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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
             
Paní profesorce Ing.

HELENĚ ČERNÍKOVÉ IN MEMORIAM

Nestůjte u mého hrobu a neplačte.
Nejsem tady, nechci tu spát.
Proměnila jsem se v tisíce větrů,
v démant, zářící ve sněhu,
ve slunce, jež pomáhá obilí zrát.
Vrátím se k vám v podobě podzimního deště.
Až se ráno probudíte do naprostého ticha,
budu tím ptáčkem, co za oknem Vám zpívá.
Jsem hvězda, jež vám v noci ukazuje cestu.
Nestůjte u mého hrobu a neplačte.
Nejsem tady, protože jsem nezemřela.
Frekventanti „Trénování paměti“ Velvary
(zdroj citátu: kniha Místo na slunci od Lisy Kleypas)

KNIHOVNICKÁ VZPOMÍNKA na paní Černíkovou
Paní inženýrka Černíková byla nejen pravidelnou čtenářkou naší velvarské knihovny,
ale jako lektorka trénování paměti se stala i naší milou a ochotnou spolupracovnicí
v programech trénování paměti. Pod záštitou knihovny připravovala hodiny trénování
paměti pro seniory a chodila vyučovat klienty zdejšího „domova důchodců“. Začátkem
letošního roku nám paní profesorka nabídla i možnost programů trénování paměti
pro školáky. Několik vyučovacích hodin takto u nás v knihovně s úspěchem proběhlo
a ze strany školy i naší knihovny byl zájem o pokračování po letních prázdninách.
Je těžké uvěřit, že se při společné práci již nesejdeme.
9. června oslaví

90. narozeniny paní

ALŽBĚTA HOŘEJŠÍ
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti přejí
dcera Věra s manželem Lubošem,
vnoučata a pravnoučata.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           
Filipojakubská noc rozžehla velvarský máj a ten
zaplál pestrým děním, přinesl toho mnoho, tu něco
tradičního: ať již spanilý průjezd veteránů ve stopě
slánského Oriona, zdařilou dědkiádu či pěkný dětský
den u Malvaňáku…, tu něco nového: skvělý úspěch
naších dětí na republikové taneční soutěži, postup
fotbalové rezervy do přeboru a hasičů na krajskou
soutěž, nebo zahájení činnosti klokaní velvarské
akademie…, ve městě to žilo jako v jarním úle, rojilo
se to koncerty, zábavami, výstavami a soutěžemi,
koupáním v teplých dnech zas ožil i Malovarský
rybník, který se nově též pyšní krásným molem
vzniklým rukou nadšenců.

A v červnu nebude lépe. Vrcholí školní rok a je tu
čas závěrečných vystoupení a všelikých slavností,

		

těším se, že obřadní místnost naší radnice zas ožije
rozličnými vítáními, rozlučkami, veselkami a ceremoniemi, předškoláci se budou loučit se školkou,
deváťáci se školou, tanečníci, výtvarníci a hudebníci
se zuškou, všeliké kroužky uzavírají celoroční práci
a vše se chystá k letnímu odpočinku.
To na radnici to na odpočinek nevypadá. Květen ještě
plně kvetl papíry, žádostmi, projekčními přípravami,
schůzkami a uzávěrkami dotačních titulů. A přinesl
už i první plody zimní a jarní práce! Získali jsme
přísliby dotací na domácí kompostéry a štěpkovač,
na vyčištění a obnovu nádrže na Velké Bučině (obě
akce téměř 2 miliony). Podařilo se nám jako jediným
v oblasti odevzdat žádost o příspěvek do dotačního
titulu na výstavbu komunitních center, pokud
to dopadne, mohli bychom ještě letos získat až
3 miliony korun na postavení U-čka u Malvaňáku,
které by sloužilo jako zázemí pro veřejnost i spolkové
dění.
Červen tedy bude hlavně ve znamení výběrových
řízení a příprav. Budeme vybírat dodavatele nové
cisterny pro hasiče (dotace 2,5 milionu, věříme, že
jeden ještě získáme od Kraje, vlastní zdroje 2), vybírat
budeme i zhotovitele nového rozhlasu a varovného
systému (dotace 3,5 milionu, vlastní zdroje 1,5),
proběhne výběrové řízení na opravu prvních vitráží
v kostele sv. Jiří (700 tisíc máme z dotace, uvidíme,
kolik bude třeba přidat) i dodávka kompostérů
a oprava rybníku budou muset být zadány v souladu
se zákonem. V letošním roce se nám již podařilo
navýšit rozpočet dotačními prostředky o 11 milionů
korun! (A to stále ještě neznáme výsledky všech
dotačních žádostí).
Vrcholí též přípravy stavebních akcí, v nejbližší době
se začne s opravou kulturní památky, budovy domu
s pečovatelskou službou (dotace od ministerstva
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI

