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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Je tu máj, lásky čas,
s ním i Váš zpravodaj zas,
s líčením velvarských krás,
popisem vyvstalých kauz,
přináší pozvánek kvas,
a jímavých textů klas,
že by z toho jeden žas.

             
23. května oslaví 90.

narozeniny paní

VLASTA PRŮŠOVÁ

Chybí Ti tu vlastní hlas?
Neváhej a článek tas!
To nebude míti kaz.
Kolik se jich sejde as?

z Velvar (t. č. v Domově důchodců).
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti přejí
manžel Vladimír,
syn Vladislav s rodinou,
snacha Libuše s rodinou
...věk žen se neříká, ale snad se naše prababička,
babička, maminka a manželka nebude hněvat,
když všem sdělíme, že dne 2. 5. 2017 slaví

ALENA CHLOUBOVÁ z Miletic 70 let.
My všichni:
manžel Václav
dcery Alena s Milanem, Václava s Oldou, Eva s Pepou
vnoučata Milan s Terezou, Roman, Tomáš, Aneta, Adam,
Pepa s Kateřinou, Vojta
pravnoučata Milánek a Anička
Ti chceme popřát jenom samé zdravíčko. Zdraví ať
ti stále slouží, nemoci ať tě nesouží. Buď veselá každou
chvíli, v kuchyni měj pořád stejnou píli.
Máme Tě rádi!
Jsou rány, co čas nezahojí a ztráty, které nepřebolí.
Dne 25. 5. to budou 4 měsíce, co nás navždy opustil

PAN VLASTISLAV NĚMEČEK z Miletic.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka
a děti s rodinami.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Ať je jaro, a ne mráz!
Přeje velvarský primas
Radim Wolák
foto: PhotoBaky.com

TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
BŘEZEN A DUBEN 2017

					

ANEB STRUČNÝ VÝPIS NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, O NICHŽ JEDNALA MĚSTSKÁ RADA
Naše město má nově zákonnou povinnost

Rada schválila uzavření smlouvy s Úřadem práce

zpracovat si plán odpadového hospodářství, v němž

ČR, která nám umožní organizovat ve Velvarech

musíme plánovat, jak to u nás bude s odpady. Protože

tzv. veřejnou službu. Ta spočívá v tom, že lidé

jsme takový plán nikdy nedělali, rozhodla se rada

v místě a okolí, kteří jsou nezaměstnaní, by měli

využít nabídky odborné firmy K. IS, na niž jsme

pro město odpracovat dobrovolně 20 hodin měsíčně,

dostali doporučení od okolních obcí, aby pro nás tento

jinak jim bude snížen příspěvek, který od úřadu

plán za 30.000 Kč zpracovala. Věříme, že dokument

dostávají. Zájemci se už hlásí, tak doufáme, že nám

nám pomůže volit správné cesty, jimiž se v budoucnu

více práce udělají než přidělají a že ve městě bude

v odpadovém hospodářství vydat a že neskončí

pěkně čisťoučko.

v popelnici.

Radní několikrát jednali o žádostech našich spolků

Rada schválila návrh zadávací dokumentace

a sdružení o podporu akcí, které se chystají konat

pro výběrové řízení na dodání nové cisterny

v tomto roce, mrzelo je, že někde nemohli dáti více,

pro velvarskou hasičskou jednotku. Doufáme, že se

a snažili se podělit spolky spravedlivě a každou

podmínky dodání podařilo nastavit co nejlépe,

dobrou akci podpořit aspoň tak, aby se mohla konat

abychom pořídili vozidlo, které chceme a ne které

a návrh předložili zastupitelstvu. Děkujeme všem

se nám budou snažit vnutit ostatní.

za oživování velvarského dění!
w w w. v e l v a r y. c z |
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TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
Radní schválili uvolnění prostředků na rozšíření
městského mobiliáře, pořídí se nové lavičky,
na Nových Uhách by měly přibýt houpačky,

		
k rychlosti, s níž Kraj obchvat připravuje, máme

památky v zóně ve vlastnictví města už jsou celkem

lépe, rozhodla se, že by do budoucna měly být

na vysvětlování hodně času.

fit, rádi bychom motivovali soukromé vlastníky a církev,

kamerami hlídány všechny školy. ZŠ již částečně

aby se o podporu z programu ucházeli, aby rozkvetly

pokryta je, proto radní schválili další rozšíření

další velvarské domy. Vymýšlíme, jak na to.

v oblasti ZUŠ a okolí kostela sv. Kateřiny. V další fázi

Radní schválili výměnu čtyř dveří v Panské

a velvarská firma Velros nám vyrobí 20 nových

hospodě a zadali práci Truhlářství Týř z Veltrus.

bytelných odpadkových košů, které jsme nechali

Dveře byly bleskurychle vyrobeny a namontovány,

vytvořit podle přání technické čety a které nahradí

takže na vernisáž galerie Tomáše Vosolsobě

restaurátorských záměrů na opravu renesanční

zelené plastové koše, které nepřežily silvestrovské

už se šlo dveřmi jako do panské hospody

brány v Chržínské ulici (památky, kterou město

Starosta radu podrobně seznámil s průběhem

petardy.

a ne jako do paneláku.

převzalo nově do svého vlastnictví) a na obnovu

šetření trestného činu sprejerství, jehož se dopustil

Rada

schválila

zadání

vypracování

by se mělo dostat i na MŠ. Velký bratr nás sice
tak trochu sleduje, ale hlavně, že nám pomáhá.

Radní se zabývali otázkou poškození cyklostezky,

Starosta informoval radní o tom, že ve výběrovém

vitrážových oken v kostele sv. Jiří, abychom

nezletilý pachatel, a s řešením kauzy podřezání

na které začaly vyrůstat podezřelé boule. Byla snaha

řízení na kurátora městského muzea byla za novou

se oběma památkám mohli letos pověnovat. Pečlivý

stromů v Růžové ulici, kde se též podařilo odhalit

stavbu reklamovat, ale právní rozbor ukázal, že firma

spolupracovnici paní Kůrkové vybrána paní

restaurátorský záměr, kdy odborník popíše přesný

pachatelku, která je v trestním řízení. Radní potěšilo,

ani projektanti nemůžou za to, že kořeny stromů

Tvarohová z Kralup, která má zkušenosti s prací

rozsah prací, které je třeba provést, je nutným

že se případy podařilo vyřešit, ale trochu zalitovali,

ze sousedních pozemků jsou k nezadržení.

z muzea gastronomie. Věříme, že duo Kůrková

předpokladem pro to, abychom dokázali vybrat

že si to s pachateli nemůžeme vyřídit sami, zvlášť,

Prozatímní opravu provedla firma pana Štádlíka,

– Tvarohová bude v muzeu dobře ladit a můžeme

dodavatele, který péči o památku neošulí. Na okna

když se v koutě staré šatlavy našel pěkně zachovalý

uvidíme, co na to boule.

se těšit na řadu nových pěkných muzejních

sv. Jiří máme slíbeno 700.000 Kč od ministerstva

starobylý pranýř.

lahůdek. Děkujeme všem ostatním zájemcům

kultury, na opravu branky jsme zažádali do fondu

a zájemkyním za důvěru, s níž u nás chtěli pracovat!

pro obnovu památek Středočeského kraje.

Městu a jeho příspěvkovým organizacím končí
smlouva s dodavatelem elektřiny, proto rada

Rada se zabývala stavem cest po zimě, požádala
odbor majetku o zajištění oprav silnic městských,

schválila uspořádání výběrového řízení formou aukce

Rada pečlivě projednala a následně doporučila

Na Středočeský kraj jsme mimoto předložili

starosta se pověřil úkolem žádat cestmistra

na dodavatele. Doufáme, že si na ceny pěkně

zastupitelstvu schválit návrh plánovací smlouvy

dvě další žádosti. Jednu o milion korun, coby

krajského o opravy silnic krajských (Pražská,

posvítíme!

upravující budoucí vztahy mezi městem a investorem

příspěvek na novou hasičskou cisternu, a dále

Chržínská,

Starosta informoval radu, že spolu s asistentkou

při výstavbě rodinných domů v ulici Malovarská

o půl milionu na celkovou opravu jednoho ze tří

a opakovaně urgoval Ředitelství silnic a dálnic, aby

hřišť TJ Slovan.

opravilo prvotřídní tankodrom mezi Velvary

Malovarská,

Slánská

a

další)

připravili a podali několik žádostí o dotační prostředky

na dnešní zahradě naproti Malovarskému rybníku.

na opravy drobných památek, na různé další

Věříme, že tam vznikne pěkná výstavba. Starosta

Rada jednala o několika žádostech o odkup

a Ješínem. Při té příležitosti se hovořilo o tom,

bohulibosti, dle nabídky Ministerstva zemědělství

zároveň seznámil radu s posuny v řešení dalšího

městských pozemků, protože však neshledala

že snad koncem roku by již mohla započít

a zpravil radní i o dalších podaných žádostech

postupu s pozemky pod statkem u cesty k Horovu

důvody k jejich prodeji, doporučila zastupitelstvu

stavba obchvatu Slaný – Velvary, jehož první fází

do rozličných dotačních titulů. Radní slíbili, že budou

mlýnu, které by též mohly sloužit výstavbě, a promluvil

pozemky neprodávat a nabídla žadatelům

by měla být právě oprava úseku mezí Velvary

držet palce.

