem katastru, ale i v několika přilehlých
obcích, které nás o to poprosily, protože samy
nemají tuto možnost. Na základě smlouvy jim
takto pomáháme, pokuty pak směřují do našeho
rozpočtu. Nové smlouvy neuzavíráme, ale jsme
rádi, že aspoň trochu můžeme někde pomoci,
tyto služby se snažíme držet jen v nutné míře.

Prosím, kdykoli budete potřebovat pomoci
či poradit, kdykoli se setkáte s něčím, s čím
by dle Vašeho názoru mohla městská policie
pomoci, neváhejte je oslovit. Jistě Vám vyjdou
vstříc. Pokud páni strážníci nebudou zrovna
ve službě, volejte mně, který za jejich činnost
zodpovídá. Bez Vašich zpráv a podnětů se
městské policii pracuje obtížně.
Často se říká, že policista by měl být místní,
aby prostředí znal. A že naši policisté prostředí
tolik neznají, protože jsou odjinud. Také se ale
ví, že je velmi těžké zůstat nestranný a řešit
záležitosti svých blízkých či sousedů. Pomáhejte
proto našim policistům, kteří jsou nestranní,
ale nejsou místní (i když už tu působí tak dlouho,
že je za místní považujeme). Pokud je mezi
vámi někdo, kdo by měl pocit, že dokáže nésti
břímě strážce veřejného pořádku i coby místní,
nechť se ozve, rádi s ním začneme jednat o možné
spolupráci.

Občas se ke mně dostanou připomínky, že „držet
městskou policii“ je příliš nákladné. Po dvou
a půl letech na radnici mohu odpovědět, že
si neumím představit, že bychom fungovali bez
policie a že uvažuji často o tom, že bychom
počet strážníků měli rozšířit, pokud chceme
dbát o bezpečnost města i okolí. Samozřejmě
je stále co vylepšovat a za náměty na zlepšení
činnosti policie budu rád, na druhou stranu

Budu rád, když společně budeme pracovat
na tom, aby role strážníka (stejně jako role učitele)
nabývala své významnosti a důvěry, jakou
měla v dávných dobách. Naši strážníci jsou tu
pro nás. Pro velvarské. Pro Velvary!
Radim Wolák 606 66 88 01
Městská policie 725 077 711
w w w. v e l v a r y. c z |
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MĚSTO PO ZIMĚ – TECHNICKÁ ČETA
INFORMACE           
Naše město se pomalu odívá do jarního, nastal čas
úklidu po zimě. Ta letošní byla dlouhá, po letech
i mrzlo a sněžilo, tedy se i sypalo a pískovalo, takže
je co zametat. Městem se sice již od počátku března
prohání čisticí vůz, ale mnohá místa ještě na svou
chvíli čekají: vůz jezdí svým tempem a neprojede
všude a pracovníci technické čety stále pracují
v oslabeném počtu. Děkujeme proto za trpělivost.
V technické četě pracovalo v minulých letech
15 zaměstnanců, přičemž mzda většiny z nich byla
vystavěna na příspěvku z úřadu práce. Koncem
minulého roku však úřad práce změnil podmínky,
na to nebyl připraven městský rozpočet, dosavadní
pracovníci museli skončit a četa zůstala
v oslabeném počtu. Městská rada uvolnila
prostředky na zaměstnání dvou osob na stálo,
zvládnout ale práci, kterou dělalo 15 lidí v pěti,
nebylo snadné. V únoru úřad práce potvrdil,
že nebude nadále městům poskytovat příspěvek
na zaměstnávání v míře jako dříve, a že se obce
budou muset postarat více samy. Rada proto
souhlasila s tím, že další dva pracovníci budou

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

6

		

		

HLEDÁ POSILY

								

přijati na stálo, dva nastoupí od dubna na místa
podporovaná úřadem práce.
Naše technická četa nyní pracuje v 9 lidech.
Vedoucím je pan Petr Hájek, který řídí všechny
práce. Pan Daniel Forint vykonává drobné řemeslné
činnosti a pečuje o mobiliář, oprav je v ulicích
a ve městských domech vždy dost, na starosti
má též městské kotelny. Pan Jaroslav Hess působí
v četě především coby řidič a mechanik, jezdí
též s čisticím vozem a zajišťuje jeho údržbu.
Paní Bernášková se stará o zeleň, výsadbu
stromů a pečuje o městské záhonky. Paní
Peterová má na starosti veškerou nelehkou práci
zametání městských ulic, již musí zvládnout
vlastníma rukama. V technické četě také působí
pan Špička, který má na pozici hrázného pečovat
o údržbu a čistotu Malovarského rybníka a jeho
okolí a o opravu náhonu a přilehlých oblastí.
Drobné zednické opravy ve městě má na starosti
pan Márton. Na částečný úvazek v četě pracuje ještě
paní Štědrá, která zajišťuje pořádek na městském
hřbitově.

Těchto sedm (a část) statečných musí zajistit
veškeré činnosti ve městě, kterých je opravdu
mnoho. Výše jsme uvedli, oč se každý z dotyčných
stará především, ale situace je žel taková,
že sezónní práce obvykle četu zavalí, takže
všichni musí pracovat na sekání trávy, odklízení
sněhu či hrabání listí. Přitom je třeba neustále
vyvážet koše, poklízet drobné nepořádky, zajišťovat
náhlé opravy, udržovat hřiště, lavičky, parky,
chodníky, záhony… Z každé pondělní porady
odchází pan Hájek se seznamem nových činností,
které je třeba udělat. Spadl strom? Někdo rozbil koš?
Loupe se omítka? Nefunguje pumpa? Stěhujeme?
Malujeme? Černá skládka? Vše zařídí četa! Práce
přibývá, rukou je ale stejně, nyní dokonce méně.
S počátkem dubna se do čety vrací pan Bušek,
který pomáhá především se zednickými pracemi,
a pan Tajč, který zajišťuje drobné elektroopravy.
Četa tak bude zase o něco silnější. Úřad práce
nám navíc přislíbil podporu tří nových míst, která
mohou obsadit lidé, kteří jsou registrování na úřadu
práce. Pokud byste o někom věděli, kdo by měl
zájem pro město pracovat, dejte mu či nám
vědět. O dobré pracovníky je nouze. Dále se
v blízkých měsících zavádí nově možnost
takzvané veřejné služby, kdy nezaměstnaní
lidé, kteří žijí z příspěvku úřadu práce, mohou
odpracovat určitý počet hodin měsíčně pro město,
jinak jim tento příspěvek bude snížen. Snad
se mezi nimi najdou takoví, kteří nám s údržbou
města opravdu pomohou.
Naším předsevzetím pro nejbližší dobu je
najít cestu, jak posílit naši četu tak, aby běžný
a sezónní úklid byl zajištěn v dostatečném rozsahu
nekvalifikovanými a třeba i sezónními pracovníky
a aby se naši kmenoví zaměstnanci mohli věnovat
plně a dlouhodobě odborným činnostem, které
jsou potřeba a které, kdyby je zajišťovaly odborné
firmy, by nás stály násobně více. Budeme se též

				

snažit četu vybavit dostatečnou technikou, aby
její práce byla snazší a efektivnější, a nabídnout
pracovníkům čety odpovídající ohodnocení. Věříme,
že to jednou bude tak, že práce v technické četě
bude vnímána jako jedna z nejdůležitějších
a prestižních činností.
Děkujeme, že pracovníkům městské čety
pomáháte a že si jejich práce ceníte, je velmi
potřebná. Jak víte, městského mobiliáře stále
přibývá, o lavičky, hřiště, chodníky i veřejná
prostranství je třeba pečovat. Pokud to chceme
mít ve městě hezké, je důležitý náš zájem. Každým
papírkem, který neskončí na zemi ale v koši,
pomáháte tomu, aby pracovníci čety měli více
času na důležitější věci, než je každodenní nikdy
nekončící úklid.
Budeme si cenit i vašich případných rad, doporučení
a námětů na zlepšení.
Předem Vám za to děkujeme! A pracovníkům
technické čety děkujeme dvojnásob za vše, co pro
město dělají!
(rw)
w w w. v e l v a r y. c z |
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MĚSTSKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
STÁRNE – OPRAV A NÁKLADŮ PŘIBÝVÁ…
INFORMACE           

		

		

Komu vadily stromy v Růžovce?

KOMU VADILY STROMY V RŮŽOVCE?