		

kultury), s opravou kuchyně školní jídelny a s celkovou opravou chodníků v Ješíně (obé z vlastní kapsy),
chystají se další opravy a práce, které se budou
dělat v průběhu
léta a podzimu.
Během léta též
dojde ve městě
k několika dlouho
připravovaným
(některé úřední
postupy by svým
pomalým dějovým
spádem i mohutností zahanbily
leckterý
epos)
dopravním úpravám:
zjednosměrnění
části Bezručovy ulice
pro zpřehlednění
dopravy u základní
školy, podařilo se
dosáhnout i souhlasu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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pro úpravu ke zpomalení dopravy u Malovarského
rybníka. Chystá se toho ještě mnohem více, bude
co dělat.

Radostí i starostí je jako kvítí a těžko je všechny
popsat. Stále se pinožíme s mnoha velkými
otázkami, na něž budeme hledat odpovědi dlouho
(otázky dopravy, mostu, obchvatu, kanalizace atd.).
Jsem ale přesvědčen, že je společně najdeme.
Proto si velmi cením vašeho zájmu o město
a předem za něj děkuji. Těší mne, když nám
dáváte vědět, co byste ve městě vylepšili, napravili,
vymysleli, udělali jinak. Ještě víc mne těší,
když se do vylepšování města sami pustíte.
V Nových Uhách vzniká svépomocně nové
hřiště, své okolí zvelebují i mladí v ulici Komenského,

mnohé se děje i na Bučině. Pokud máte nápad
na zvelebení veřejného prostranství, určitě
přijďte, uděláme vše pro to, abychom jej pomohli
uskutečnit, jen o něm musíme vědět! Město
je sdružením lidí, kteří v něm žijí. Velvary budou
takové, jaké je budeme chtít a jaké si je uděláme.
Děkujeme, že je máte rádi.
Krásný červen, hodně radostí, veselou mysl
a pevné zdraví
přeje velvarský starosta Radim Wolák
606 66 88 01, starosta@velvary.cz
I zázraky se dějí. Po letech komunikace s operátorem
na druhém konci země mezi nás sestoupil živý (!) pracovník
ČEZ a sdělil nám, co se chystá podnik podnikat v našem

V průběhu léta se otevře druhá expozice velvarského

městě v příštích letech. Děkujeme za ty dary, je to krásné si

Muzea technických hraček v patře bývalé spořitelny. Bude

místo povelu „stiskněte dvojku“ zase stisknout ruku

zaměřena na hračky dopravní, věříme, že se její činnost

s člověkem.

dobře rozjede!
Díky tomu se nám podařilo zjistit, že ČEZ chystá
Velvarský krajský most je stále opředen tajemstvím,

přeložku elektrického vedení do země v ulici Chržínská, což

před nímž karpatské hrady blednou. Ač se všude píše,

bychom rádi využili k opravě chodníků. Třeba už konečně

že se letos postaví nový, nikdo neví, kdy se začne. Zřejmě

přemluvíme i kraj k opravě těch louží, aby průchod touto ulicí

se bude jednat o nějaké kouzlo, snad nedopadneme jako

již více nebyl zpestřován skotskými střiky a bahenními

ve filmu Bílá paní.

koupelemi.

Koncem léta budeme vydávat 350 kompostérů

Tankodrom na Bučině stále není dořešen. Páteřní

domácnostem, které projevily zájem a přihlásily se do ankety.

komunikace naší místní části je v šíleném stavu, máme

Sice nám je slibovali už zjara, ale lepší, než nic, dotovanému

připraveny všechny podklady pro opravu a máme na ni

kompostéru na datum nekoukej. Zároveň proběhne anketa

i finance. Ve hře je ale stále kanalizace. Nechceme udělat

pro ty, kdo se nestihli včas přihlásit a nyní by záviděli

silnici a za rok ji rozkopávat. Zvažujeme tedy, že bychom

sousedům. Bude-li zájemců dost, zkusíme požádat znovu!

položili pod komunikací trubky, ale odborníci se na to zatím
moc netváří. Jestli někdo víte, jak na to, dejte vědět!