i o jednáních se společnosti IKON, která se snaží

dlouhodobé pronájmy. Nikdy nevíme, kdy se nám

a Ješínem a jeho rozšíření. Začínáme tomu

Starosta povyprávěl radním o dalších jednáních

odblokovat před lety náhlými dědickými vztahy

pozemky budou hodit, už jich mnoho nemáme.

už i věřit, ale nepropadáme předčasnému

se zástupci společnosti Sterling investments,

zastavený rozvoj pozemků v Líse, kde se snad

Jednou nás čekají pozemkové úpravy, při nichž

optimismu a raději požadujeme opravení stávající

kteří

pozemky

též blýská na nějaký posun. Snad budeme moci

se sdružují a přesouvají pozemky vlastníků tak,

silnice!

nad Novými Uhy v trase budoucího obchvatu

zájemcům, kteří stále brousí kolem v touze se

aby tvořily rozumné celky, to se pak každá nudle

Radní chválili nabídku pana Milana Štádlíka

a chtějí je městu věnovat za to, že město změní území

ve Velvarech usadit, brzy moci říkat dobré zprávy.

na výměnu hodí. Žadatelům děkujeme za pochopení.

na opravu chodníků v Ješíně. Proběhne ve třech fázích

již

několik

let

vlastní

plán tak, že umožní na pozemcích, přes něž

Rada schválila vyhlášení výběrového řízení

Rada také jednala o propachtování několika

a v letošním roce budou upraveny všechny hlavní

obchvat nepovede, vybudovat komerční zónu

na opravu fasády bývalého děkanství, dnes

pozemků v Ješíně, moc jsme se s tím nepachtili

chodníkové cesty, snad nám je hned kamiony

a zónu rezidenční. Protože se firmě nepodařilo

domu s pečovatelskou službou, a po ukončení

a pozemky propachtovali pachtýři, který nabídl

nerozjezdí.

prokázat, že komerční zóna by pro město měla

jeho průběhu schválila přidělení těchto prací firmě

nejvíce.

přínos a nějak rozumně vypadala, rozhodla

Ravion, která předložila nejvýhodnější nabídku.

Radní schválili zachování poplatku za odvádění

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších

se rada možnost výstavby komerční zóny dále

Ravion už má u nás pár staveb za sebou (družina,

odpadních vod – stočného pro rok 2017 ve stejné

věcech, budeme Vás o nich průběžně dále

nepodporovat. Firma od záměru ustoupila a změna

vchody do střediska) a spolupráce to byla dobrá, tak

výši, v jakém byl loni, tedy 34,20 Kč za kubík.

zpravovat, děkujeme za váš zájem!

územního plánu bude probíhat jen v oblasti

věříme, že se zadaří i do třetice. Na opravu máme

Rada jednala o rozličných přečinech, které

pro rozšíření výstavby nad Novými Uhy. I tam si ale

příspěvek z programu regenerace památkových

se ve městě dějí a o tom, jak se daří je řešit

Z jednání městské rady vybral a sepsal

budeme muset mnohé vysvětlit. Vzhledem

zón Ministerstva kultury. I když to není příspěvek

díky kamerovému systému (loupež, sprejerství,

Radim Wolák

závratný, pomůže opravu udělat. Protože kulturní

řezání stromů, dopravní nehody...). Aby se dařilo ještě

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       
Je tu zas Vaše
oblíbená soutěž,
v níž poznáváte
taje a zákoutí
našeho města.
Ano,

podivný

rezavý objekt,
který byl předmětem poslední hádanky, je opravdu
artézská studna, hlubinný vrt, který se nachází
na městském pozemku nedaleko za malovarským
rybníkem směrem k Horovu mlýnu. Do soutěže
jsme jej zařadili proto, abychom mohli připojit
potěšující zprávu, že pan vodohospodář Douša
dokončuje projekt na přípravu několika rybníčků
a mokřadů propojených kanálem, který by v budoucnu
rozšířil v těchto místech přírodní i vycházkové krásy

Příjemné pátrání! Své odpovědi jako vždy můžete

Velvar. S podobou záměru zbudování mokřadní krajiny

směřovat do rozličných schránek: do schránky u vrat

Vás brzy seznámíme.

radnice, do schránky mailové (starosta@velvary.cz),

Cenu za správnou odpověď získává pan Pavel Bohm

telefonní (606 66 88 01) nebo i lebeční (to když

z Malovarské ulice. Nechť se zastaví na radniční kase

se potkáme osobně).

pro knihu k nezaplacení. Blahopřejeme!!!

Na vaše odpovědi se moc těší starosta Radim Wolák.

A už tu máme další záhadu.

TO BYL ZASE TANEC!
ČLÁNEK

  

							

Rádi bychom ještě i takto poblahopřáli k velkému
úspěchu všem našim tanečnicím a tanečníkům z VERO
ZUŠ Velvary. Po roce se opět probojovali se třemi
vystoupeními až na Mistrovství ČR a to se jen
tak nevidí! Jsme moc rádi, že jsme jim mohli přijet
fandit a fandit jim budeme pořád! Děkujeme hlavně
Máce Odvodyové za letošní krásné choreografie i všem
ostatním, kdo se dětem věnují, moc si toho ceníme,
a kdybychom uměli tančit jako naše děti, které jste
to naučili, tančíme a křepčíme radostí nad tou krásou!

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Děkujeme a držíme palce!!! Rodiče

w w w. v e l v a r y. c z |
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DÍKY VŠEM, KDO POMOHLI S ÚKLIDEM!
ČLÁNEK

  
																				
Děkujeme moc všem, kdo se letos zapojili
do akce Ukliďme Česko – ukliďme Velvary!,
která se konala druhou dubnovou sobotu.
Vysbíralo se hodně nepořádku v různých koutech
města, nejvíce v okolí louky mezi hřištěm,
Podhorním mlýnem a Malovarským rybníkem,
vyčistil se též park v Ješíně. Jedna skupina
též začala odstraňovat sprejerské nápisy a dosti
jich již zmizelo (na nádraží, v Pražské bráně,
na lavičkách na náměstí, při cestě do školky…),
brzy se postaráme o další!
Děkujeme všem a díky i Vám, kteří na čistotu
města myslíte každodenně!
(škoda, že se nám nepodařilo udělat společnou
fotografii všech účastníků, sešlo se nás dosti,
děkujeme i křehkým dámám a dětem, které se
nepořádku nezalekly)
Radim Wolák

Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ŽEHNÁNÍ KŘÍŽKU NA VELKÉ BUČINĚ
  

ČLÁNEK

    

   

Na svatého Vojtěcha, v neděli 23. dubna, vyšlo krátce
po druhé hodině od kostela svaté Kateřiny procesí,
které

za

zpěvu

starých

oslavných

písní,

předzpívávaných zvučným hlasem mistrem zpěvákem,
mířilo na Velkou Bučinu, aby pan kněz požehnal
nově obnovenému sloupu svatého Vojtěcha
a Václava. Po cestě rozkvetlým městem se průvod
zastavil u krásné sochy Jana Nepomuckého při kostelu
sv. Jiří, kde též proběhl nedlouhý obřad.Podobný
průvod již ve Velvarech nebyl k vidění mnoho let,
zdá se, že tradice se znovu probouzejí.
Na Velké Bučině kněz požehnal sloup sv. Vojtěcha
a sv. Václava, drobnou kamennou stavbu, která stála
odnepaměti na kraji vsi. O křížku toho nevíme mnoho.
Paměti královského města Velvary říkají, že „nade
vsí Bučinou postaven byl roku 1752 na místě starých
muk Božích nový sloup k poctivosti Sv. Vojtěcha
a Václava, mučedníkův a patronův Českých. Přispěla
k tomu celá obec Bučinská, zvláště pak štědrým
ukázal se rychtář její Josef Kotas a Matěj Procházka,
kteří jménem obce zavázali se opravovati nově
zřízený sloup, kdykoliv by se toho potřeba jevila.“
Máme několik starých fotografií svědčících o tom,
že sloupek přestavován byl, naposledy jistě v roce
1908. Loni však na místě zbýval jen poničený pahýl
ukrytý v divokém křoví.
Těší nás, že se křížku podařilo vrátit život, stalo se
tak ze zájmu města Velvary, za přispění státní kasy
(na obnovu jsme dostali dotaci od ministerstva
zemědělství), práce provedl podle plánu restaurátora
pana Kytky, za odborných rad pracovníků památkové
péče, pan Václav Mašek z Odoleny Vody. U sloupku
byly zasazeny tři lípy, až se oteplí, přibude lavička. Věříme,
že obnovené místo bude sloužit k potěše a rozjímání
nejen pocestným, ale přispěje i k posílení sounáležitosti
a vnitřní síly obce Velké Bučiny.
Děkujeme našemu milému panu knězi Františkovi
za požehnání a všem, kdo k obnově této drobné
památky přispěli.
(RW)
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ŠKODIT VE MĚSTĚ SE NEVYPLÁCÍ!
ČLÁNEK

  

						