Rozum zůstává stát nad událostí, jež se přihodila počátkem března v Růžové ulici. Neznámý
člověk – těžko se pro něj hledá slušné označení – podřízl vzrostlé okrasné jabloně, které
ČLÁNEK
  stromů
						
byly vysazené
při adopci
v roce 2010. Nejednalo se o žádné náhodné vandalství, ale
o promyšlený čin, kdy dotyčný pilou stromy uřízl hladkým řezem až u země. Dva padly hned.
Rozum
zůstává
stát
nad událostí,
se tento
přihodila
Událostale
řešíjsou
městská
i státní
policie, pokusili
pachateli jsme
hrozí
Dva
ještě
stojí (či
v době,
kdy je jež
psán
text stály),
již též
naříznuté,
počátkem března v Růžové ulici. Neznámý člověk
stíhání. Prosíme všechny, kdo by mohli pomoci
se je ošetřit a zachránit, uvidíme, zda přežijí.
– těžko se pro něj hledá slušné označení – podřízl

s objasněním tohoto činu, aby dali zprávu městskému

vzrostlé okrasné
jabloně, které
bylypolicie,
vysazenépachateli
při adopci hrozí
úřadu
či městské
policii.všechny,
Snad jediným
přijatelným
Událost
řeší městská
i státní
stíhání.
Prosíme
kdo by
mohli
stromů vs roce
2010. Nejednalo
o žádné
by mohlo
že policii.
stromy Snad
zahubil
pomoci
objasněním
tohotose
činu,
aby náhodné
dali zprávuvysvětlením
městskému
úřadubýt
či zjištění,
městské
vandalství,
ale o promyšlený
čin, kdy
někdo že
pomatený,
blázen činěkdo
malomyslný,
protože
jediným
přijatelným
vysvětlením
bydotyčný
mohlopilou
být zjištění,
stromy zahubil
pomatený,
stromy uřízl
hladkým řezemprotože
až u země.
Dva padlyčlověk
hned. by
rozumný
člověk by udělat
nic takového
udělat nemohl.
blázen
či malomyslný,
rozumný
nic takového
nemohl.
Dva ještě stojí (či v době, kdy je psán tento text stály),

ale jsou již též naříznuté, pokusili jsme se je ošetřit
a zachránit, uvidíme, zda přežijí.

Město provozuje již 14 let čistírnu odpadních
vod a v současné době k tomu 6 přečerpávacích
stanic na území města. Zkušební provoz byl
zahájen 1. ledna 2003 a trvalý provoz o rok později.
Je tedy zřejmé, že technologie čistírny a zejména
tři nejstarších přečerpávacích stanic stárne
a poruchovost stoupá.
Nátoková čerpadla čistírny se neustále čistí
a často dochází i ke spálení motoru. Člověk se diví,
co občané do kanalizace pustí nebo na čistírnu
přivezou fekální vozy. Jsou to zejména hadry,
plastové láhve, různé pleny a jiné nečistoty.
Veškeré jímky se 1x měsíčně čistí technikou
Střč. vodáren Kladno, což stojí nemalé finanční
prostředky. Jenom pro ilustraci – průměrná oprava
čerpadel v jímkách stojí kolem 40 tis. Kč, nákup
nového 70 - 80 tis. Kč.
Také stav nádrží uvnitř čistírny stárne. Plastové
nádrže praskají ve švech, provzdušňovací systém
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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na dně nádrží také vykazuje poruchy. Nádrže
se musí odkalit, vypustit a provést časově
náročnou opravu rovněž za nemalé prostředky.
Město nyní požádalo dodavatele technologie
čistírny společnost FORTEX Šumperk o zpracování posudku stavu ČOV a přečerpávacích stanic
a poté bude stanoven harmonogram postupných
oprav a modernizace čistírny.
Libor Šulc, vedoucí odboru majetku MěÚ Velvary

Tohle přeci nemůže udělat normální člověk
******************************************************************************************************
Inzerce

jaroslavmichl@email.cz
*kontroly spalinových cest
*revize komínů, *vložkování, *frézování,
*čištění komínů, opravy komínů a poradenství
*kontroly kotlů na tuhá paliva (výrobce OPOP)
*výroba a prodej nábytku, *čalounictví,
*ubytování a pronájem bytů
w w w. v e l v a r y. c z |
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MALVAŇÁK SE CHYSTÁ NA SEZÓNU
  

ČLÁNEK

    

   

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2017
MĚSTSKÁ KNIHOVNA     

   

O první jarní sobotu se sešla u rybníka fůra lidí s hráběmi, konvemi, kolečky a lopatami na již tradiční úklid okolí

Velmi příjemné slavnostní odpoledne prožili v pondělí

Hlavní cenu – nejlepší babička čtenářka– získala

Malovarského
rybníka před
začátkem
sezóny. A protože bylo krásně a lidí přišlo dost, udělalo se hodně
Malvaňák
se chystá
nanové
sezónu

20. března čtenáři, kteří byli nominovaní v celostátní

paní Věra Mártonová. Splnila všechny předepsané

práce, děti vysbíraly větvičky a papírky, shrabalo se listí, vyplela bylinková zahrádka, opravily zálivové mísy
O prvnístromy
jarní sobotu
se sešlaprolily,
u rybníka
fůra lidí
hráběmi, konvemi,
lopatami
na již i většího
u všech stromů,
se pořádně
upevnily
ses uvolněné
úvazy a kolečky
mnoho adalšího
malého
tradiční úklid okolí Malovarského rybníka před začátkem nové sezóny. A protože bylo krásně
se zvládlo. Došlo i na úklid letité skládky pod jatky, vyvezly se dva valníky nepořádku. A vyndaly se věci
a lidí přišlo dost, udělalo se hodně práce, děti vysbíraly větvičky a papírky, shrabalo se listí,
zajímavé: dokonce
tu v bahně
leželo několik
párů
nových,
ale u
jižvšech
dávnostromů,
mechem
porostlých
lyží! Když bylo hotovo,
vyplela bylinková
zahrádka,
opravily
zálivové
mísy
stromy
se pořádně

anketě Svazu knihovníků a informačních pracovníků

podmínky, které ji k tomuto titulu opravňují:

na Čtenáře roku Městské knihovny Velvary za nejvyšší

je vlastníkem čtenářské legitimace, čtenáři naší

počet vypůjčených knih v loňském roce.

knihovny jsou i její vnoučata a ze všech nominovaných

Letošní vyhlašování bylo koncipováno jako posezení

měla vloni nejvyšší počet výpůjčených knih.

úklid letité
skládky
jatky,
sepodobné
dva valníky
nepořádku.
A vyndaly
zajímavé:
Druhé plovoucí,
kruhové,
propod
radost
přivyvezly
koupání,
tomu,
které tu kdysi
bylo.se
Tověci
bude
krása!
dokonce
tu v na
bahně
leželo brigádě,
několik párů
ale na
již dávno
mechem
porostlých
lyží! Když
Mola se budou
vyrábět
květnové
kteránových,
se chystá
13. a 14.
5. Díky,
že dorazíte!!!
bylo hotovo, plánovaly se
další letošní úpravy: letos na
jaře bychom chtěli vytvořit
dvě nová mola. Jedno větší
na velké nádrži. Druhé
plovoucí, kruhové, pro radost
při koupání, podobné tomu,
které tu kdysi bylo. To bude
krása!

zmizela tréma, ostych i rozpaky. Panovala uvolněná

plánovaly se
dalšíupevnily
letošní úpravy:
letos na
jařeabychom
chtěli vytvořit
novásemola.
Jedno
větší
na velké nádrži.
prolily,
se uvolněné
úvazy
mnoho dalšího
malé idvě
většího
zvládlo.
Došlo
i na
(rw)

u hodovní tabule, což se ukázalo jako dobrý tah, protože
atmosféra a věříme, že se u nás všichni dobře bavili.

Všem odměněným ještě jednou blahopřejeme.
A zde jsou výsledky ankety v pěti kategoriích:

Mola se budou vyrábět na
květnové brigádě, která se
chystá na 13. a 14. 5. Díky,
že dorazíte!!! (rw)

Inzerce

zedníky, přidavače a jiné šikovné lidi s možností zaučení.
Práce zajištěna celoročně, slušné výdělky.
Požadujeme spolehlivost, samostatnost, bezúhonnost.
V případě zájmu volejte na tel: 724 515 108
nebo pište na: info@stavby-velvary.cz

Naše upřímné poděkování patří manželům Zounkovým, jejichž pekařství darovalo vítězům dětských kategorií
krásné usměvavé koláče. Za podporu děkujeme i našemu zřizovateli Městu Velvary a panu starostovi Radimu
Wolákovi za dárky pro vítěze dospělých kategorií.
Na závěr bych ráda zdůraznila, že nikdo nečte pro rekordy, ale pro osobní pohodu, pro radost a pro prohloubení
svých znalostí. A pro nás, české knihovnice a knihovníky, je milým zpestřením naší práce, když nejčastějším
návštěvníkům knihoven můžeme tímto slavnostním způsobem poděkovat, strávit s nimi pár pěkných chvil a ocenit

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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jejich lásku ke knize.