Mlýny spravedlnosti melou! A rychle. Nerozumná paní,
co podřezala stromy v Růžové ulici, byla odsouzena

Letní kino na špejcharu bude vysílat i letos a program bude

k několikaměsíční podmínce a k zaplacení pokuty

opět stát za to, sledujte nároží a rozhraní, plakáty se objeví

35.000 Kč. A dobře jí tak. Snad brzy dojde i na pouličního

vždy nějaký čas předem.

malůvkáře, již je též v soukolí.
Mohlo by vás zajímat i mnohé jiné, co se nevešlo, o něčem
Chystáme projekt na obnovu cest a stromořadí, díky

zas napíšu příště, na zbylé se ptejte!

němuž bychom mohli dostat hodně peněz na obnovu,

Děkuji, RW.

výsadbu a ošetření zeleně ve městě i kolem. Komu se nelení,
tomu se zelení.

w w w. v e l v a r y. c z |
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NOVÁ MOLA U MALVAŇÁKU!
ČLÁNEK

  

    

   
Malvaňák v květnu zas
o něco porozkvetl, a to
novým krásným molem, které
mohou k radosti využívat
rybáři, romantici, milenci,
děti i všelicí jiní kolemjdoucí.
Bylo zhotoveno rukou
dobrovolnickou a všem,
kdo se na jeho výstavbě
podíleli, po dva dny se
v bahně lopotili, řezali,
vrtali, brousili, zatloukali,
utahovali a pálili se, moc
děkujeme, hlavně pak panu
truhláři, nejšikovnějšímu
Jakubovi Linkovi, který
vše nachystal a odborně
vedl. Stavba je to bytelná,
nemusíte se na ní bát, snese
ledacos. Stojí na dubových
pilířích pevně ve dno
zaražených a poctivě
svázaných mnohými šrouby.
V průběhu léta by mělo
přibýt kruhové dřevěné
molo, které tu kdysi
bývalo a hodně se na něm
dovádělo, stále hloubáme,
jak jej vyrobit, aby přineslo
radost a nehrozilo zraněním.
Máte-li nápad, sem s ním.
Vítáme též vzpomínky
pamětníků, jak bylo řešeno
to někdejší.
U vchodu pak vznikne vstupní
lavice s plakátovací plochou
a s výhledy do minulosti
a budoucnosti místa. Tu,

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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stejně jako všechny dřevěné
stavby vyprojektoval pan architekt Červený, a její konstrukci už
ve své dílně chystá pan Heřman,
takže tu vydrží mnoho let!
Děkujeme, že se k novým molům,
lavicím a vůbec k celému místu
chováte pěkně a věříme, že Vám
přinesou hodně radosti.
Stále se snažíme sehnat dotační
prostředky na výstavbu budovy
U-čka, které by poskytlo potřebné zázemí. V létě budou k využití stávající toalety, nyní se pracuje na opravě
pumpy, abychom mohli splachovat. Co myslíte, nebyla by tu pěkná lodička?
Ještě jednou díky všem, věrný malvaňákofil, Radim Wolák

w w w. v e l v a r y. c z |
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TANČETE PRO SVŮJ POCIT RADOSTI!
ČLÁNEK

  

							

Přemýšlela jsem, jak nazvat článek o úspěších
našeho tanečního oboru ZUŠ Velvary, a nakonec
jsem zvolila slova, která dětem říkám před

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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vystoupením na soutěžích. Věřím tomu, že je
to právě ta radost z tance, co žene naše děti
dopředu. Jak jinak si vysvětlit, že na mistrovství

republiky FDT, pořádané Sdružením
učitelů tance, měly naše děti takový
úspěch?
Soutěžíme v parketových tanečních
kompozicích, kde je možné zařadit
například tanec-contemporary, jazzový
tanec, scénický či lyrický tanec. V sobotu
6. 5. začala republikovou soutěžní cestu
naše mládež. Nemohu napsat děvčata,
protože za nás soutěžil i Kryštof Kuptík,
který k nám do školy chodí vlastně už
od dvou let. Naše mládež tancovala
s choreografií „The other one“ celkem tři
kola a nakonec ve finále získala krásné
čtvrté místo. Patří jim můj velký obdiv
a dík.
Další soutěžní celorepubliková cesta
byla 20. 5. V kategorii děti jsme soutěžili
s choreografií „Večer v pokojíčku“.
Většina dětí byla na mistrovství poprvé,
a tak radost byla veliká, už jen když
postoupili do finále. A představte si – byli
čtvrtí. Před nimi skončila Praha, Brno
a Prostějov.
Naše „bramborová“ místa prolomili
junioři. Popravdě jsme ani nečekali,
že ze 14 skupin postoupíme s choreografií „Don´t give me up“ do finále, neboť
letos soubory byly opravdu vyrovnané.
Ale – bronzová medaile vehnala děvčatům
slzy radosti do očí.
Každý rok si říkám, že už se mi nechce
soutěžit. Nutit děti dostat ze sebe
maximum a pak čekat, jak nás porota
ohodnotí? Dávám dětem na výběr,
zda opravdu chtějí soutěžit, a tak letos
zase všem moc děkuji. Mám tuhle práci
opravdu ráda.
Děkuji panu řediteli Adeltovi, rodičům
a všem, kteří nás v naší taneční cestě
podporují, anebo třeba jen drží palce.
Také přidávám vzpomínku na obětavou
podporu našich soutěžních cest: „Pane
Jindřichu Tichý, můžete být na nás zase
pyšný“.
Marcela Odvodyová

w w w. v e l v a r y. c z |
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22. ROČNÍK HASIČSKÉ DĚDKIÁDY SE VYDAŘIL
ČLÁNEK