V minulém čísle zpravodaje jsme přinesli špatné
zprávy o vandalství ve městě: řádění sprejera,
který hloupě pomaloval, co mohl a nepochopitelné
zabití čtyř pěkných mladých stromů v Růžové
ulici podříznutím, nad kterým zůstával rozum stát.
Oba případy nám přidělaly vrásky, ale naštěstí vzaly
rychlý konec: pachatele se podařilo velmi rychle
zadržet!
Hocha, který pomaloval město spreji, odhalil
městský kamerový systém, policie šla na jisto. Jedná
se o nezletilého, který do města přijíždí jen občas.
Škoda, kterou napáchal, je vyčíslena téměř na
30.000 Kč, trestní řízení již probíhá. Chtěl
bych poděkovat všem, kdo poslali fotografie
posprejovaných míst, díky nim jsme dokázali rychle
sečíst, co vše má dotyčný na svědomí. Bohužel
se v dnešním světě již nenosí, že by pachatel
musel napravit, co způsobil, tak se asi nedočkáme
toho, že by mladík smazal své činy tím, že by
vlastnoručně malůvky odstranil, místo toho bude
mít zbytečně nesmazatelný záznam v rejstříku
trestů. Budiž jeho případ ponaučením a varováním
pro jiné děti, které by snad v omamném pocitu
zdánlivého boje proti řádu chtěly tento příklad
následovat a bezhlavě ničit cizí majetek: již jediný
nápis barvou na zdi
je trestným činem,
označovaným jako
sprejerství (označení
je však nepřesné,
protože se většinou
jedná jen o tupě
sebestředné podepisování se, opravdoví sprejeři by
se za dotyčného
jistě
zastyděli,
vždyť maloval i na
památkově chráněné
domy). A město udělá

vše pro to, aby pachatel byl – jako nyní – potrestán.
Vyřešen byl i druhý případ: záhadné podřezávání
stromů v Růžové ulici. Zde s odhalením pomohla
léčka. Když jsme zjistili, že pádem prvních dvou
jabloní věc neskončila, ale že někdo nařízl i zbylé
dvě, rozhodli jsme se, že stromy naoko ošetříme,
zakůlujeme a vypustíme do světa zprávu, že se
je podařilo zachránit. Na místo jsme instalovali
fotopast a doufali, že se pachatel vrátí dokončit
svou práci, což se po několika dnech opravdu stalo.
K našemu údivu šlo o pachatelku, která se k činu
policii též doznala. I ona již je v trestním řízení a bude
na ní vymáhána náhrada škody.
Bohužel se do konce řízení nesmí říkat, kdo a proč
to udělal, věřte, že mne svrbí jazyk, protože
si myslím, že když má někdo sílu ničit věci, které
mu nepatří, měl by mít i sílu se k tomu přiznat.
Ač jsou oba případy neveselé: stromům již život
nikdo nevrátí a čištění fasád nám přidělalo zbytečnou
práci, můžeme je brát alespoň jako poučení, že se
podobné skutky nevyplácí a jsou brzy potrestány.
Dík patří pracovníkům městské i státní policie za
rychlý a svědomitý přístup, děkuji též všem, kteří
podobné dění nepřehlížíte a pomáháte nám je řešit.
Radim Wolák, starosta

w w w. v e l v a r y. c z |
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Z VAJÍČKOBRANÍ NA KARLŮV MOST!
ČLÁNEK

  

O velvarském Vajíčkobraní se letos hodně mluvilo.
Před začátkem, kdy okolí zaplavily lákavé plakáty
se slibnou nabídkou, ale hlavně na konci, kdy si
mnozí pochvalovali, jak náramně se vydařilo.
Opravdu bylo ve velkém stylu: náměstí zaplněné
stánkaři s dobrým zbožím, malá a příjemná
dobová pouť, soutěže a hry pro děti, ukázky
dobových řemesel, pletení pomlázek, dobré
občerstvení, jízdy kočárem, muzeum uspořádalo
ojedinělou výstavu kraslic, přijelo pouliční divadlo,
vystoupily děti z našich škol, zkrátka bylo nač
koukat, co dělat a jak se pomět. Přišlo hodně
místních, ale dorazili i lidé z daleka, z nichž mnozí
byli ve Velvarech prvně a byli krásou a příjemnou
náladou našeho města velmi potěšeni.
Letos se vybralo opět několik nůší vajec,
která byla odnesena na Karlův most. Nočního
čtyřicetikilometrového pochodu se zúčastnilo
několik statných velvarských vejconošů a přidali
se i starostové Kralup a Klecan, což je jasný
důkaz toho, že tytam jsou doby, kde se nám za
vařená vejce smáli, čas ukázal, že tvrdovaječnictví
je jediným rozumným světonázorem, který okolní
obce obdivují. Cestou se vejce navíc ukázala
býti i dostatečně tvrdou měnou, již lze bez problému
uplatnit v lepších lokálech. Náklad jsme v Praze
předali panu Bergmanovi, řediteli Muzea Karlova
mostu a převozníku pražskému, s přesvědčením,
že s nimi při opravách mostu jistě dobře naloží,
a neb nás za tento dar výborně pohostil, jmenovali
jsme jej čestným tvrdovaječníkem! Již se těšíme
na příští rok, děkujeme, všem, kdo vejce donesli,
a ještě jednou i všem, kdo se podíleli na přípravě
letošního velvarského Vajíčkobraní.
Všem Človíčkům za přípravu akce a bezvadných
soutěží, dobré velvarské farmářce za uspořádání
trhů, hasičům za pomoc s postavením stánků,
trhovcům, že nabízeli pěkné a poctivé zboží, všem
vystupujícím, koníkům i panu vozkovi za milé jízdy
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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(i s dodávkou kobližek zdarma), panu Smahovi
za zapůjčení kočáru, fotografům za pěkné fotky,
Natvrdlým za zařízení výběru vajec (díky nimž
se vybralo přes 4.000 Kč pro velvarské děti
Lauru a Matěje), všem, kdo přispěli, pracovníkům
města, že pomáhali i ve volném čase, Klecanským
za ubytování pocestných, nebesům, že nám přála,
a hlavně všem, kdo přišli či přijeli zblízka i zdáli
a naše krásné náměstí zaplnili milou náladou!
Vejcům zdar a velvarským zvlášť! Sláva velvarskému
Vajíčkobraní, ať se i za rok vyvede tak jako letos.
S ouctou, Radim Wolák, natvrdlý purkmistr
Foto z Vajíčkobraní M. Krhounek a F. Konvrzek
Foto z cesty na Karlův most R. Wolák a K. Tůma
(další foto a video z akce
na webových stránkách města)

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

15

VOLEJBALOVÉ TROFEJE SI Z VELVAR
ODVÁŽÍ DOBŘÍŠ A ZBYTEK SVĚTA
ČLÁNEK

  

						

Pestré údery šikovných rukou do volejbalového
míče rozduněly o víkendu 21. a 22. dubna stěny
naší krásné sokolovny, a to u příležitosti druhého
ročníku turnaje zvaného Velvarský OUT.
V sobotní části proti sobě bojovaly tři týmy složené
z bývalých i současných volejbalistů a volejbalistek.
Mimořádně kvalitní a vyrovnané zápasy vyústily
nakonec ve vítězství týmu Zbytek světa. V něm našli
společnou herní řeč hráči z Litvínova, Mostu, Prahy
a Vysokého Mýta. Druhé místo obsadil litvínovskopražský výběr OTA před družstvem TJ Kralupy.
Nevelvarští hráči byli do jednoho překvapeni
prostředím, v jakém zde sportujeme. „Takhle
parádní hřiště jsem dlouho neviděl, máte být
na co pyšní,“ ocenil zrekonstruovanou sokolovnu
MUDr. Pavel Říman, smečař OTA a ortoped
z Nemocnice Na Františku.
Nedělní turnaj pro širokou veřejnost ovládl stejně jako
v loňském roce tým z Dobříše, doplněný šikovnou
Velvaračkou a dvěma Velvaráky. Zdatně mu ovšem
sekundovalo družstvo Pouliční mix, které účelně
propojilo disciplínu střední policejní školy
(se smečařem z – považte – Dolní Bečvy!)
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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s velvarskou hravostí a bojovností. O výhře Dobříše
nakonec rozhodlo pouze lepší skóre. Dobré výkony
našich hasičů tentokrát stačily pouze na třetí místo,
nicméně svou kůži rozhodně neprodali lacino. Bylo
se zkrátka na co dívat!
Organizátoři turnaje děkují všem zúčastněným
za velmi přátelskou atmosféru a parádní sportovní
výkony. Dále děkují za podporu městu a také panu
Davidu Pospíšilovi za bohatý sponzorský příspěvek,
který jsme vespolek vypili na jeho zdraví!
Jedinou otázkou momentálně zůstává – kdo usedne
na velvarský volejbalový trůn za rok?
Michal Janovský

w w w. v e l v a r y. c z |
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GALERIE TOMÁŠE VOSOLSOBĚ HÝŘÍ BARVAMI
ČLÁNEK

  

						
Nejmladší z velvarských galerií,
pojmenovaná po malíři Tomáši
Vosolsobě, má za sebou
necelé dva měsíce trvání.
Její první výstava, zaměřená
na chronologický průřez
tvorbou Tomáše Vosolsobě
bude pomalu končit. Přijďte
se podívat na výběr symetrických kreseb, obrazů se surrealistickou inspirací a hlavně
na abstraktní plátna hýřící
jižanskými barvami, které se
staly malířovou “značkou”.
Právě k barvám přistupoval
To m á š
Vosolsobě
s neobyčejnou citlivostí:
“Starám se o to, jak vypadá
barva vedle jiné, jak jemné
rozdíly při slévání a pronikání spodních vrstev vznikají,
jak ztvárnit a zpracovat
povrchovou strukturu, kdy
musím linii nakreslit a kdy
je vytvářena dvěma barvami,
které se dotýkají,“ prohlásil
malíř v roce 1984.