Z. Ortová
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UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME VELVARY!
ČLÁNEK

  

						

Milí velvaromilovní lidé. Stejně jako v předchozích
dvou letech se i letos připojíme k celorepublikové
akci Ukliďme Česko, která pomáhá naší zemi ulevit
od rozličného nepořádku. Před dvěma lety jsme
uklidili letitou skládku u sila pod Velkou Bučinou,
loni jsme zkulturnili prostranství u benzinové
pumpy, po obě léta se poklízelo i v Ješíně i jinde.
Podařilo se vysbírat několik nákladních automobilů
odpadků, za což patří všem, kdo se připojili,
veliký dík.

LETOŠNÍ ÚKLID JE VYHLÁŠEN
NA SOBOTU 8. DUBNA, SEJDEME SE
V 9 HODIN U RADNICE.

Protože je po zimě ve městě dosti nepořádku
a protože naše technická četa pracuje
v omezeném počtu, rozhodli jsme se letošní
úklid nezaměřovat na jednu větší skládku (a pár
by se jich na okrajích města ještě našlo), ale uklidit
drobnější nepořádky po celém městě. Zároveň
bychom rádi odstranili sprejerské nápisy na zdech
a nárožích.
Pokud přijdete, vezměte si pracovní oblečení
a pevné boty, vše ostatní bude zajištěno. Pytle,
rukavice, štětce, barvy. Sejdeme se v 9 hodin před
radnicí a podle toho, kolik nás bude, si rozdělíme
práci. Pokud už máte sami předem v hlavě nějaké
místo, kterému chcete pomoci, prosím, dejte
vědět, případně rozmyslete, co pro něj bude
potřeba. Pokud se chcete zapojit do úklidu
v Ješíně, volejte pana Vojtěchovského. Pokud
byste chtěli zorganizovat úklid v jiné místní části,
určitě dejte vědět, rádi vás podpoříme!
Moc děkujeme za Váš zájem i za to, že pomáháte
svému městu.
Radim Wolák a Zdeněk Vojtěchovský

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ZŠ ČERNUC - POJĎTE DÁL!
ZŠ ČERNUC     
Základní škola Černuc,
s více jak 150-ti letou
tradicí,
je
školou
rodinného typu, jejíž
velkou výhodou je nízký
počet žáků ve třídě.
Díky tomu máme na všechny naše žáčky čas
a můžeme s dětmi být ve stálém kontaktu i během
přestávek a našeho volna.
Nízký počet žáků ve třídách nám umožňuje si
s dětmi povídat, řešit s nimi jejich trable a neduhy,
ale i radosti a úspěchy, pohladit a povzbudit,
pomáhat jim, když se zrovna něco nedaří, ať už je
to nezavázaná tkanička u boty, odřený palec nebo
zrovna ujetý autobus.
Nízký počet žáků dále umožňuje našim
kvalifikovaným pedagogům věnovat se stále více
narůstajícímu počtu dětí s individuální péčí.

   

  

Je naprosto běžným standardem, že vyučující nejen
pro tyto děti „vymýšlí“ jiné didaktické postupy
a pomůcky, aby se pro ně výuka stávala zábavnou
a snadno pochopitelnou.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
VÁS ZVE NA DALŠÍ ČÁST CYKLU BESED „Aby řeč nestála“

bude naším hostem spisovatelka

Usilujeme o to, aby naši žáci znali a uměli vše,
co mají znát a umět. Doufáme ale, že na naší škole
mohou žáci získat naopak něco navíc - vědomí své
vlastní ceny, svoji sebeúctu. Měli by si vážit sebe
sama i těch druhých, měli by s nimi umět komunikovat
a spolupracovat. Měli by umět obhájit svůj názor,
ale současně i respektovat názor druhých, měli by
vnímat ostatní nikoli jako soupeře, ale jako partnery.
Závěrem mi dovolte použít slova J. A. Komenského:
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům
u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy
nejdou.“
Mgr. Bc. Iva Hančová, ředitelka školy
www.zscernuc.cz

Inzerce

Rezervujte si včas místa osobně v knihovně, na telefonu 315 761 312
nebo e-mailem na adrese: knihovna@velvary.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

•

Ve Velvarech dne 20. 3. 2017

•
•

Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
zastoupené tajemníkem městského úřadu vyhlašuje podle ustanovení § 4, 6 a 7 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

•
•

(části druhé – rodinné právo), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce
s programem MUNIS výhodou);
řidičský průkaz skupiny B;
dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační
schopnosti, pečlivost;
praxe ve veřejné správě výhodou;
zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti v sociálních službách výhodou.

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

•
•

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/NICE – POKLADNÍ/K –
REFERENT/KA STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

•
•

Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: Sociální pracovník – pokladník – referent státní správy a samosprávy
Platové zařazení: platová třída 9 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že platový
stupeň bude stanoven podle délky započitatelné praxe (platové rozpětí je 15 780,-- Kč až 23
730,-- Kč)
Datum nástupu: nejdříve od 1. 5. 2017, nejpozději od 1. 7. 2017

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis;
životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí
a dovedností, týkajících se správních činností a činností, které jsou předmětem
výběrového řízení;
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
zájemci.
Lhůta pro podání přihlášky: 7. 4. 2017 do 13:30 hodin, na přihlášky podané po tomto datu
nebude brán zřetel.

Charakteristika vykonávané práce: zajišťování činnosti sociálního pracovníka, výkon
sociální práce a sociálního šetření, činnost zvláštního příjemce důchodu, zajišťování agendy
opatrovnictví, poskytovatele sociálních služeb, pokladny městského úřadu, evidence
pokutových bloků, evidence neuhrazených pokut uložených v blokovém řízení městskou
policií, správa místních poplatků ze psů, zajišťování činnosti kontaktního místa veřejné
správy CzechPoint.

Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SOC. PRACOVNÍK – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat
poštou na adresu: Městský úřad Velvary, tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava
1, 273 24 Velvary.

Požadované předpoklady: občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající
jednací jazyk.

Přihlášku lze zaslat rovněž elektronickou poštou na adresu tajemnik.meu@velvary.cz.
Požadované doklady je v tomto případě nutné zaslat poštou nebo doručit osobně včetně
podepsané přihlášky do konce stanovené lhůty pro podání přihlášek k účasti v uvedeném
výběrovém řízení.

Dále požadujeme:
• vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
nebo
• vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním
programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální
péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku (§ 110 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů);
• znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, občanského zákoníku
www.velvary.cz, tel. 315 617 009, 315 617 001, fax: 315 617 000
16
e-mail:
el.podatelna@velvary.cz, tajemnik.meu@velvary.cz

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

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu

1
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE                                           
Jarní prázdniny pominuly. Děti si odpočinuly,
snad i proběhly venku nebo zasáňkovaly
a zalyžovaly na horách.
Hned po jarních prázdninách se uskutečnilo školní
kolo recitační soutěže v několika kategoriích.
Porota vyslechla na 52 přednášejících, z toho
deset z Mateřské školy z Velvar. Vítězové
v každé kategorii postoupili do okresního kola
soutěže Slánka ve Slaném. Ve velké konkurenci
okresního kola jsme získali v kategorii nejmenších
recitátorů stříbrnou příčku, o níž se zasloužil
Vítek Stovička z 1. A s básničkou Anděl strážný
od Miloše Kratochvíla.

Na zimní ozdravný pobyt spojený s lyžováním
odjelo také bezmála dvacet dětí z 1. stupně, převážně
ze druhých ročníků.

kůži. Děkujeme za spolupráci Městské knihovně
ve Velvarech.
Konalo se i školní kolo Matematického Klokana,
Klokánka a Cvrčka, jak jistě tušíte, názvy
jsou odvozené od věkových kategorií pro děti
základních škol. Soutěž je celostátní a děti si
v ní každoročně vyzkouší řešení zajímavých
netradičních logických úloh s matematickým
základem.

Byla zprovozněna aplikace mobilního rozhlasu,
pomocí níž se mohou zájemcům z řad rodičů
žáků rozesílat informace prostřednictvím
mobilního telefonu, podobně jako to funguje
z městského úřadu směrem k občanům.