  

Sbor dobrovolných hasičů Velvary uspořádal
v sobotu 20. května již 22. ročník memoriálu
K. Krohna - Dědkiádu 2017, a to v krásném
areálu Malovarského rybníku. Mírné ochlazení
a oblačná obloha náladu neubraly, přišlo mnoho
diváků a návštěvníků města včetně hostů. Mimo
jiných jsme přivítali starostu města R. Woláka,
zástupce HZS Středočeského kraje, starostu
Okresního sdružení hasičů v Kladně a další hosty.
O zajímavé ceny soutěžilo celkem 21 družstev
ve třech kategoriích. V “Dědkiádě” (kategorie hasičů
nad 35 let) zvítězilo celkem již po sedmé družstvo
SDH Úžice (časem 31,32 sec) před Velvary 87
(34,04 sec) a Velvary 90 (38,60 sec). V kategorii
mužů bez omezení věku zvítězilo družstvo
SDH Kmetiněves (26,16 sec) před Velvary
(28,25 sec) a Úholičkami (39,14 sec). Kategorii
žen ovládly již podruhé za sebou ženy
SDH Kmetiněves (26,16 sec), druhé Poštovice
(32,95 sec) a třetí Brandýsek (35,41 sec). Nejstarším
družstvem byl Plchov, nejstarším závodníkem
Jiří Urie také z Plchova, kterému bylo 75 let!
Pamětní plaketu obdrželi členové bývalého
dorosteneckého družstva chlapců SDH Velvary,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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kteří před 30 lety v roce 1987 získali titul přeborníka
ČR dorostu, což je zatím největší sportovní úspěch
našeho sboru.
Zaujal i doprovodný program, výstava hasičské
techniky s ukázkami, bohaté občerstvení a dobrá
nálada.

Hasiči děkují městu Velvary za zapůjčení areálu
rybníka a dalším sponzorům za podporu soutěže.
Tuto finančně podpořili: město Velvary, MAS
Přemyslovské střední Čechy, V. Holý z Velvar,
Z. Tutr – autobaterie Velvary a L. Tkáč – instruktor
a lezec z Opavy. Ozvučení soutěže zapůjčila
obec Hospozín.
Libor Šulc

POZVÁNKA
NADAČNÍ FOND TOMÁŠE VOSOLSOBĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

LITERÁRNÍ VEČER V GALERII TOMÁŠE VOSOLSOBĚ
ČTENÍ SE ZDEŇKOU ORTOVOU
A OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE „GROTESKA V DÍLE TOMÁŠE VOSOLSOBĚ“
KDY:

ÚTERÝ 13. ČERVNA 2017, 18 HODIN

KDE:

NÁM. KRÁLE VLADISLAVA 10 (PANSKÁ HOSPODA) VELVARY

ÚVODNÍ SLOVO:

MGR. VERONIKA KOTOUČOVÁ, KURÁTORKA SBÍRKY
A ČLENKA SPRÁVNÍ RADY

HUDEBNÍ
DOPROVOD:

KRISTÝNA LANDOVÁ, PŘÍČNÁ FLÉTNA

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

  

       

Je tu zas Vaše oblíbená soutěž, v níž poznáváte

Knihu o dějinách města ale získá jen jeden výherce,

taje a zákoutí našeho města. Ano, budova na fotografii

v tomto případě výherkyně, na níž se usmálo štěstí,

je hájovna ve velvarském lese. Co o ní víte?

protože byla vytažena ze starostenského cylindru
za přítomnosti obecního notáře i několika notoriků:
vítězí paní Řezáčová z Velké Bučiny a knihu ať si
vyzvedne na pokladně ouřadu. Ostatní nesmutněte,
jistě se na Vás časem též dostane.
A už tu máme další záhadu.

Dnes již neodmyslitelně několik generací patří
k Velvarům i Velvarský les. Ale nebylo tomu
vždy tak. Začátek vysazování lesa spadá do
roku 1763. A protože se výsadba hned napoprvé
nepovedla, musela se několikrát opakovat a plocha
lesa rozšířit. Roku 1764 bylo městskou radou
rozhodnuto pro hajného příbytek postaviti, aby
tam mohl i s celou rodinou bydlet. Roku 1765 již
byla hájovna postavena, a to včetně hlavní budovy,
stodoly, chléva, maštalí a ovčína. Za zajímavost
ještě stojí, že na kontrolu výsadby lesa i stavbu hájovny
se konaly tzv. „výchozy“ městské rady, na které dal

Příjemné pátrání! Své odpovědi jako vždy můžete

primátor (dnešní starosta) dopravit k občerstvení

směřovat do rozličných schránek: do schránky u vrat

svačinku včetně sudu piva.