Aktuální výstava ve zkratce vystihuje vývoj jedné silné malířské osobnosti, která si pro svůj návrat
ze švýcarské emigrace vybrala naše město. Tomáš Vosolsobě (1937 - 2011) bydlel posledních jedenáct
let svého života v Panské hospodě, v prvním patře nad Městskou knihovnou, kde měl také svůj ateliér
a kde nyní galerie sídlí. Otevřena je každou sobotu od 9 do 17 hodin, nebo podle dohody.
Výstava je vhodná i pro děti, dokonce je tu pro ně připraven i jeden kreslicí úkol.
Začátkem června dojde v galerii k obměně vystavených obrazů, také druhou výstavu připraví kurátorka
Veronika Kotoučová. “Zaměřím se v ní na téma takzvané české grotesky v díle Tomáše Vosolsobě,” říká
kurátorka, která v červnu nabídle opět komentovanou prohlídku a má nápady i na další doprovodný program.
Ten bude upřesněn v příštím Zpravodaji. Cch
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY            

OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU V DIVADÉLKU BEZ OPONY
ČLÁNEK

  

						

Divadélko bez opony je název pro jeviště
v ZUŠce, kam “v sezóně” zveme především děti
na divadelní představení. Vymyslel jej ředitel školy
pan Oldřich Adelt, který velmi stál o to, aby se divadlo
ve velvarské ZUŠ pravidelně hrálo - také proto,
že tu dramatický obor jinak chybí. Když už zdejší
škola nemůže vychovávat nadějné herce, tak aspoň
vnímavé diváky!

Inzerce

Od září jsme uvedli šest pohádek a jedno představení
pro dospělé. Děti viděli Sváťovo dividlo, divoké
kejkle cirkusových loutek potomků slavné rodiny
Kopeckých, příběh netopýra Fridolína Divadla
Pohadlo, čapkovskou pohádku kralupské Scény,
Dračí loutkové pohádky a naposledy téměř akční
pohádku o Mrkvomanovi od Divadla Krabice Teplice.
Některá představení měla ještě předskokany - krátké
vystoupení v podání některého z dětských souborů
z blízkých i vzdálenějších měst.
Příchod dlouhých zimních večerů zpříjemnilo
“dospělácké” vystoupení. Kladenské divadlo
V.A.D. zahrálo svou komedii z domova pro seniory
Upokojenkyně.
Jsme moc rádi, že má divadlo ve Velvarech své
stálé místo, kde je vřele přijímáno - jak ZUŠ Velvary
(přesto, že je to pro ně práce i starost navíc), tak
diváky. Panu řediteli i všem příznivcům divadla
děkujeme a těšíme se na setkání při dalších
představeních v nové sezóně.
vaši Natvrdlí

Pozvánka
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
ZUŠ VELVARY     

   

   

medializace celé akce a její podpora význačnými osob-

V KVĚTNU JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

nostmi kulturní sféry. Nepochybuji, že se připojí celá řada
osobností i z jiných oborů, protože u nás téměř každý do

15. 5. talentové zkoušky

lidušky nebo zušky chodil.

17. 5. Absolventský koncert
23. 5. Koncert v kostele sv. Kateřiny

ZUŠ Velvary se zapojuje do akce 27. 5. ve Velvarech

27. 5. ZUŠ Open – Dětský den

spolupořádáním Dětského dne, kde se představí taneční

29. 5. ZUS Open – Koncert pěveckých sborů ve Stochově

Po roce se opět přiblížil čas, kdy do naší školy

Tak neváhejte a 15. května přijďte se svými dětmi

a hudební obor, 29. 5. na Stochově zazpíváme se sborem

30. 5. ZUŠ Open – Koncert žákovských orchestrů

přijímáme nové žáky. Dovolte mi, abych této události

k talentovým zkouškám.

a 30. 5. ve Slaném hrajeme s Orchestrem KMČ.

ve Slaném

Koncerty ZUŠ v kostele sv. Kateřiny.

Stopou slánského Oriona

8. 6. Koncert z díla starých mistrů v kostele sv. Kateřiny

věnoval několik řádek.
ZUŠ Velvary má kapacitu 280 žáků a vyučuje tři

Během školního roku probíhají v ZUŠ Velvary

Školní orchestr ZUŠ Velvary vystoupí letos již podruhé

obory. Jsou to obory hudební, taneční a výtvarný.

pravidelné koncerty hudebního oboru. Koncem května

jako hudební doprovod na tradičním XII. ročníku jízdy his-

V hudebním oboru vyučujeme individuálně hru

pak uspořádáme vždy dva koncerty. Na jednom

torických vozidel Stopou slánského Oriona.

na dechové, klávesové, strunné nástroje a sólový

vystupují naši absolventi a orchestr a na druhém pak

zpěv. Dále také kolektivní předměty jako hudební

ti nejlepší žáci a pěvecký sbor. Abychom umocnili

nauku, komorní a orchestrální hru či sborový zpěv.

zážitek z krásné hudby a mladým umělcům rozšířili

V oborech tanečním a výtvarném se jedná o kolektivní

obzory, rozhodli jsme se odehrát jeden z žákovských

výuku. Výsledky naší práce pravidelně prezentujeme

koncertů v kostele sv. Kateřiny.

na veřejných koncertech, vystoupeních a výstavách.

A protože při ZUŠ Velvary působí dva absolventské

Přijímání nových žáků je událost bezesporu radostná

soubory, houslový a flétnový, zrodil se nápad uspořádat

a významná, jak pro budoucí žáky, tak i pro nás,

ještě další koncert v kostele sv. Kateřiny, na kterém

kteří je budeme učit základům umělecké tvorby.

také vystoupí učitelé školy a Velvarský pěvecký spolek.

Naše první setkání je vždy plné očekávání i nadějí.

Na oba koncerty zveme srdečně všechny přátele dobré

Každá zúčastněná strana má svá přání, touhy

hudby.

Za kolektiv ZUŠ Velvary
Oldřich Adelt; foto Michal Brejník

a požadavky. Mohou se však diametrálně lišit, a je to
někdy opravdu nelehký úkol skloubit přání a touhy

DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM - ZUŠ Open 2017

uchazečů o studium s předpisy a hlavně s kapacitními

Celostátní happening základních uměleckých škol

možnostmi školy.

ve veřejném prostoru pořádaný Nadačním fondem
Magdaleny Kožené ZUŠ Open proběhne 30. května.

Je třeba si uvědomit, že studium v ZUŠ je státem

Zúčastní se ho 350 ZUŠ, které uspořádají více jak

dotované a školné, které hradí rodiče, je jen zlomkem

1000 koncertů, výstav, divadelních a tanečních

celkových nákladů na žáka. Protože si stát své peníze

vystoupení po celém Česku.

hlídá, plynou z toho určitá omezení. V první řadě

Tento projekt vymyslela světoznámá sopranistka

má studium ve školním vzdělávacím plánu pevně

paní Magdaléna Kožená, která pro tento účel

;

stanovené cíle a podmínky, které je třeba dodržet.

založila nadaci na podporu základního uměleckého

Zúčastnit se mohou jen ti, kteří prokážou dostatečnou

vzdělávání. Spoluautorem projektu je ředitel České

míru talentu a dokončit studium mohou jen ti, kteří

filharmonie David Mareček. ZUŠ Open má za cíl

mají dobré výsledky. Na konci školního roku musí

zviditelnění a propagaci práce ZUŠ s mládeží a jejich

každý žák vykonat postupovou zkoušku, při které jasně

význam a nezastupitelnost při kulturní výchově dnes

prokáže, že je schopen pokračovat ve studiu.

už celých generací amatérských i profesionálních

Náš model základního uměleckého vzdělávání je zcela

umělců. ZUŠ Open se koná pod záštitou ministryně

ojedinělý a celý svět nám ho tiše závidí. A světe div

školství Kateřiny Valachové a ministra kultury Daniela

se, zatím se ještě nenašel úředník, který by ho narušil.

Hermana, rektorů AMU, JAMU. Zapojil se i předseda

A to je dobře. Pro nás všechny a pro děti zvlášť.

Svazu měst a obcí. Mediálními partnery jsou Český

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

rozhlas a Česká televize. Důležitou součástí bude
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Jaro začalo na naší škole množstvím tradičních akcí,
na kterých jsme uvítali i širokou veřejnost.
Na konci března proběhl sběr papíru. Za pomoci
rodičů, prarodičů i ostatních rodinných příslušníků se
podařilo shromáždit během dvou dnů téměř 15 tun
starého papíru. Také jsme odevzdali 44 kg použitých
baterií a 90 kg drobného elektroodpadu. Všem, kteří
nás při sběrových akcích podpořili, velmi děkujeme.
Po školním kole pěvecké soutěže, jsme vyslali
nejúspěšnější zpěváky a zpěvačky do Slaného
na Ostrovského skřivánka. Naše děti nasadily
vysokou laťku a přivezly ze slánské návštěvy mnoho
úspěchů:

1

Čeká nás Den Země. Proběhne
na Malvaňáku. Děti budou na
stanovištích plnit úkoly. Některé třídy mají
také svůj program. Spolupracovat s námi
bude Ekocentrum Sever z Litoměřic.