Po přestávce se letos opět rozběhl Klub mladého
diváka. Během čtyř představení rozložených
do celého školního roku navštíví děti mimo
vyučování pražská divadla, kde shlédnou
za velmi příznivé ceny klasická i moderní podání
her. V neděli 26. března jsme shlédli již třetí
představení v Divadle v Dlouhé - Lucerna.

postižením. Při práci s těmito dětmi pedagogům
pomáhají asistenti. Přesto v některých třídách
výuka neprobíhá k naší spokojenosti. Ve čtvrtých
a v sedmých ročnících je situace řešena také
ve spolupráci se školním psychologem. Věříme,
že spoluprací s rodiči se přes tyto obtíže
přeneseme a problémy společně vyřešíme.
Za ZŠ Velvary Mgr. M.Červenková; Foto archiv školy

Více než padesátka dětí vyjela do Vysokého
nad Jizerou na lyžařský a snowboardový kurz.
V pěti družstvech měli žáci možnost zdokonalovat své dovednosti či získat základy pohybu na
lyžích nebo snowboardu. Učitelé pro děti uspořádali
nejedno sportovní klání a mladí sportovci si domů
odváželi ocenění a diplomy za svoje výkony na
horských svazích.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Na samém začátku března se konal tradiční
dětský karneval naší školní družiny. Děti byly od
rána natěšené na taneční hry, přehlídku masek,
soutěživé skotačení a dovádění… Nemilým
překvapením bylo přerušení dodávky elektric
kého proudu, které se podařilo překlenout náhradní
zábavou bez hudby. Hned, jak byla porucha
odstraněna, „diskžokej“ Boris Margaritov, kterému
velmi děkujeme za pomoc, navodil těmi správnými
písničkami karnevalovou atmosféru. Přivítali
jsme rádi, jako každoročně, spřátelenou školní družinu
ze ZŠ Kmetiněves. Přišli nás povzbudit i někteří
rodiče. Odpoledne se vydařilo, o veselí nebyla nouze.
Ve spolupráci s knihovnami proběhl po celé
republice „Národní týden trénování paměti“. Dotkl
se i naší školy. Pod vedením lektorky
p. Ing. Černíkové se některé třídy dozvěděly,
proč je důležité paměť neustále rozvíjet
a trénovat, a některé úkoly si vyzkoušely na vlastní

20. března odjela skupina žáků na studijní
pobyt do Anglie. Cílem bylo poznat jinou kulturu
a zdokonalit se v anglickém jazyce. Děti se zúčastní
výuky přímo v anglické jazykové škole, ubytované
jsou v anglických rodinách.
Od začátku školního roku je skupina žáků
připravována na tzv. Cambridge zkoušky.
V úterý 28. 3. přijede za touto skupinou paní
Mgr. Vogeltanzová z Cambridge university press,
která tuto aktivitu pro ČR zajišťuje, aby posoudila
připravenost dětí. Zkouška je hrazená, a proto
je tento krok velmi vstřícným gestem ze strany
zastřešující agentury.
V souvislosti s inkluzí dochází k postupnému
zvyšování počtu začleňovaných dětí s potřebou
podpůrných opatření. V naší škole poskytujeme vzdělání více než padesáti takovým dětem,
včetně dvou žáků imobilních a žáků s mentálním

1
2
3

Proběhl sběr papíru, odvoz
drobného elektroodpadu a baterií.

První třídy se připravují na začátek
plaveckého výcviku.

Proběhne DEN ZEMĚ – dne 28. 4.
vyhlašujeme bleskový sběr drobného elektroodpadu, pro druhý stupeň
(bodovaný).

4

Nezapomeňte na velikonoční dílny
11. 4. viz. plakátek na dalších
stránkách.

VELVARSKÝ OUT PODRUHÉ ANEB VEZMEME
SI VOLEJBALOVOU TROFEJ ZPĚT?
  

POZVÁNKA

    

   

Historicky první ročník volejbalového turnaje ve Velvarech nevyhrál v loňském
roce stylově žádný domácí tým, ale hostující družstvo z Dobříše. Nyní přišel
čas na nápravu reputace a navrácení trofeje do těch správných rukou! Budou
to ty vaše?
Druhý ročník se uskuteční v neděli 23. dubna od 9:00 ve velvarské
sokolovně. Soutěží 4 týmy bez ohledu na věk, jediná podmínka jsou
minimálně 2 ženy v družstvu. Soupeři se utkají systémem každý s každým
v utkání na dva hrané sety. První s druhým v tabulce si to pak rozdají o celkové vítězství. Pro šampiony je
připraven karton šampaňského.
Startovné činí 300,- Kč na tým, peníze poputují na účet města za pronájem sokolovny.
Registrace na emailu michal.janovsky@seznam.cz. Zúčastnit se mohou první čtyři zaregistrované týmy.
Smečím a blokům zdar!
Inzerce

•

Didaktické test

•

Poslechy

•

Testy jazykové kompetence

•

Písemné práce

•

Procvičení ústní maturitní zkoušky

Nabízím:

kvalitní individuální výuku
veškeré písemné materiály
přípravu v souladu s Vašimi časovými požadavky

Ing. Renata Bazalová

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Cena: 300,- Kč /45 min. výuky

Mail:

r.bazalova@seznam.cz

Tel. :

733 516 307
w w w. v e l v a r y. c z |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     

   

   

Dnes bych se chtěl zastavit u třídních přehrávek. Vysvětlit

Stále tedy hrajeme, zpíváme, tančíme a malujeme

rozdíl mezi třídní přehrávkou a žákovským koncertem

ze všech sil. Neděláme okolo toho moc povyku,

hudebního oboru.

ale rádi Vám své umění předvedeme na našich
koncertech, vystoupeních či výstavách.

Třídní přehrávka je vždy záležitostí konkrétního
pedagoga a jeho žáků. Je určena hlavně žákům

V březnu jsme hráli v Městském muzeu, uspořádali

samotným a samozřejmě i jejich rodičům. Pro pedagoga

žákovský koncert, přehrávku pěvecké a houslové třídy,

Co je u nás ve škole nového? Může se zdát, že se až tak

je to nesmírně cenný nástroj ke zvýšení úrovně třídy.

pohádkové divadelní představení pro děti a Velvarské

moc neděje. To proto, že naše činnost je ve své podstatě

V uzavřeném, takřka rodinném prostředí prezentují

hudební setkání, na které jsme pozvali mladé hráče

založená na trpělivé dlouhodobě cílené práci. Slovo práce

jednotliví žáci výsledky své přípravy. Každý z účastníků,

na violoncello ze třídy pana Pavla Tomáška. Březen

používám zcela záměrně, neboť přesně vystihuje to,

rodiče i žáci, mají okamžitou možnost srovnání. Vše

proběhl také ve znamení intenzivních příprav na

co každý poctivý umělec cítí jako základ své tvorby.

se děje v přátelské atmosféře, podpořené společným

soutěže hudebního i tanečního oboru. Orchestr KMČ

Ostatně je tomu tak v každém oboru lidské činnosti.

zájmem o daný obor. Žáci předvedou své dovednosti

se po vítězném okresním kole připravuje na cestu

v sólové i v komorní hře. V převážné většině je kladným

do Poděbrad, kde bude krajské kolo soutěže ZUŠ.

výsledkem přehrávky větší motivace žáků i rodičů

Pěvecký sbor Tolárek se do soutěže připravoval na

do dalšího studia.

jarním soustředění ve Lhotsku a naše tanečnice si také
naordinovaly víkendovou soutěžní přípravu v místní
Sokolovně, která jim nabízí více prostoru než školní sál.

to kladně na výsledcích studia. Rodiče žáků jsou
u nás, v ZUŠ Velvary zváni do hodin individuální výuky

V DUBNU CHYSTÁME:

hudebního oboru. A věřte mi, že pokud jsou rodiče
schopni věnovat svůj čas a energii, výsledky se dostaví.
Rodič, který se zúčastní výuky získá představu o práci

- Další třídní přehrávky jednotlivých pedagogů

učitele. Získané informace z oboru pak může využít

- Zúčastníme se soutěží hudebních a tanečních

To je první informace, kterou se snažíme předat

při kontrole a usměrňování domácí přípravy svého

- V neděli 23. dubna pozveme malé diváky na další

našim žákům a potažmo i rodičům. Je to ovšem někdy

dítěte. Někdy ovšem nemusí být uvedený postup

pohádkové odpoledne

pořádně těžké. Ptáte se proč? Odpověď není jedno-

nejvhodnější, záleží na věku žáka a nemalou roli hraje

duchá, protože příčin může být celá řada a to v různých

i jeho letora. Vše záleží na společném posouzení

Koncert je událostí jiného významu a úrovně, je určen

- 8. května zajistí orchestr KMČ hudební produkci

kombinacích. Už první důvod, který mě napadá a je

konkrétní situace vyučujícím v součinnosti s rodiči.

pro všechny návštěvníky z řad rodičů i veřejnosti. Hrají

na veteránské akci Stopou slánského Oriona

jasně viditelný. Všichni jistě známe z písní Voskovce

Jsou i jiné možnosti, jak zapojit rodiče do procesu

zde vybraní žáci hudebního oboru, kteří by měli předvést

a Wericha, že šaty dělají člověka. Pravda stará,

výuky. Třídní přehrávky a koncerty hudebního oboru,

jen ty nejlepší výkony. Pro žáka je účast na koncertě

jako lidstvo samo. Asi tím základním je příklad, který

vystoupení a přehlídky tanečního oboru či výstavy

odměnou za dobré studijní výsledky. Koncert je určen

děti dostávají od nás dospělých. Když jdete na akci, kde

ve výtvarném oboru. Všechny tyto způsoby interakce

pro všechny návštěvníky z řad rodičů i veřejnosti.