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

Po 2. světové válce objekt nesloužil již jako obydlí

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

hajného, ale jako sídlo mysliveckého sdružení.

se potkáme osobně).

Tentokrát to bylo lehké, odpovědělo nebývale mnoho

Na vaše odpovědi se moc těší starosta Radim Wolák

lidí, obzvláště Bučiňáků. Všichni proto vyhrávají cenu:

a nový autor rubriky, který už tolikrát vyhrál, že byl mnou

vycházku k hájovně! Cenu si můžete vyzvednout,

osobně diskvalifikován a za trest se musí na přípravě

kdy chcete.

této soutěže podílet, ctěný pan Vít Valek.
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Ve středu 14. 6. 2017 od 14 hodin se uskutečn
v domově pro seniory ve Velvarech beseda s
spisovatelkou Hanou Marounkovou na téma „Stáří nen
jenom strašidlo“. V řadách obecenstva rádi uvítám
nejen klienty domova, ale i ostatní zájemce, a to v
společenské místnosti v prvním patře domova. Srdečn
Vás zvou a těší se na Vás klienti a kolekti
zaměstnanců Domova Velvary, poskytovatel sociálníc
služeb.

KOSTEL SVATÉ KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ
VELVARY
Velvary, náměstí Krále Vladislava
PROGRAM:
17:30 – 18:30

Mše svatá

18:30 – 19:00

Vysvěcení dvou plastik z kalvárie společně
s odborným výkladem

19:00 – 21:00

Čas pro tichou modlitbu za doprovodu
varhanních skladeb

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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O POHÁR KRÁLOVSKÉHO MĚSTA VELVARY
FOTBALOVÁ AKADEMIE BOHEMIANS PRAHA 1905 VELVARY

ZDAŘILÝ PRVNÍ ROČNÍK
FOTBALOVÉHO TURNAJE
Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905 –
Velvary, společně s místním klubem FC Slovan
Velvary uspořádaly kvalitní fotbalový turnaj
pro mladší přípravky. Do turnaje se přihlásilo
10 mužstev a mezi nimi i prvoligové přípravky
Bohemians Praha 1905 a 1. FK Příbram,
které reprezentovaly děti narozené v roce
2010. Na velvarském hřišti probíhalo nadšené
zápolení malých fotbalistů, v ochozech je hlasitě
podporovali jejich rodiče a prarodiče. Turnaj
se velmi vydařil a poděkování patří všem
organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na turnaji
podíleli. Poděkování patří také vedení radnice
za podporu tohoto turnaje. Jednalo se o pěknou

              

reprezentaci města a práce s mládeží. Na samotný
konec turnaje jsme pro děti připravili překvapení
– odměny jim přišel předat a vyfotil se s nimi
patron Fotbalové akademie Bohemians Praha
1905 - Velvary Radek Šírl. Radek Šírl je bývalý
reprezentant ČR, je odchovanec prvoligového
klubu Bohemians Praha 1905, ale hrál i ve Viktorii
Plzeň, Spartě Praha či Mladé Boleslavi. Největšího
úspěchu dosáhl s týmem Zenit Petrohrad, se kterým
vyhrál Pohár UEFA a Superpohár UEFA. Společně
s ním ceny předával za město Velvary radní David
Vedral, za fotbalovou akademii ředitel ZŠ Velvary
Petr Došek a ředitel akademie Josef Dobeš. Podařilo
se nám dát základy tradici – na státní svátek 8. 5.
- pořádat fotbalový turnaj mladších přípravek
O pohár královského města Velvary. V 1. ročníku
jsme nastavili laťku hodně vysoko.

w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÁ
KOSTKA
BILANCUJE
Velvarská Kostka Vás
zve na zajímavé
květnové akce:
VELVARSKÁ KOSTKA               
Letošní školní rok se pomalu chýlí ke konci i ve
Velvarské Kostce a než tam běžný provoz nahradí
letní příměstské tábory, rádi bychom se za končící
sezónou ohlédli: Co všechno jste mohli během
letošního školního roku v Kostce zažít?
Jedním z oblíbených pohybových kurzů je jóga.
Lekce jógy pro dospělé s Katkou v pondělí a v úterý
navštěvují pokročilí i začátečníci různých věkových
kategorií. Pro každého cvičence se vždy najde
varianta, jak cvičení provádět, aby mu přinášelo
pozitivní účinek pro tělo i mysl. Katka vychází
z principů hathajógy a rádžajógy, což je původní,
klasická jóga v pomalém rytmu.
Během středečních jógových setkání s Kamilou se
zájemci učí vnímat sebe sama, naslouchat svému
tělu a nepřekračovat jeho hranice. Také se prohlubuje
vnímání vnitřního pohybu v těle po předešlém cviku/
ásaně a vědomá pozornost poskytuje hlubší prožitek
ze cvičení.