                                          

bance nestačily otáčet, na chodbách a ve třídách
to celé odpoledne hučelo jako v úle. Je jisté,
že spousta vlastnoručních výrobků zpříjemnila
Velikonoce i u vás doma.

I v tomto období se rozjely děti z různých tříd po
kraji, aby reprezentovaly naši školu v nejrůznějších
oblastech. Zúčastnili jsme se matematické olympiády
na Kladně, pětiboje a vybíjené tamtéž i florbalového
zápasu v Kralupech.
První ročníky začali jezdit na plavecký výcvik do
Slaného. Absolvují 20 hodin a ve druhé třídě naváží
dalšími lekcemi. Ve čtvrtých ročnících pokračuje
kurs dopravní výchovy, který bude na konci školního
roku završen praktickou jízdou na dopravním hřišti
a vydáním cyklistického průkazu.

2
3

Proběhne květnový Klub
předškolák. Sledujte stránky
základní školy.

Připravujeme branný den.

28. března jsme si připomněli Den učitelů.
Všem pedagogickým zaměstnancům přišel popřát
a poděkovat pan starosta.
Za ZŠ Velvary M. Červenková; Foto: archiv školy

3.místo: M. Lincová 6.A, B. Peterová 5.B,
Š. Blahová 3.B, H. Krompholcová 4.B
2.místo: A. Culková 3.A, A. Plicková 6.A,
N. Armenakyan 6.A
1.místo: K.Mařanová 4.B
Gratulujeme.

Mezi největší akce patřily velikonoční dílny. Zúčastnilo
se jich opravdu velké množství zájemců o tradiční
velikonoční zdobení, výrobu dekorací, pletení
pomlázek, pečení a her. Školary se ve školní
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Letošní zápis do prvních ročníků se poprvé podle
nového školského zákona konal v dubnu. Rodiče
si předem mohli na stránkách školy online
zaregistrovat čas, kdy se chtějí a mohou k zápisu
dostavit. Tuto možnost využila většina zákonných
zástupců. Pro příští školní rok bylo zapsáno
cca 54 prvňáčků. Pokud rodiče souhlasili,
popovídaly si děti s paní učitelkou a mohly si
zasoutěžit na stanovištích na chodbách školy.
Těšíme se na vás, milí budoucí školáci.

Jako ve světovém středisku si museli připadat návštěvníci lyžařského areálu „Šachty“ ve Vysokém nad Jizerou.
Zvířecími kostýmy si někteří žáci ze ZŠ Velvary zpestřili závěrečné závody, při kterých se snažili ukázat,
co se z lyžařského a snowboardového umění za týden naučili.
Pohodový týden na sjezdovkách i mimo ně si zde užívalo 53 dětí se svými instruktory. Večer se vzdělávalo,
soutěžilo, zpívalo a besedovalo s Horskou službou a triatlonistou Tomášem Slavatou.
Těší nás, že o lyžařský a snowboardový kurz je velký zájem, i když u nás ve Velvarech napadne sníh stěží
na běžky. D. Hubáčková
w w w. v e l v a r y. c z |
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FOTBALOVÁ AKADEMIE ODSTARTOVALA

DUBNOVÝMI NÁBORY DĚTÍ
FOTBALOVÁ AKADEMIE BOHEMIANS PRAHA 1905 VELVARY

              

a středa) v 17 hodin ve
narození 2012, 2011 a
fotbal. Termín je sladěn
navazovat zápis do 1.
důležitá. Od příštího šk
tělesné výchovy, na kte
filozofie Fotbalové aka
záběr, než by se předp
i o důraz na vzdělání d
osobnosti a posilování
akademie je: „Vynikajíc

V létě, druhý týden v če
letní fotbalový kemp (1
5 – 10 let. Na kemp při
věnovat našim dětem.

No a pak v pondělí 4. z
škole a slavnostně otev
starostou Wolákem a p
školství, paní hejtmank
pro naše začínající spo

Inzerce:

4. a 5. dubna dorazily čtyři desítky dětí
se svými rodiči a prarodiči na nábory do fotbalové
akademie. Všechny slavnostně uvítali partneři
akademie pan starosta Wolák, majitel klubu
Bohemians Praha 1905 Darek Jakubowicz,
pan ředitel ZŠ Došek a manažer fotbalové
akademie Dobeš. Děti si na hřišti vyzkoušely
své fotbalové a sportovní dovednosti. První trénink
pro nové mladé fotbalisty akademie bude ve čtvrtek
4. 5. 2017 v 16,30 na velvarském fotbalovém hřišti.
Na stejném hřišti pro děti mladších přípravek
proběhne ve státní svátek 8. 5. 2017 od 9 hodin
fotbalový turnaj O pohár královského města
Velvary, který s místním klubem Slovan Velvary
spolupořádá Fotbalová akademie Bohemians
Praha 1905 Velvary a podporuje město Velvary.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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*
*k

Na turnaj k nám do Velvar mimo jiné přijedou
prvoligové přípravky Bohemians Praha 1905
a 1. FK Příbram. 8. květen bude tedy také svátkem
fotbalu našich nejmenších fotbalistů.
Mgr. Josef Dobeš
w w w. v e l v a r y. c z |
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNUC
…poděkování
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNUC

…poděkování
Dne 3.4.2017 proběhl v prostorách školy zápis
dětí do 1. ročníku na školní rok 2017/2018. Jme velmi
ádi za stále narůstající příliv nových žáčků.
Vážíme si
důvěry
v naší
práci,
kterou nám,
rodiče,
dáváte
najevo.
to pro nás
Dne
3.4.2017
proběhl
v prostorách
školy Vy
zápis
dětí dotímto
1. ročníku
na školní
rokJe
2017/2018.
Jme další
velmi
mpuls, motivace
a narůstající
především
důkaz
toho,
že svou práci děláme dobře. Za což Vám tímto děkujeme.
rádi za stále
příliv
nových
žáčků.

Vážíme si důvěry v naší práci, kterou nám, Vy rodiče, tímto dáváte najevo. Je to pro nás další
impuls,
motivace
především
důkaz toho,
že svou
práci„Rodiče
děláme dobře.
Za–což
tímto děkujeme.
Naše škola
dalším
rokemasplnila
certifikační
kritéria
značky
vítáni“
cožVám
je značka
pro školy

tevřené rodičům. Stále více vnímáme, že rodiče oceňují vstřícný a přátelský přístup školy a učitelé si zase
Naše škola dalším rokem splnila certifikační kritéria značky „Rodiče vítáni“ – což je značka pro školy
řejí, abyotevřené
s nimi rodiče
táhli
zavíce
jeden
provazžearodiče
byli otevření
vzájemné
komunikaci.
rodičům.
Stále
vnímáme,
oceňují vstřícný
a přátelský
přístup školy a učitelé si zase
Uvědomujeme
si, sže
stále
je táhli
na čem
pracovat
proto
budeme
rádi, když nám pomůžete
přejí, aby
nimi
rodiče
za jeden
provazaa být
byli lepší,
otevření
vzájemné
komunikaci.
poluvytvářet
co nejpříjemnější
prostředí
pro Vaše
- naše
Uvědomujeme
si, že stále je
na čem pracovat
a být
lepší, děti.
proto budeme rádi, když nám pomůžete
nejpříjemnější
prostředí
pro Vaše
děti. žáčcích nám záleží, proto Váš hlas z lidu
Každýspoluvytvářet
Váš názorco
hodně
znamená
- na naší
škole- naše
a našich
Každý Váš názor hodně znamená je
- na
naší
škole
a našich
žáčcích nám záleží, proto Váš hlas z lidu
pro
nás
velmi
důležitý.
je pro nás velmi důležitý.
Postrádáte něco v naší škole? Chtěli byste něco u nás zlepšit, změnit, zavést apod.? Líbí se Vám něco
Postrádáte něco v naší škole? Chtěli byste něco u nás zlepšit, změnit, zavést apod.? Líbí se Vám něco
nebo naopak
nelíbí?nelíbí?
ChtěliChtěli
bystebyste
námnám
jenjen
něco
vzkázat?
bystenám
nám
finančně
jinak pomoci?
nebo naopak
něco
vzkázat? Chtěli
Chtěli byste
finančně
nebonebo
jinak pomoci?
možnost!
Navštivtenaše
našestránky
stránky www.zscernuc.cz
Máte Máte
možnost!
Navštivte
www.zscernuc.cz
a napište
námdo
doKnihy
Knihy návštěv
a napište
nám
návštěv
(záložku najdete na hlavní stránce vlevo)
(záložku
najdete na hlavní stránce vlevo)
a my nejen zapřemýšlíme nad Vaším příspěvkem, ale také jej zveřejníme.
a my nejen zapřemýšlíme nad Vaším příspěvkem, ale také jej zveřejníme.
D Ě K U J E M E, že jste s námi!