Vaše dítě vystupuje, tak jí dodejte významu výběrem

s rodiči využíváme.

- Orchestr KMČ zahraje pro klienty domova seniorů

Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt

vhodného oblečení. Těžko si představíme mladé
sportovce bez náležité výstroje, která někdy zasáhne
rodinný rozpočet mnohem více, než pěkné šaty pro
děvče, nebo sako a kravata pro malého sólistu. Speciální
sportovní obuv je určitě podmínkou bezpečnosti
nebo zárukou dobrého výkonu. Nám stačí společenská
obuv využitelná i při jiných příležitostech.
Je totiž zcela zásadní, jak se rodič staví ke studiu
svého dítěte. Pokud žák cítí podporu a zájem svých
nejbližších, je dostatečně motivován a projeví se
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 2017
INFORMACE

          

		

		

HRNČÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ
SLAVNOSTI
29. a 30. DUBNA 2017
sobota a neděle 9—17 hodin (XV. ročník)
Program

Info

Ukázky řemesel,
prodej rozmanitých výrobků
Divadélka pro děti, kejklíř, koncerty
Sokolníci a dobové hry v zahradě
Cimbálovka, lobkowiczké víno
a dobroty ve sklepení

Zázemí pro matky s dětmi
Zákaz vstupu se psy
Přijeďte vlakem ČD
(zastávka Nelahozeves – zámek)

UKÁZKY KOVÁNÍ KONÍ ∞ VELKÁ
KERAMICKÁ DÍLNA VE SKLEPENÍ

a získáte 30% slevu
na vstupném.
Vstupné:
Dospělí 130 Kč, senioři
a studenti 85 Kč,
děti 60 Kč.
Děti do 3 let zdarma.
Cena zahrnuje prohlídku
zámku nebo koncert.

www.zameknelahozeves.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Inzerce

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ks.
Prodej:
22. dubna 2017

Velvary – u pošty – 14.30 hod.

Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601576270, 728605840
w w w. v e l v a r y. c z |
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HASIČSKÝ PLES NA UHÁCH
A PODĚKOVÁNÍ HASIČŮ ZA PŘÍSPĚVKY
SDH VELVARY

Kdy? 11. 4. 2017
Kde? ZŠ Velvary
Čas 13.00 – 16.00
Znovu nastává krásné období jarních svátků. Přijď si do školních
dílen vlastnoručně vyrobit kraslici, uplést pomlázku, vyzkoušet
drátkování, pomalovat kámen, pokusit se o ubrouskovou techniku,
vytvořit jarní dekoraci.
Nechceš vyrábět? Nevadí, budeme také soutěžit v netradičních
sportovních disciplínách.

V prostorách školy uvítáme nejen děti,
ale také rodiče, babičky, dědečky, tety

a všechny, kteří rádi tvoří a zpříjemní si tak předsváteční odpoledne.

Tradičním platidlem v jednotlivých dílnách
je ŠKOLAR,
který lze zakoupit za 10Kč ve škole.
V přízemí školy bude jarmark ŠD, kde si
můžete zakoupit výrobky dětí ze školní
družiny s jarní a velikonoční tématikou.
Autor obrázků: Patrik Hájek, žák 9. ročníku
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Sbor dobrovolných hasičů
Velvary uspořádal v sobotu
11. března tradiční hasičský
ples, který se konal na Uhách,
protože ve městě není vhodný
sál. Plesalo a bavilo se téměř
200 návštěvníků, kterým hrála
skupina Druhej dotek.
Do tomboly hasiči připravili
458 cen (!), lístky byly prodány
během 40 minut. Dopravu
účastníků zajišťoval také
tradičně autobusem pan
Vlastimír Vinš ze Sazené.
Hasiči děkují níže uvedeným
podnikům, soukromým
podnikatelům i občanům města za příspěvky do tomboly a podporu činnosti formou zakoupení
vstupenek na ples.
Většinu letošních příjmů z plesu, sběru železného šrotu a elektrospotřebičů hasiči věnují na potřebné
dovybavení nové zásahové cisterny, kterou by měli obdržet v letošním roce.
Více o činnosti sboru naleznete na: www.sdhvelvary.cz 				
Libor Šulc
Do tomboly plesu přispěli:
Autobaterie - Z.Tutr Velvary, Řeznictví a uzenářství - Václav Holý Velvary, Vinš Vlastimír - Autobusová
doprava, Město Velvary, VOV-servis s.r.o. Slaný, Velros s.r.o. Velvary, C-Connect s.r.o. Velvary,
Terius - Josef Heřman Velvary, Střechy COMAX Velvary, Drogerie Velvary - manželé Schubertovi,
Reklama Mazochová – Elena a Jan Mazochovi Velvary, Pekařství Zounek Velvary, TEAM V.O.S. Černuc,
Farma Budihostice - Ing.Josef Bílek, Cukrářství Velvary - Danuše Černá, Květiny - Anna Říhová
Velvary, Marečková Jana Velvary, Kadeřnictví - Alena Loskotová Velvary, Autoservis Frolík Velvary,
Lékárna Velvary, Restaurace “U krále Václava” Velvary, Stavebniny Velvary, Centrum péče o člověka
- J.Štádlíková-Čermáková, Ekofrukt spol.s r.o. Slaný, Elektromontáže Aleš Kraus Velvary, IBG Kralupy
nad Vltavou, STOCK Plzeň – Božkov s.r.o., JUNG CZ a.s. Dolní Kamenice, Kuchyňka „Dobrá farmářka“
Velvary, Spálenka Václav - hasící přístroje Sazená, Chovatelské a zahradnické centrum Šidáková,
Velvary - Pražská, Matoušková Zdeňka - úklid Slaný, manželé Dytrichovi Velvary, manželé Jandoušovi
Velvary a manželé Ledvinkovi Velvary.
w w w. v e l v a r y. c z |
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BABIČKY A DĚDOVÉ!
POZVÁNKA

  

    

   

Vezměte své vnučky a vnoučky a přijďte v pondělí 10. dubna v 10.00 hod. do velvarské Kostky. Společně
připravíme drobné lidové výrobky, které mají velikonoční charakter. Materiál je zajištěn. Organizační poplatek
je 20,- Kč.
Klub seniorů Velvary ve spolupráci s Javory Černuc

Chystáte se
letos na rekonstrukci
bytu, domu nebo
stavbu plotu?

KARNEVAL
POZVÁNKA

  

    

   

Princezny, zvířátka, víly, kouzelníci, chobotničky, roboti, piráti.. ale i Harry Potter s Hermionou a Hagridem
a spousta dalších úchvatných bytostí si nedlouho po masopustu přišla zatančit a zařádit na „natvrdlý“ karneval
do sálu ZUŠky. Radostnou atmosféru plnou libých zvuků a barevných světel nám pomohl vytvořit DJ Čaroděj
Dobroděj (Petr Lain). Masky byly jako vždy překrásné, a proto jsme usoudili, že tu nejkrásnější prostě nelze
vybrat. Při promenádě byly tedy nakonec oceněny úplně všechny.
Děkujeme Vám všem, kdo jste na karneval přišli, děkujeme ZUŠ Velvary za zapůjčení sálu, děkujeme dětem
z dramaťáku ve Velvarské Kostce, členkám pěveckého spolku i dalším jednotlivcům, kteří pomohli s organizací.
Dále děkujeme městu Velvary za finanční podporu, Filmshopu Velvary, firmě ROTTEX a Olze Jandoušové
za věcné dary do tomboly. Výborné občerstvení pro znavené tanečníky a jejich mnohdy ještě znavenější
rodiče připravila Dobrá farmářka. A děkujeme v neposlední řadě i všem členům spolku Natvrdlí, kteří celou
akci uspořádali. Těšíme se na shledání na dalších natvrdlých akcích.
Foto z akce na: http://velvary.rajce.idnes.cz/karneval_2017

Ar.deco&rekonstrukce
je spolehlivý rodinný
dodavatel stavebních
prací.