Nesmíme zapomínat ani na jógu pro děti s Katkou.
Letos se scházelo 13 malých jogínů ve věku od 5
do 10 let. I přes velký věkový rozdíl si spolu děti
dokázaly pěkně povídat, cvičit a hrát si. Pověděly si
něco o jógových principech jamy a nijamy (co dělat
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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a co nedělat), naučily se pár pěkných jógových pozic
(mezi nejoblíbenější patřil holub, ryba, kobra, delfín),
věnovaly se dechu a sledovaly dění ve svém těle,
zahrály si spoustu her a naučily se i zpívat mantru.
Čtvrteční večerní lekce patří kurzům Pilates s Janou.
Kurzy Pilates v Kostce vychází z metody Pilates Clinic
Method ®, jíž je Jana certifikovanou instruktorkou.
Tuto metodu vyvinul Daniel Müller, majitel a zakladatel IQ pohyb centra v Praze, a spojil v ní nejen dlouholeté zkušenosti z různých škol Pilates, ale i třeba
poznatky z DNS metody dle profesora Koláře či z konceptu Spiraldynamik ®. Tato cvičení jsou určena pro
všechny věkové kategorie, ať už potřebujete pomoci
s bolavými zády či zlepšit fyzickou kondici. Naučí
vás správnému zdravotně funkčnímu pohybu nejen
během samotného cvičení, ale nenápadně vás ovlivní
i během celého dne.
Novým dlouhodobým kurzem se v letošním školním
roce stalo cvičení na pánevní dno. Toto cvičení je
velmi jemné, jemnější než jóga, s plnou pozorností
především k prostoru pánve a kyčlí, ale i chodidel
a krku, které s pánevním dnem reflexně souvisí.
Cíleným cvičením a správně vedeným dýcháním
se během kurzu dařilo objevovat prostor celé pánve
(podbřišek, spodní záda i pánevní dno), a ženy jej
začaly pociťovat jako živý, oživený. Z ohlasů žen:
přestaly mě bolet spodní záda; vnímám lepší prožitek
při sexu; je mi to příjemné, mám dobrý pocit, pocit
pozitivní energie.
Další velice oblíbenou činností, které se můžete
v Kostce věnovat, je keramika s Eliškou. Ta vede
hned několik kurzů rozdělených podle věku.
U předškoláků a prvňáčků vznikali pod dohledem
a s pomocí krásné žirafy, zajíčci, srdíčka. Starší děti
dělaly podle šablon společné téma Pražskou bránu,
chaloupky a posléze se děti rozvinuly do vlastní tvorby
a vznikala spousta figurek zvířat, postaviček z filmů…

V letošním roce chodilo do nově otevřeného kurzu
Tvořílci okolo sedmi dětí, ve věku od tří do šesti
let. A každou hodinu si pořádně užily. Kromě jiného
malovaly vánoční hudbu, vůni léčivého čaje, stavěly
domeček pro skřítky z plastového odpadu, učily se
míchat barvy… Děti se během kroužku zlepšily ve
vystřihování složitějších tvarů, naučily se pracovat
s temperami, procvičily si kresbu detailů, vyzkoušely
si abstraktní malbu…. Navíc se naučily vzájemné spolupráci a toleranci.

Dospívající překvapili nápady jako “Kočkomobil”,
boxerky, ale tvořili i tradiční výrobky např. kasičky
a další. Dospěláci mohli přijít kdykoli. Každou středu
večer přicházely maminky bez dětí, ale i s většími
dětmi vytvořit si výtvarná díla do zahrady nebo do
bytu. Jejich náměty neměly hranic. Vznikaly talíře,
ježci, poštovní schránky, dózy, nástěnné sluníčko,
šperky, truhlíky… Řada těch, co rádi a s nadšením
tvoří, roste.