D Ě K U J E M E, že jste s námi!
Mgr. Bc. Iva Hančová, ředitelka školy

Mgr. Bc. Iva Hančová, ředitelka školy

Inzerce

CESTA ZA DOBROU VĚCÍ - ZPRAVODAJ CHVÁLÍ
ČLÁNEK

  

    

   

Když začátkem ledna
u nás v knihovně
Miroslav Krhounek
představoval publiku
a uváděl do života
svoji knihu fotografií a veršů
„Úvahy cestou do
nebe“, zmínil mimo
jiné i to, že finanční
prostředky, za které
se výtisky jeho knihy
prodají, věnuje
v podobě věcného
daru
zdejšímu
Domovu
pro
seniory. S časovým
odstupem jsem se nyní autora zeptala, na jaký účel byly peníze nakonec použity? A zde je jeho odpověď:
„Mým původním záměrem bylo pořídit zdravotní vozík, který by některým klientům mohl usnadnit cestu
především ven za sluncem, vším tím ptačím cvrlikáním, šumem a šustotem vůkol :). Měl jsem na seznamu
třeba i koupi televizoru, mini věže či ostatních „zábavných“ věcí, které člověka mohou blíže spojit s okolním
světem, kulturou, oblíbenou písničkou… Jenže sledovat dnes například zpravodajství vyžaduje pevné
nervy a rozhodně to nikoho ani v nejmenším nepobaví. Pan ředitel Domova Velvary Ing. Štětina mi navíc
vysvětlil, že tyto přístroje, či vozíky mají momentálně v potřebném množství a nedávno byli dokonce vybaveni
i novými postelemi z nedaleké specializované firmy na jejich výrobu. Nejvíce je nyní zapotřebí ložního prádla.
Proto jsme se dohodli, že za částku, kterou jsem měl vyčleněnu na nákup uvedeného vozíku, pořídíme
stejné přikrývky, jaké používají a jaké jim nejlépe vyhovují. Konec konců vždyť takový sladký sen je svým
způsobem nade vše ostatní :)
Rád bych tedy na tomto místě poděkoval všem, kdo o mou knížečku projevili zájem. Snad je těch pár snímků
a slovíček na jedné straně moc nezklamalo, ale kdyby to snad přece jen nebylo úplně ono, na druhé straně
mohou mít dobrý pocit z toho, že pomohli zajistit klientům Domova Velvary klidný a spokojený spánek.
A dobrý pocit, zvláště v poslední době, je myslím k nezaplacení.“
Pokud se chcete o fotografiích a o knize M. Krhounka dozvědět více, můžete tak učinit na jeho e-mailové
adrese: doyleman@centrum.cz, případně na internetu navštívit jeho facebookovou stránku:
www.facebook.com/Miroslav.Doyleman.Krhounek
Z. Ortová
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300KČ

27. KVĚTNA 14:00
300KČ

zaměstnání
- krátce
z legislativy. V případě zájmu následuje
728
827 573 nebo
velvarskakostka@seznam.cz
individuální kariérové poradenství. Těší se na Vás Karla
Štětková. Zájemci, prosím, hlaste se předem do 19.5. na tel.
728 827 573 nebo velvarskakostka@seznam.cz

Velvarská Kostka Vás zve na zajímavé květnové akce:

Velvarská Kostka Vás zve na zajímavé květnové akce:

Velvarská Kostka Vás zve na zajímavé květnové akce:

Dílnička ke Dni Matek
Pečení perníkových srdíček

13. KVĚTNA 15:00

Přijďte si upéct perníkové srdíčko s mandlemi ke svátku
maminek, nebo jen tak pro radost. Vyzkoušíte si, jak se
takové srdce vyrábí a následně si ho sami i ozdobíte. Těší se
na Vás PerníKáča. Děti mladší šesti let jen s doprovodem
dospělého. Kontakt: 737 123 765.

150KČ

Úspěšný návrat do
zaměstnání
27. KVĚTNA 14:00
300KČ

Chcete opět získat či posílit svou sebedůvěru pro úspěšný
návrat do práce? Potřebujete poradit, jak být úspěšná při
návratu či hledání nového zaměstnání? Program společné
části - workshop: • Profesionální sebeprezentace • Jak a kde
hledat • Výběrové řízení • Praktické tipy • Návrat do
zaměstnání - krátce z legislativy. V případě zájmu následuje
individuální kariérové poradenství. Těší se na Vás Karla
Štětková. Zájemci, prosím, hlaste se předem do 19.5. na tel.
728 827 573 nebo velvarskakostka@seznam.cz

Inzerce

Inzerce
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Milí Velvarští! Ručně psanou Kroniku města Velvar, již od roku 1921 vedl velvarský lékař, bývalý
starosta a milovník historie pan Rudolf Čermák, publikujeme v přepisu na stránkách zpravodaje,
abychom podpořili zájem o bohatou minulost našeho krásného města. Přejeme příjemné počtení a předem
děkujeme za všechny doplňující zprávy, které budeme s ochotou přijímat! Rádi bychom, aby kronika
v budoucnu vyšla tiskem, Vaše doplnění a třebas i dobové materiály pro nás budou důležitým pramenem!
Za přepis textu děkujeme paní Tauerové.
Jitka Kůrková, vedoucí městského muzea

byly jim mimořádné výlohy, jako stavba silnice
kol Malovarského rybníka do Nábína a stavba
silnice do Miletic. Když byla postavena nová škola,
měl býti celý pivní krejcar věnován na úmor dluhu.
Bohužel se tak nestalo, opatrní páni konšelé měli
starosti, aby přirážka obecní nevzrostla a scházela
jim prozíravost do budoucna.

Radim Wolák, starosta

Kronika MĚSTA VELVAR
ČÁST 2.

  				

O OUŘEDNÍCÍCH, ZBOŘENÍ SLÁNSKÉ
BRÁNY, STRÁŽNÍKU BURIANOVI,
ROZLIČNÝCH ŠÍLENCÍCH A O TOM,
CO SE TEHDÁ VE VELVARECH ČETLO...
Městský úřad měl až do roku 1850 sídlo v krásné
monumentální radnici na náměstí, obecně zvané
ve Velvarech „rathous na rynku“. Roku 1850
10. června zahájena byla v radnici činnost státního úřadu v čele se soudcem Josefem Fiňáčkem,
který měl k ruce dva adjunkty pro službu soudní
a politickou. Roku 1856 při nastalé reorganizaci zřízen ve Velvarech podkrajský úřad, jehož
přednostou stal se žoviální podkrajský Klusáček,
dle pamětí starých Velvaráků velice oblíbený.
Po málo letech zase změněno tak, že úřad soudní
měl samostatného přednostu a politický rovněž.
Úřad politický ve Velvarech zrušen byl v roce
1868, kdy zřízeno bylo volené samosprávné
okresní zastupitelstvo s okresním starostou v čele.
Městská kancelář s celkem skrovnou působností
odstěhovala se roku 1850 do nájmu v domě
u Pfayerera na náměstí čís. p. 220, kde jest nyní
poštovní úřad. Ale pobyla tam pouze tři roky,
kdy přesídlila do domu č. p. 109 v Pražské ulici
zakoupeného městem pro rozšíření školy.
Za mých nejútlejších dětských let byli městskými
úředníky tajemník Valsa, duchodní Moric Schäfer
a Straka obecně zvaný komisárek. Po smrti Valsově
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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stal se tajemníkem Josef Hermann od roku 1875
a po smrti Schäfrově v témž roce zvolen byl
duchodním Bayer, který úřadoval do roku 1881,
kdy pro zpronevěru byl suspendován. Vilém Tomsa,
který byl purkmistrem od roku 1874, musil za něho
zaplatiti několik tisíc zlatých. Tomsa byl purkmistrem, ale skutečným vládcem města byl Karel Krohn
náměstek starosty a od roku 1891 také nástupce
na stolci purkmistrovském, který první zaměnil
starodávný název purkmistr za jméno starosta.
Tajemník Hermann zavedl v úřadování obecním
pořádek. Měl náležitou praksi, poněvadž byl dříve
manipulačním úředníkem u hejtmanství v Slaném.
Za jeho předchůdců asi od roku 1780 vedeny
byly městské knihy většinou německy a čeština
nastupovala zase své staré místo po roku 1860.
Protokoly městské rady a zastupitelstva Hermannem
vedené jsou velice přehledné. Když v roce 1886
uprázdnilo se první poschodí po páté třídě, obecní
úřad přesídlil tam a z dosavadních úřadoven
zřízen byt pro druhého strážníka. Byla zřízena také
zasedací síň pro obecné zastupitelstvo
v prostranné místnosti vedle kanceláře s dvěmi
okny do ulice, kde také bývala pátá školní třída.
Do roku1886 byla zasedací síň v radnici
v místnosti s okny do Pivovarské ulice, kde jsou
nyní pozemkové knihy. Přirážky obecní byly
v letech sedmdesátých malé, poněvadž pivní krejcar
zavedený od roku 1870 nemalou měrou přispíval
k zlepšení důchodů obecních. Zvláště uhražovány