Rádi Vám sestavíme
na základě poptávky
cenový rozpočet.

Za Natvrdlé napsala Kli

POŠLETE NÁM NEZÁVAZNOU POPTÁVKU NA :
ja.cizmar@gmail.com nebo volejte na 608 134 133.
www.rekonstrukce-ardeco.cz
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Ar. deco&rekonstrukce
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GALERIE TOMÁŠE VOSOLSOBĚ
ČLÁNEK

  

Na barokní fasádě Panské hospody přibylo malířské
znamení. Zvětšená kresba malíře Tomáše Vosolsobě
(1939 – 2011), který ve Velvarech prožil posledních
jedenáct let svého života, od poloviny března zve
k návštěvě jeho galerie.
Slavnostní otevření bylo velkolepé, ve dvou nepříliš
velkých místnostech nebylo k hnutí, během proslovů
se stálo i na chodbě a schodišti – ještěže bylo i tam
na co koukat: Dva studenti z ústecké fakulty umění
a designu po zdech promítali svůj videomapping
inspirovaný obrazy Tomáše Vosolsobě.
Hlavní slovo večera měla mladá kurátorka Veronika
Kotoučová, která připravila i první výstavu do nové
galerie. „Zvolila jsem tradiční, chronologický postup.
Expozice se ale bude každé tři měsíce obměňovat,
chtěli bychom postupně představit další části
malířovy tvorby,“ slíbila kurátorka, která je i členkou
správní rady Nadačního fondu Tomáše Vosolsobě.
Podle ní je v malířově pozůstalosti na dva tisíce děl.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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„Poslední obraz, který pan Vosolsobě maloval právě
ve Velvarech, je z roku 2005. Potom se věnoval již
jen výstavám a uspořádání své sbírky,“ dodává
Kotoučová.
Kromě ní galerii otevíral také další člen správní
rady Nadačního fondu, právník německého původu
Andreas Ueltzhöffer, který pečlivou češtinou
nastínil další možnosti, jak by se galerie mohla dál
rozvíjet. Také starosta Radim Wolák vyslovil přání,
aby se nově zpřístupněná sbírka mohla v budoucnu
vystavovat velkoryseji, než nyní dovolují dvě
místnosti přestavěné z části bytu malíře a jeho
ženy. Město prý uvažuje o zrekonstruování
podkroví Panské hospody.
Ke slovu se dostala i vdova po malíři a zakladatelka jeho nadačního fondu Rita Vosolsobě, která
otevření galerie připravila k nedožitým osmdesátinám
svého muže. „Do Velvar jsme se dostali náhodou.
Chtěli jsme se vrátit ze Švýcarska a hledali jsme, kde
by to bylo krásné a také kde by bylo dostatek místa,

abychom se vešli i se všemi obrazy,“ vzpomínala
paní Vosolsobě, podle které jim při návštěvě Velvar
Panská hospoda hned padla do oka. „Můj muž
se ale ani neodvážil pomyslet, že by něco takového
bylo možné.“ K velkému překvapení manželů bylo
patro Panské hospody prázdné. „Deset let před
námi tam nikdo nebydlel,“ říká paní Vosolsobě
a vzpomíná, že přes havarijní stav, ve kterém
se místnosti nacházeli, si hned místo zamilovali.
Tomáš Vosolsobě vystudoval pražskou Akademii,
v šedesátých letech ve své tvorbě reflektoval řadu
z tehdejších stylů jako českou grotesku, informel
a dokonce i pop-art. K žádné skupině umělců
se však nikdy nepřidal.
V sedmdesátých letech téměř přestal malovat,
na jeho psychiku dolehla politická situace. Tehdy
jej zachránila nabídka z Poštovního muzea, kde se
stal fotografem. Vytvářel fotodokumentaci sbírek
a fotografoval také pro Českou poštu. Sérii jeho
snímků poštovních doručovatelek vystavuje i nová
galerie.
Druhý dech malíř nabral po emigraci v roce 1982.
„Nebyla to však skutečná emigrace, jeho žena
je Švýcarka, takže se mohli legálně vystěhovat,“
říká kurátorka, podle které se malířův styl v cizině
zřetelně proměnil. Do jeho abstraktních obrazů
vstoupily syté barvy. Stal se výrazným představitelem
abstraktního umění. Jeho poznávacím znamením
je osová symetrie, která jeho tvorbu provází od studií.
Velvaráci jeho barevná plátna znají, rád vystavoval
v městském muzeu při Velvarských salonech.

Tomáš Vosolsobě byl také vášnivým filatelistou.
Poštovní muzeum, které mu po Sametové revoluci
mimo jiné uspořádalo velkou výstavu, vydalo v roce
2012 platnou známku s jeho motivem.
Galerie Tomáše Vosolsobě je otevřena každou
sobotu od 9 do 17 hodin a také po domluvě. Vítané
jsou také děti. V expozici jsou pro ně připravené
pracovní listy s námětem na vlastní kresbičku.
M. Čechlovská; foto: Pavel Bakalář
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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.

Základní škola Velvary
Ředitelství ZŠ Velvary, okres Kladno
vyhlašuje

Zápis dětí do 1. ročníku
pro školní rok 2017/2018 v následujících termínech:
čtvrtek 6. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
pátek 7. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
Rodiče nebo zákonní zástupci přivedou k zápisu děti, které
dovrší do 31. 8. 2017 věku 6 let a děti, jimž byl minulý školní rok
odložen začátek povinné školní docházky.
Nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte. Pokud budete žádat
odklad povinné školní docházky, je nutné vzít s sebou doporučující
posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře,
nebo klinického psychologa. Pro děti, které budou mít odklad
školní docházky nabízíme přípravnou třídu.
Pro rodiče předškoláků jsou připraveny podrobné informace
v klubu Předškolák. Informace o termínech schůzek najdete
na stránkách školy www.zsvelvary.cz.
Dodatečný zápis (pro děti, které jsou v době řádného zápisu nemocné
nebo se z vážných důvodů nemohou řádného zápisu zúčastnit )
je třeba domluvit v kanceláři školy telefonicky
(315761060, 739040121) nebo osobně.
Mgr. Petr Došek
Ve Velvarech, l0. leden 2017

ředitel školy

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

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

Telefon: 724 515 108
www.stavby-velvary.cz
Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Milí Velvarští!
Abychom podpořili vlnu zájmu o bohatou minulost našeho krásného města, rozhodli jsme se publikovat
na stránkách zpravodaje na části ručně psanou Kroniku města Velvar, již od roku 1921 vedl velvarský
lékař, bývalý starosta a milovník historie pan Rudolf Čermák. Přejeme příjemné počtení a předem
děkujeme za všechny doplňující zprávy, které budeme rádi přijímat! Rádi bychom, aby kronika v budoucnu
vyšla tiskem, Vaše doplnění a třeba i dobové materiály, pro nás budou důležitým pramenem! Za přepis
textu děkujeme paní Tauerové.		
Jitka Kůrková, vedoucí městského muzea; Radim Wolák, starosta

Mudr. Rudolf Čermák se narodil 7. 9. 1867 ve Velvarech. Maturoval
na akademickém gymnáziu v Praze a v roce 1896 byl promován na lékaře
na České univerzitě Karlo-Ferdinandově. Po studiích se vrátil do svého rodiště
a stal se tady velmi oblíbeným lékařem. Působil nezištně také jako školní
lékař, pracoval v Lize proti tuberkulóze a Ochraně matek a kojenců. V letech
1910–1919 byl starostou města Velvary. Velkou část života se věnoval, stejně
jako jeho bratr vrchní soudní rada Josef Čermák, historii Velvar a okolí.
Prostudoval bohatý městský archiv a napsal i publikoval několik zásadních
prací ze zdejších dějin. Nejrozsáhlejší dílo „Místopis města Velvar“ vyšlo
tiskem ve druhé polovině 30. let zásluhou jeho bratra Josefa. Doktor Čermák
zemřel 7. 5. 1931 na Chržíně při návratu od pacienta.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ČÁST 1. – VELVARSKÉ ŠKOLY