Novinkou v tomto školním roce bylo otevření Klubu
seniorů, který je určen všem aktivním seniorům
a seniorkám, které nebaví sedět doma a rádi by něco
tvořili a při tom si pěkně popovídali. Na začátku dubna
také Klub připravil tvořivé dopoledne pro prarodiče
s vnoučaty. Vyráběli se hadrové panenky, beránci
z vlnky a jarní dekorace. Členky se stále učí nové
kreativní techniky a jsou otevřeny novým zájemcům.
Dalším kamínkem do pestré mozaiky Velvarské Kostky
patří angličtina s Editou, která vede kurzy angličtiny
pro děti i dospělé. V pondělí se v Kostce schází
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   VELVARSK KOSTKA           	
starší děti (10 – 12 let) a doplňují si učivo anglického
jazyka ze škol, rozšiřují si slovní zásobu a vzájemně
se povzbuzují k ještě lepším výkonům. Středy
patří mladším dětem, které s angličtinou rostou
od mateřské školy. Dnes je jim osm nebo devět
let a jsou připravené na výuku anglického jazyka
na základní škole, která je od příštího roku ve třetí
třídě čeká. Konverzační (i gramatický) kurz pro
dospělé je otevřen všem, kteří se chtějí v angličtině
zlepšit ať už profesionálně, kvůli zaměstnání
nebo prostě jenom proto, že chtějí.
Během roku také bylo mnoho jednorázových
víkendových kurzů.
Svou oblíbenost si stále drží rukodělné kurzy s Evou,
kterých proběhlo hned několik. Dýňování na podzim
bylo hojně obsazeno a vydlabané dýničky se šklebily
jedna krásněji než druhá. Před začátkem Adventu
proběhla dílna výroby adventních věnců. V únoru
se v Kostce smaltovalo a vznikla spousta krásných
šperků-spon do vlasů, náušnic i přívěšků. Na prvním
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jarním kurzu v březnu se plstilo z ovčí vlny, výsledkem
bylo mnoho něžných jarních víl. Před Velikonocemi
měly účastnice výtvarné dílničky možnost vyrobit
si ošatku ze suché trávy.
22. ledna 2017 proběhlo v Kostce nedělní dopoledne
s jógou a angličtinou pro děti s Katkou a Editou
a moc se povedlo. Akce měla obrovský úspěch, a proto
se lektorky rozhodly ji na podzim zase uspořádat.
V pátek 31. března proběhla v rámci celorepublikové
akce také Velvarská Noc s Andersenem v Kostce.
Téměř 20 dětí ve věku od 3 do 12 let se navečer
vměstnalo do sálu Velvarské Kostky, aby tam
společně přenocovaly a před usnutím prožily

										   	
velké dobrodružství. Program jim připravily členky
spolku Velvarská Kostka – Katka Braunová,
Edita Roberts a Jana Chadimová. Děti si nejdříve
prošly „bojovou hru“ po stopách spisovatelek Velvar
(Berta Mühlsteinová, Zdeňka Ortová a Martina
Bittnerová), potom se vydaly na radnici, kde všechny
přívětivě přijal pan starosta a předvedl knihy,
se kterými se tam pracuje (děti například hodně
zaujala matriční kniha a také vzácná kronika města
Velvar). V Kostce je ještě před spaním přišel navštívit
sám Hans Christian Andersen, který s sebou přinesl
spoustu knih k večernímu čtení.

ke Dni Matek. Oba měly velkou účast a naplnily Kostku
nádhernou vůní.
Velvarská Kostka se na Vás těší už 9. června
na Zahradní slavnosti, s některými se uvidíme
během letošních příměstských táborů a s Vámi
ostatními na pravidelných i jednorázových kurzech
zase od září. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme
Vám krásné léto.
Linda Šmídová

Další zajímavý kurz proběhl hned na začátku března.
Sobotní seminář s názvem STRACH a jeho/ naše
hranice vedený panem Tomášem Štropem byl zajímavou sondou do duší všech přítomných.
Nejsladšími jednorázovými kurzy v Kostce během
letošního školního roku byly perníčkové dílničky
s PerníKáčou. Jeden proběhl v prosinci a nesl se
ve znamení předvánočního času a druhý byl připraven
Inzerce
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MY VŠICHNI ŠKOLOU
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

      

Školní rok 2016/2017 jde do finále. Vyhlížíme několik
posledních červnových dnů, které jsou před námi.
Ale o kus dál už se pootevírá brána do roku dalšího.
Už dnes připravujeme nový začátek... zkrátka
nekonečný koloběh.
Na konci dubna se děti ve školní družině vyřádily
na čarodějnickém odpoledni s netradičními
soutěžemi. Paní vychovatelky jim připravily
mnoho strašidelných úkolů jako například ochutnávku lektvarů, lovení havěti, poznávání strašidel,
přenášení ohniště i s kotlíkem, čarodějnický kvíz
a samozřejmě let na koštěti. Na celoodpolední
řádění navazovala výtvarná soutěž a výstava prací
na chodbách družiny.
Přímo do školy za námi přijelo mobilní planetárium.
Pod nafukovací kupolí, která se rozprostřela ve školní
tělocvičně, si děti lehly na žíněnky a nad nimi se
rozsvítilo hvězdné nebe, rozzářil se vesmír a zvířátka
provedla žáky prvního stupně výukovým programem,
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POVINNÍ

1
2

Děti z naší školy bojovaly
i v dalších kolech fotbalového
klání Mc Donald Cup na Kladně.