Za těžký hřích obecního zastupitelstva v letech
osmdesátých považuji, že úplně zbytečně zbořilo
slánskou bránu. Na předměstí slánském bydlící
občané podali městské radě žádost o zboření této
brány, aby předměstí mohlo splynouti s městem
v jeden celek. Rada i zastupitelstvo jim ochotně
vyhovělo a brána byla roku 1878 v květnu zbořena,
skutečnou příčinou toho vandalství bylo, že brána
stínila radnímu Stibitzovi v zahradě při domě
čís. p. 193. Poněvadž náměstek Krohn byl ctitelem
krásné dcery spoluradního, šlo zboření snadno
a rychle. Pamatuji se velmi dobře na tuto pěknou
bránu o dvou poschodích pocházející ze století
XVII. Obraz její jest zachován na oltářním obraze
sv. Kateřiny od Hellicha z r. 1858, jenže nesprávně
namaloval schodiště při severní straně, kdežto

ve skutečnosti bylo při jihovýchodním rohu, že mezi
bránou a domkem čís. 148 byl velice úzký průchod.
Správně jest vyobrazená v pohledu na Velvary
„ve Světozoru“ roku 1876. Tento pohled byl však
zhotoven před rokem 1868, poněvadž brána
na něm má ještě starobylou vysokou střechu,
která v té době byla zbořena pro svoji chatrnost
a nahražena byla novou nízkou čtverhrannou
střechou, kteréž všechny čtyři strany sbíhaly
se v jednom místě, kdež vztýčen byl lev. Slanská
brána byla až do svého zboření obývána chudými
lidmi. Na straně k předměstí ve výši prvního
poschodí byla kamenná deska s nějakým složitým
znakem, letopočtem 1680 a nápisem, který jsem
nikdy nepřečetl. Pamatuji se, že ve znaku byla
též koňská hlava, což dle místní verze byl prý
posměšek na Slaný. Kol tohoto znaku byl ornament vypuklý složený z útvarů podobných vejcím.
To prý zase byla narážka na velvarská tvrdá vejce.
Po zboření slanské brány stála tato deska opřená
o jižní stranu domu č. p. 149 a zmizela teprve
roku 1899, když byla prováděna úprava nynějšího
tak zvaného „Nábřeží“ a byl kanalizován potůček
od studánky tekoucí. Použil prý jí tehdy stavitel
Karel Beneš při této stavbě. Jedinkou památkou
na slanskou bránu jest železný lev z její střechy,
který koupil při dražbě na pozůstatky brány František
Vencl a umístil nad zadními vraty svého hostince
„u města Paříže“ kdež se dosud nachází.
Typickou figurkou města byl strážník Vilém Burian.
Kdežto nyní jsou stále stížnosti, že policajta nelze
na ulici ani spatřiti, on byl na ulici stále a jeho
zraku nic neušlo, co se na ulici šustlo. Byl menší
obtloustlé postavy a strážníkem městským
od r. 1873. Byl postrachem tuláků a opilců.
Zavřel-li některého do šatlavy v radnici čís. p. 1,
přinesl mu k večeři velkou porci bramborového
salátu a dva slanečky. Ujistil udiveného, že je zde
zvláštní fundace na pohoštění pocestných a že
mu přinese ještě velký džbán piva. Více se však
neukázal, až ráno, kdy nebožáka žízni zmučeného
na svobodu pustil. Vězeň spěchal ke studni,
aby uhasil nehoráznou žízeň a pak rychle z města,
jemuž dal navždy „vale“. Burian při zatýkání počínal
si často surově. Zpitého rekruta Otak. Peluňku
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posekal šavlí tak, že ranhojič Frič měl mnoho práce,
než mu rány sešil. V roce 1879 zatknul štěrkaře
Podivínského, který se rád napil kořalky a který
za nějaký den po svém zatknutí následkem zranění
zemřel. Bylo veliké rozhořčení proti Burianovi,
ale nic se mu nestalo, poněvadž pitvou se prý
prokázalo, že zranění si přivodil sám. Při tom oživila
se vzpomínka na nešťastného cibuláře
Jos. Šťastného, který roku 1844 dne 8. července
byl nalezen v radnici v šatlavě oběšený. Jak
staří pamětníci mi vyprávěli, shodil jej ze schodů
radničních strážník Josef Zelenka muž postavy
atletické povahy velice prudké. Cibulář padl
na hmoždíře, z nichž o slavnostech se střílelo
a kterých ještě v mém dětství stálo tam asi dvanáct,
tak nešťastně, že se omráčil. Zelenka v domněnce,
že se zabil, odvlékl jej do šatlavy a tam jej pověsil,
aby se myslilo, že spáchal sebevraždu. Trápen
však výčitkami svědomí oddal se alkoholismu
a r. 1856 v obecním domě čís. 109 se sám oběsil.
Zmiňuji se o této události svého času senzační
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zevrubněji, poněvadž v městských knihách
nenašel jsem o ni žádných záznamů. Pamětníci
mi vyprávěli, že před r. 1848 i mnohý purkmistr
byl surovcem. Špatnou pověstí zvlášť splynul z let
třicátých století XIX., který bez příčiny zbil do krvava
leckterého klidného návštěvníka u „Zlaté hvězdy“,
neb v „Redutě“. Názvy těchto hospod byly v této
době již obvyklé. Byl postrachem zvláště harfeníků
a mládeže. Po řadu let dával na sv. Jakuba z Pražské
brány shoditi živého kozla pestrými stužkami
zdobeného. Dole již čekal řezník, který kozla
podříznul a stáhnul. Purkmistr použil jen jeho
krve a jater k léčení své dýchavičnosti, ale marně,
dlouhého věku se nedočkal. Vidíme, že ve Velvarech
opotherapie byla již dávno známa, ovšem jinak,
než jak nyní jest používána. Vraťme se však ještě
k Burianovi. Nosil v kapsách svého pláště celou
řadu malých loutek, představujících věrně pány
konšely, jich manželky i milenky. Mravnost tenkrát
nebyla nic lepší, nežli nyní a než bývala v století
XVII. V bezpečných domácnostech hrával s těmi
figurkami celou řadu pikantních scén. Burian měl
špatný konec. Rád dobře jedl a pil víno. Na to
mu však jeho příjmy nestačily. Roku 1887 přistihl
kdesi v ústraní učně od kupce Jos. Hartmana
č. p. 8, jak hrál se svými druhy oblíbenou hru mezi
výrostky „hlava orel“. Dopadl-li je strážník, vrazil
jim pár pohlavků a peníze strčil do vlastní kapsy.
Burian však pustil na učně úřední přísnost a dostal
jej tak úplně do svého vleku. Chodil k Hartmanovům
na víno, dal učni „čtyrák“ a učeň musil mu dáti
ze šuplíku z kupcových peněz na zlatník zpět.
Činil tak dlouho. Hartmanovi konečně stalo se
to podezřelým, zostřil pozornost a konečně je
přistihl při činu. Učinil trestní oznámení, Burian
byl suspendován a zemským soudem v Praze
k několika měsíčnímu vězení. V zoufalství pak prchl
do Nelahozevsi a tam u hřbitova smrtelně se postřelil
a po krátkém trápení zemřel r. 1888 v květnu.
Ve Velvarech v letech sedmdesátých až osmdesátých
století XIX. bylo několik šílenců, kteří po městě
volně se pohybovali. Nejznámější z nich byl Oliva

   

										

bydlící na předměstí, který dlouhý čas považován byl
za tichého neškodného šílence, až se ukázalo,
že tak klidným není. Potkal na cestě k Mileticům
rolníka Schulmana, starce malé sražené postavy.
Skočil mu na záda a dal se jím nésti až k městu,
kdež teprve sehnali jej vojáci hřebecké stanice,
jež tehdáž byla v hostinci u města Paříže
čís. 9. Po několika dnech potkal u statue
na rynku batolícího se malého tlustého děkana
Bernardina. Hned chtěl také na něm svou jízdu
zkusiti. Zoufale křičícího děkana vysvobodili
strážníci a Oliva dán byl do blázince, kdež
za krátký čas zemřel. Kol roku 1883 každou chvíli
někde zde v městě neb v okolí hořela stodola,
neb nějaký stoh. Obyvatelstvo trnulo strachy
a vzpomínalo na staré velké požáry, hlavně
na vyhoření téměř celého předměstí slánského
10. 1. r. 1843, který požár pro panující vítr byl
tak značný, že hořící došky daleko od města
byly zanešeny. Při požáru stodol na předměstí
zjistilo se, že žhářem byl výrostek Martinovský
trpící pyromanií. Neškodným bláznem byl Josef,
syn místního notáře Gottharda Schedlbauera, který
často byl využíván nesvědomitými lidmi, kteří dali
mu vykonávati různé namáhavé práce, aniž by se
mu odměnili. Různých podivínů a výstředních lidí
bylo také dosti.
Společensky a kulturně bylo město zaostalé,
třebas noviny psaly stále o pokročilém Podřipsku.
Politicky převážná většina sympatizovala se stranou
mladočeskou, ač Národní listy docházely jen
ve čtyřech exemplářích, z nichž ještě dva posílal
dr. Julius Gregr. Řemeslnické a Občanské
besedě zdarma. Dále docházelo do města jen
16. „Pražských deníků“, 1. německý úřední list,
1. Posel z Prahy a 1. Brousek, pověstný lístek
strany staročeské a 2. výtisky Pokroku. Židé
ovšem, kteří měli tenkrát německou konfesijní
školu v č. p. 151, odebírali několik výtisků Prager
Tagblatt. Periodické listy odebírali jen „Besedy“,
kteréž také knihy kupovaly, majíce dosti pěkné
knihovny. Do domácnosti, kromě několika výtisků