Byl jsem pověřen v roce 1921 obecním
zastupitelstvem k vedení kroniky města Velvar,
jež v roce 1920 vládním nařízením zavedeno
pro všechna města a osady naší republiky.
Počin vésti kroniku však již od doby kam
má vlastní paměť a vypravování starých lidí, pokud
není nikde zaznamenáno, sahá. Nejstarší mé
vzpomínky sahají do roku 1871, kdy dosáhnul jsem
stáří 4 roků. Dobře se pamatuji na stavbu společné
továrny na cukr. Zříditi ve Velvarech cukrovar bylo
myšlenkou Jana Papeše, hodináře ve Velvarech,
muže na tehdejší doby pokročilého a společensky
čilého. Myšlenky jeho ujal se Václav Janda rolník,
či jak se tehdy s chloubou říkalo sedlák
v Budihosticích. Název statkář byl neobvyklý
a přikládal si jej obyčejně jen nějaký zadlužený
nadutec, jehož statek brzy přišel na buben.
V sedmdesátých letech minulého století rostly
rolnické cukrovary jako houby po dešti. Ale
většina dostala se po málo letech do rukou
židovských, aneb vůbec zkrachovala. Ale cukrovar
velvarský dostal prozíravosti bystrého muže, jakým
byl Václav Janda a obětavostí akcionářů pevné
základy finanční. Zřízen byl jako akciový podnik
o 600 akciích po 400 zl., ale jen 563 akcií dostalo
se do oběhu. Cukrovar přečkal šťastně v těžké
finanční době všechny počáteční krize a záhy počal
vzkvétati. Když asi v roku 1876 žid Karpeles počal
skupovati pomocí několika souvěrců akcie, aby
cukrovar dostal se do židovských rukou, dovedl
Janda, který byl od počátku předsedou, akci
tuto pomocí většiny obětavých akcionářů záhy
zabrzditi a tak cukrovar zachránil. Při cukrovaru
byla zprvu i rafinerie po několik roků. První kampaň
byla v podzimku roku 1871; při nedokonalosti strojů
trvalo zpracování řepy někdy až skoro do Velikonoc.
Ve Velvarech se říkalo, že každý kdo se dostane
do cukrovaru, má se dobře a byla to svatá pravda,

  

  

ať to byl správní rada aneb zaměstnanec
od ředitele až k dělníku. Cukrovar stále byl
zvelebován a cena akcií stoupala a to bylo příčinou,
že leckterý ziskuchtivý rolník pro nějakou stovku
zisku akcie prodával. Znenáhla cukrovar stával
se méně rolnickým, než byl při svém založení,
což stalo se mu po převratu osudným. Z ředitelů
cukrovaru nejzasloužilejším o jeho rozkvět byl
Josef Kabát, vynikající botanik, který na lukách
„pod městem“ zjistil roku 1885 rostlinu bařička
mořská (triglochin maritima), která v celých
Čechách roste jedině u Velvar mezi Červeným
potokem a železniční trati cukrovarní. Zlí jazykové
ve Velvarech pomlouvali Kabáta, který v dovolené
jezdil rád do ciziny, že ze svých cest bařičky semeno
přivezl a zde je vysel. Ale dle rozšíření bařičky
je viděti, že to nebylo pravda. Cukrovar byl
vystavěn původně nákladem asi 380 tisíc zlatých,
stálým však udržováním na výši doby byl zveleben
tak, že kol roku 1920 byl znalci odhadnut nejméně
na 18 milionů Kč. K jakým koncům dospěl hamižností
českých lidí, zmíním se později.
Do školy počal jsem choditi v září roku 1873.
Škola, jež byla v Pražské ulici čp. 108, byla
jen čtyřtřídní. Pátá třída byla zřízena roku 1874
v čísle 109, kterýž dům byl již roku 1852 koupen
k rozšíření školy a k umístění obecní kanceláře,
kteráž v těch letech musila svoji radnici postoupiti
pro ubytování soudu a berního úřadu. Byla
koedukace, teprve v podzimku roku 1879 byla
v najatých místnostech čís. domu 104 zřízená
samostatná pátá třída pro dívky. Když jsem chodil
do školy, ač obyvatelstva bylo jen o málo méně
nežli nyní, žactva bylo poměrně málo, poněvadž
mnoho dítek zmíralo diptherií a neštovicemi,
jež ještě hojně zuřily v městě v uličkách pod
kostelem. Tenkrát aspoň třetina lidí měla známky
w w w. v e l v a r y. c z |
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po neštovicích v obličeji a diptherií zmíralo
až 40 dítek ročně. Řídícím učitelem byl Josef
Jakoubek, starý mládenec a náruživý stařec. Oženil
se teprve na smrtelné posteli se svojí bývalou
žačkou. Byl to hodný člověk, třebas nám hochům
rád pro maličkost sázel rákoskou na ruce dvě i čtyři.
Týdenní prázdno bylo zprvu ve čtvrtek po celý den,
později ve středu a v sobotu odpoledne. Velké
prázdniny trvaly 6 týdnů počínaje 15. červencem.

   

stal se vikářem Ječmen děkan z Budyně, který
u nás budil hrůzu svou velikou hřmotnou postavou.
Po zkoušce kdo dobře uměl náboženství, aneb měl
protekci, dostával od některého ze dvou kaplanů,
kteří jedině učili náboženství, na památku obrázek
nějakého svatého. Jednou neb dvakráte do roka
přicházel do školy školní inspektor ze Slaného,
profesor Dominik Ryšavý. Pamatuji se, že
ve 4. třídě ostře vytknul řidicímu Jakoubkovi,
že na stěně visela mapa zemí koruny české
se všemi třemi znaky. Jakoubek musil ihned znaky
listem papíru zakrýti a brzy byla mapa vůbec
odstraněna. Tak Rakousko potlačovalo v národu
českém vzpomínky na historickou souvislost zemí
koruny české. Nová mapa byla pak již samotné
království české.

3. ročník dívčí měšťanské školy 1914-1915. Uprostřed dole
třídní učitelka Anna Čermáková, nahoře vlevo katecheta
František Pánek, vpravo ředitel dívčí školy Ferdinand Holý.

Tělocvik provozoval se pouze ve třídě. Stáli jsme
v lavicích, vypažovali a odpažovali ruce a podobně
a to bylo celé cvičení. Stála sice na dvoře školní
budovy hrazda a bradla, ale na tomto nářadí se
necvičilo. Teprve v létě roku 1879, než jsem odešel
do Prahy na studie, přinesl nový duch do školy učitel
Josef Hudec, který nás vyvedl k tělocviku a hrám
na dvůr a také někdy na vycházku do okolí. V roce
1878 přišli na dvůr a také školu dva mladí veselí
podučitelé Ludvík Štolc a Antonín Burghauser,
kteří přinesli do města společensky mrtvého
trochu nového osvěžení. Pořádali s jinými mladíky
různé zábavy a burcovali národní sebevědomí.
Každoročně měli jsme náboženskou zkoušku,
ku které přijížděl vikář Frida, muž malé postavy,
neobyčejně i v obličeji tlustý, po jeho smrti pak
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Učitelský sbor měšťanské školy chlapecké, kolem r. 1907.
1. Hudec, 2. Linhart, 3. řed. Zápotocký, 4. katecheta Nový,
5. Havlín, 6. Matějovský, 7. Kaiser, 8. Novotný, 9. Fejfar,

   

										

o postavení nové školy. Purkmistr Vilém Tomsa
nabídnul svůj pozemek na náměstí u sv. Václava,
na kterém také skutečně roku 1886 byla škola
postavena. Většina občanstva namítala sice,
že pozemek ten je příliš drahý a pro školní budovu
vlhký, někteří chtěli, aby se budova postavila
na Brčkově, kdež mohl se velký komplex získati,
koupením asi čtyř chatrných domků i s přilehlými
domky za šanci mnohem levněji, než požadoval
Tomsa. Školní rada však rozhodla příznivě o nabídce
Tomsově a škola tam postavená byla, v září roku
1886 vysvěcena rodákem velvarským Antonínem
Horou, kanovníkem děkanem metropolitní
kapitoly v Praze, a účelu svému odevzdána. Plán
na stavbu vypracoval velvarský stavitel Václav
Lukáš; školu však postavil Bohdan Brož stavitel
na Žižkově, který při konkurenčním řízení slevil
z rozpočtu 25% a stavbu přijal za 48.000 zlatých.
Stavbou touto utrpěl velkou finanční ztrátu.

10. Čáp

Přírodovědecký kabinet byl chudičký. Omezoval se
jen na několik ptáků a savců, jež řidicí Jakoubek
zastřelil a místní hodinář Pokorný vycpal. Z přístrojů
fyzikálních a zeměpisných byl jen třecí elektrický
přístroj, který obyčejně nefungoval, leydenská láhev,
magnet, globus a tellurium. Zlepšení nastalo, teprve
když stal se okresním inspektorem profesor Wenig
bystrý pedagog. Po roce 1880, když přibývalo školní
mládeže a bylo nutno zřizovati pobočky umísťované
v soukromých domech, počalo se uvažovati

Celý náklad na stavbu a vnitřní zařízení byl
přes 60 tisíc zlatých. Obnos tento uhražen
výpůjčkou 60 tisíc zlatých u banky pro úvěr
pozemkový ve Vídni, jež po srážce výloh
a diferenci kurzovních vyplatila hotově pouze
56.293 zlatých. Byl to úvěr na tehdejší dobu
levný, místní ústavy byly na tuto půjčku ještě
slabé a v Praze byly podmínky nepříznivé. Stará
školní budova byla zbytečně prodána za 4 tisíce
zlatých lékaři dr. Eduardu Vranému, ač mohla
býti vhodně použita pro rozšíření městských

kanceláří, jež od roku 1853 tísnily se v domě č. 109
ve dvou přízemních místnostech. Nebylo by bývalo
potřebí nákladné přístavby celkem málo účelné
v roce 1908–9. Po postavení nové školy ukázalo
se záhy, že námitky proti stavbě v místě tom byly
správny. Do sklepů dostala se voda a bylo nutno
je částečně zavésti a v pozdějších letech provésti
nákladná odvodnění. V krajinských listech v té době
bylo hodně polemických článků, více méně vtipných,
že ve sklepích těch školní rada bude pěstovati
kapry. V roce 1888 bylo povoleno zříditi měšťanskou
školu pro dívky a hned v následujícím roce
1. září otevřena první třída. Postupně pak otvírány
každým rokem další třídy. Prvním řiditelem
měšťanské školy dívčí stal se Ferdinand Holý,
který po 26 letém působení ve Velvarech v roce
1915 odešel do výslužby a zemřel roku 1926.
Měšťanská škola chlapecká byla otevřena
v školním roce 1892–3. Prvním řiditelem stal
se Jos. Zápotocký, řidicí učitel ve Zvoleněvsi.
Když byly v činnosti obě školy měšťanské,
ukázalo se, že budova pro 16 tříd jest
nedostatečnou a usneseno rozšířiti je přístavbou
na západní straně o nových šest učeben.
Po mnohých protestech přiškolených obcí,
které se vlekly od roku 1906, ač město zavázalo
se přistavěti tři třídy vlastním nákladem, mohlo
býti k přístavbě až v roce 1913–14. V roce 1914
již v počátku světové války instalováno ústřední
topení, jež bylo zadáno již v roce 1907 za obnos
w w w. v e l v a r y. c z |
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24.631 K. Zadáno bylo Českomoravské strojírně
v Praze a způsobilo to mnoho zlé krve, poněvadž
postup při zadání nebyl správný a nestranný.
Strojírna tato však na dodávce opožděnou
instalací spíše prodělala. Dle rozpočtu stavebního
na celou přístavbu, jenž činil bez topení
65.165 korun, zavázaly se Velvary zaplatiti,
kromě příspěvku dvoutřetinového z nákladu
spadajícího na celou školní obec ještě
35.205 korun za ony tři třídy. Z toho je
vidno, že největší tíhu celé přístavby nesly
Velvary a že protesty přiškolených obcí
oddálily stavbu o sedm let, kdy se stavělo
již mnohem dráže. Přístavbu provedl a v roce
1915 dokončil Josef Mareš zednický mistr
ve Velvarech. Náklad jak na stavbu tak i ústřední
topení byl značně překročen. Překročení nákladu
na topení stalo se proto, že muselo býti použito
vytápění koksem, kdežto původně projektováno
bylo uhlím, jež ukázalo se býti nemožným,
poněvadž by muselo nastati prohloubení
sklepů. To však nebylo možné pro spodní vodu.
Po penzionování řiditele Zápotockého r. 1907
pro duševní chorobu, který zemřel v roce 1912,
stal se řiditelem Josef Linhart učitel ve Velvarech,
který zemřel v roce 1913. Po jeho smrti zastával
zatimní místo řiditele Václav Kaiser, ale řiditelem
stal se Jan Rezek odborný učitel v Slaném, a když
tento v roce 1924 odešel do výslužby, jmenován byl
zemskou školní radou řiditelem František Bureš.
Po pensionování řiditele Ferdinanda Holého nastal
tuhý boj o místo řiditelské na dívčí škole, poněvadž
místní školní rada kladla k nátlaku mužského
učitelstva odpor, aby stala se řiditelkou učitelka,
ale marně. V roce 1920 jmenována byla ředitelkou
dlouholetá učitelka a správkyně školy Marie
Volfová, jež v roce 1927 byvši raněna mrtvicí odešla
do výslužby, jíž však dlouho neužívala a v roce 1928
zemřela a v pražském krematoriu byla zpopelněna.
Nástupkyní její stala se Anna Čermáková odborná
učitelka na zdejší škole.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Chlapecká škola – rok 1899

   

										

Podoba staré velvarské školy, která stávala u kostela
sv. Kateřiny – rekonstrukce – autor Jan Pömerl

Chlapecká měšťanská škola v roce 1913 oslavila
své dvacetileté trvání školní slavnosti a vydala tiskem
zprávu o celé své činnosti, do kteréž napsal jsem
článek o škole velvarské a učitelích v minulém století.
Půjčka učiněná u Bodenkreditky stala se časem,
když domácí úvěr zlevnil pro školní obec těžkým
břemenem. V roce 1908 zdráhala se Bodenkreditka
městu některé nepatrné pozemky, jež odprodány
byly na stavbu propustiti z hypotéky. Z důvodu
toho, poněvadž podmínka tato byla ve smlouvě,
byl dluh vypovězen a zjednána nová výhodnější
půjčka u obecní spořitelny. Při té přitažlivosti se
zjistilo, že dluh byl ještě mnohem větší, než se
myslilo, poněvadž důchodní Jan Ševčík zhotovil
si sám amortisační plán dle svého výpočtu. Kdyby
celý výnos pivního krejcaru byl věnován, tak jakž
bylo povoleno jedině na umoření dluhu na školu,
byl by býval dluh dávno již umořen. V roce 1908
přiškolena byla Malá Bučina, jež patřila školou do
Zeměch a později Bratkovice, jež dříve patřily do
Ješína. Marně se však namáhaly Miletice o vyškolení
chtějíce uniknouti nákladu na přístavbu školy.
Od roku 1921 navštěvuji školu jako školní lékař
a pozoruji, jaký pokrok učinilo školství od roku 1873,
kdy já počátkem září, jako malý žáček počal jsem
školu velvarskou navštěvovati. Jakou příležitost
má nynější mládež proti dřívějšku k všestrannému
vzdělání! Za mého dětství konala škola před prázdninami výlet do velvarského lesa a někdy některá třída

do sklárny ve Votvovicích a nyní dospělejší žactvo
koná se svými učiteli daleké několikadenní výlety
dráhou a má příležitost poznati krásy naší vlasti.
Jak bohatě jsou nyní zařízeny kabinety s učebnými

pomůckami, že neměli jsme také ani za mého studia
na gymnasiu. Za mých dětských let stála ještě při
západní straně hřbitova u svaté Kateřiny původní
stará školní budova, v níž přestalo se vyučovati asi
roku 1793 a jež v roku 1794 prodána byla v dražbě
za 502 zlaté Tadeáši Beránkovi a již roku 1879 byla
zbořena, aby učinila místo západnímu kostelnímu
schodišti. Byla to chatrná budova o jednom poschodí šindelem krytá a patřila před zbořením pekaři
Barillovi; ve světničce bývalého školního mládence
jejiž okno vedlo na hřbitov, bydlila obstárlá vdova
Šarfová požívající nechvalné pověsti, která těšila se
velké přízni velvarských záletníků z nejlepších kruhů.
Za mé paměti byla to babka již jako věchýtek, ale
vždy křiklavě nalíčená. Částečný pohled na starou
školu jest zachován na dvou fotografiích asi z roku
1868– 75 schovaných v městském úřadě, které jsem
jako starosta města zachránil, scháněje pro museum
staré pohledy.
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KŘÍŽOVKA
DUBEN  	

		

		

Gabriel Laub:
„Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce … (viz tajenka).
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Březnová pranostika: Kolik březnových mlh, tolik… LIJAVCŮ V ROCE
Křížovku na březen připravila: Z. Ortová
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