Matice lidu a Libuše zavítal obyčejně jen nějaký
kalendář, z nichž nejoblíbenější byl Pečírkův
a Pražský. Na tak zvané „krváky“ lidé však peněz
nešetřili a těmi hojně jen zásoboval jednoruký
Krebs poslední posel velvarský, který ještě r. 1885
chodil do Prahy pěšky. Na veškerém téměř lidu
bylo znáti jakousi stísněnost, že bál se otevřeně
vlastenecky promluviti. Byl to následek dob
Bachových a Schmerlingových. Úřednictvo
státní stranilo se většinou důvěrnějších styků
s občanstvem a rádo i němčilo, až všichni byli
Češi. Veliký podiv byl, když asi kol roku 1885
soudní adjunkt Svaněk, který zpívával v hostincích
a zábavách, ovšem jen v uzavřených kroužcích
vlastenecké písně, někdy i zakázané. Do r. 1875
byly na nynějším hotelu Záložny čís. p. 224
dvojjazyčné nápisy (u arcivévody Štěpána)
na sladovně dokonce jen starý německý nápis.
Roku 1878 burcovali národní sebevědomí
Velvaráků vedle několika mladších lidí místní
učitelové Ludvík Štolc a Antonín Burghanser.
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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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O MILOSTNÉM ŽIVOTĚ NAŠICH KOČEK
A JAK JEJ UDRŽET POD KONTROLOU
ČLÁNEK

  

    

3. Kočka bude líná a ztloustne

4. Kočka zanevře na majitele

Každá kočka je schopna prospat denně i 18 hodin
nezávisle na kastraci. Zákrokem se jejich tendence
k lenošení nezvyšuje. Hmotnost lze ovlivnit stravou.

Naopak. Kastráti se více drží doma, mívají tedy se
svým dvounohým kamarádem silnější vztah.

5. Není třeba kastrovat, stačí dávat antikoncepci v tabletách

   

Zdraví škodlivá fáma. Populární levnou tabletku
„proti koťatům“ zásadně nedoporučujeme. Z naší
zkušenosti vyplývá, že způsobuje závažná a život
ohrožující onemocnění.

Nerozšiřujeme kočičí populaci - díky tomu
můžeme poskytnout kvalitní péči jednomu zvířeti

Hlavní výhody kastrace kocourů:

Pokud vás článek zaujal a zvýšil váš zájem
o kastraci vaší šelmy, neváhejte kontaktovat
svého veterináře, který rád zodpoví vaše další
otázky, popřípadě zákrok provede.

Snížíme typický zápach moči a tendenci
značkovat
Potlačíme touhu kocoura po toulání
Kocouři se méně perou

Kočkám zdar,
MVDr. Barbora Soukupová

Přichází máj, lásky čas. A pro kočky to platí obzvlášť.
S prodlužujícím se dnem totiž započalo období jejich
milostných hrátek. O své aktivitě nás často hlasitě
informují zejména v nočních hodinách.
Přibližně dva měsíce po vášnivé noci čeká majitele
nekastrované kočky zpravidla narození několika
koťat. Událost je to sice radostná, záhy však v mysli
páníčka či paničky vyvstává nerudovský problém:
„Kam s nimi?“. Často je s umístěním přírůstků
problém a z chovatele jedné kočky se záhy stává
velkochovatel. Vzhledem k tomu, že kočka dokáže
zabřeznout již ve věku šesti měsíců, a to i třikrát
do roka po pěti až šesti koťatech, může se během
roku z jedné kočky stát třeba koček 18…

Jak této situaci předcházet?
Řešení je jednoduché - kastrace.

Hlavní výhody kastrace koček - samic:
Zabráníme nechtěnému početí
Výrazně snížíme riziko onemocnění
pohlavního aparátu
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U obou pohlaví kastrací snižujeme riziko přenosu
nevyléčitelných infekčních nemocí či parazitů,
kterými se náš mazlíček může nakazit při kontaktu
s ostatními zvířaty. Předejdeme toulání za účelem
vyhledávání partnera, tudíž je menší riziko střetu
s autem či kousnému poranění od jiné kočky nebo
psa. Navíc stoupnete v očích Vašich sousedů,
protože Vaše zvíře nebude vášnivě dovádět na jejich
zahradě a kocouři se jim nebudou prát pod okny…

Inzerce

MÝTY O KASTRACI:
1. Je to proti přírodě
Je pravda, že v přírodě se kastrovaná zvířata
přirozeně nevyskytují. Úmrtnost nekastrovaných
zvířat je ale vyšší, dospělosti se všechna koťata
nedožijí a průměrný věk volně žijících koček je
výrazně nižší než u koček domácích. Podléhají
nemocem, úrazům, mají odlišnou stravu… Dochází
k přirozenému výběru. Domestikovaná kočka ale
již není kočkou divokou, tudíž jí kastrací můžeme
ještě více zpříjemnit soužití s člověkem a prodloužit
jí život.

2. Kočka přestane chytat myši
Mýtus vyvrácen. Kastráti jsou zdatnými myšilovy.
Náš kocour (a spousta dalších) je toho důkazem.
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Inzerce

Nabídka

JAVORY ČERNUC - nabídka volnočasových aktivit

12. 5. Střelba ku ptáku – soutěž ve střílení ze vzduchovky, luku a jiných zbraní. Oddílová zahrada od 16.00 hod.
13. 5. Libeňský ostrov – Lanové centrum a lodní výcvik – cena 250 Kč (jízdné a lektorné)
17. 6. Do nejkrásnější (prý) zámecké zahrady v Evropě – Drážďany – zámek Pillnitz. Cena 300 Kč
(vlak a místní jízdné). Děti musí mít pas a Eura.
Podrobné informace u Marcely Jiráskové – tel.: 605 940 416 nebo 315 762 156
Dopis

Pár slov od dopisovatele
Zpravodaje z Velvarska
pana Jiřího Krejčího:

Dopoledne vystoupí školní orchestr KMČ ZUŠ Velvary.
Pro diváky vstup zdarma.
Prosíme, neparkujte tento den na náměstí před radnicí (v celé této části) - děkujeme.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Vážená redakce!
I ve stáří člověk má zájem!
Člověk i dříve narozený, téměř neslyšící, s bolavýma
nohama, se i přes své potíže zajímá, co se
ve městě děje. Proto čtu náš Zpravodaj. Zajímá
mě, co projednává rada města a co píše náš starosta
o dění ve městě, i co chystá město na příští dobu,
co se zlepšilo… a co ještě zlepší.

Obdivuji, co se vše udělalo na Malvaňáku, že dost lidí
chodí na brigády a stále zlepšuje i okolí Malvaňáku.
To mi připadá úžasné. Zajímá mě i co se děje
ve škole, v muzeu i v knihovně, kde jsem též
dlouholetým čtenářem, i když tam nyní osobně
nechodím, ale půjčuji si odtud knížky prostřednictvím
ochotných lidí.
Držím palce panu starostovi v jeho práci pro město.
Ať se naše město stává stále hezčí, ať jsou Velvaráci
na své město pyšní.
Jiří Krejčí
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ŽELEZÁŘSTVÍ - KOVOVÝROBA

KVĚTNOVÁ

AKCDELA

NA LEPI

• Prodej hutního materiálu jako jsou plocháče, trubky, L-profi ly,
jackely a pod.
• Dělení na délky dle požadavku zákazníka
• Prodej spojovacího materiálu jako jsou šrouby, nýty, hřebíky, vruty
• Prodej kotevní techniky fi rmy Fischer
• Výroba a broušení pilových řetězů
• Výroba a prodej klíčů a zámků
• Prodej zahradnických potřeb
• Prodej rozšířen o vodovodní plastový systém
PPR a odpadní systém HT a KG

NÁM. KRÁLE VLADISLAVA, VELVARY

+420 777 605 587
OTEVŘENO
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PO-PÁ 7-17 HOD.
SO 8-11 HOD.
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KŘÍŽOVKA
KVĚTEN

 	

		

Viktor Dyk:
„Tajemství lidského štěstí je nemluvit tolik o…(viz tajenka)”.

Inzerce

Vydání

RYGOL

V

NÁMAHA

D

VĚTŘÍK

V

BRLOH

D

KANÝR

V

ELEKTRONKA

D

ČÁST

V

OTÁZKA

D

ANEKDOTY

V

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA
Vydává měsíčně Město Velvary, Nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary, www.velvary.cz
IČO: 00235105, náklad 600 výtisků; Evidenční číslo: MK ČR E 10577
Tisk a grafika: mighty ADV, www.mighty-adv.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: zpravodajzvelvarska@seznam.cz
Redakce: Z. Ortová, L. Štýbrová

VYLUŠTĚNÍ Z DUBNOVÉHO ČÍSLA:

Gabriel Laub:
„Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce … PŘESVĚDČILI.“

Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
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Křížovku na květen připravila: L. Štýbrová
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