Do Slaného jsme vyslali zástupce
                                          
jež doplnil učivo přírodovědy, prvouky i environmentální
výchovy.
Tradiční akcí se stalo klání několika škol „O pohár
starosty města“. Mezi hosty jsme přivítali paní
Ing. Malečkovou - předsedkyni dozorčí rady
společnosti Comax, Mgr. Dobeše - ředitele
fotbalové akademie Bohemians 1905 - Velvary
a pana starostu PhDr. Radima Woláka, který předal
vítězům ceny. Více o akci se dočtete v samostatném článku na jiném místě Zpravodaje. Podrobné
výsledky si můžete prohlédnout na www.zsvelvary.cz.
Ve druhé polovině května probíhalo povinné
celorepublikové srovnávací testování 5. a 9. ročníků
na cca 1500 školách v ČR. Česká školní inspekce
vybrala do letošního vzorku i deváté třídy naší školy.
Testování proběhlo on line na tabletech v předmětech
zeměpis, matematika, anglický jazyk. Dílčí i celkové
výsledky budou k dispozici v naší škole.
Každý rok se účastníme dopravní soutěže
na Kladně. Zastupuje nás družstvo dětí z 1.
i 2. stupně. V době uzávěrky zpravodaje máme
k dispozici neoficiální výsledky: první stupeň 7. místo,
druhý stupeň 2. místo a stávají se prvními náhradníky
pro postup do krajského kola. Největším
problémem, především u žáků nižšího stupně,
se ukázala nedostatečná zručnost v jízdě na kole.
V samém závěru školního roku čeká zájemce
vodácký kurz. Letos na řece Ohři. Kurz povede
několikanásobná mistryně ČR v jízdě na divoké
vodě, naše p. učitelka, t.č. na mateřské dovolené,
Petra Chládková. Jako odborný dohled doprovodí
děti aktivní vodáci a naši zdatní zkušení učitelé.
Pozornost si jistě zaslouží i pěvecká soutěž
„Velvarská notička“, která jako každý rok proběhla
v srdečné a přátelské atmosféře. V porotě zasedl,

na setkání žáků ze školních
parlamentů škol našeho regionu.
Setkání vedl metodik a facilitátor
projektu RNDr. J.Huk CSc. Setkání
probíhalo formou řízeného rozhovoru.

3

6. 6. se bude konat poslední
letošní Klub předškolák. Rodiče
budoucích prvňáčků se zde seznámí
s třídními učitelkami a organizačními
záležitostmi spojenými s rozdělením
dětí do tříd.

4

Připravujeme projektový Branný
den.

kromě dalších milých osob, pan ředitel Tůma ze
ZŠ Zlonice. Celkové výsledky jsou zveřejněné
na www.zsvelvary.cz. Děkujeme všem soutěžícím,
celé porotě a vítězům gratulujeme.
1. kategorie- vítěz V. Stovička 1. A
2. kategorie - vítězka K. Mařanová 4. B
3. kategorie- vítězka V. Kuptíková 6. A
Čestné uznání získal F. Odvody 5. B
a O. Losová z 8. A
Talentem roku se stala D. Switalská z 5. B
18. 5. se žáci z golfového kroužku poprvé zúčastnili
golfové soutěže. Podle dosavadních výsledků mají
velkou šanci, aby postoupili do republikového finále
a dokonce se zúčastnili i největšího mezinárodního golfového turnaje Czech Masters na začátku
října. Ten proběhne pravděpodobně na Konopišti.
Držíme všechny palce a věříme, že každý míček
najde tu správnou jamku na co nejméně úderů.
Podrobnější informace si můžete přečíst v tomto
Zpravodaji v samostatném článku.
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VERO JEDE
ČLÁNEK
Říká se, že dobrých zpráv není
nikdy dost a tak mě těší, že
mohu být oním poslem dobrých
zpráv. V sobotu 20. května
se konalo v České Lípě
mistrovství České republiky
v rámci Festivalu tanečního
mládí.
Účast na tomto mistrovství
si v Praze vybojovali v tvrdé
konkurenci děti a junioři
tanečního souboru VERO
Velvary. V České Lípě nejprve
oba týmy postoupily do finále,
kde děti obsadily krásné
4.
místo
a
junioři
získali ve své kategorii
3. místo a z mistrovství ČR
si domů odvezli bronzové
medaile.
Ráda bych touto cestou
poděkovala všem tanečníkům
a tanečnicím, kteří svým
tancem dokážou, aniž by kdokoliv z nich promluvil, vyprávět
krásné a dojemné příběhy.
Můj velký obdiv a poděkování,
nejen můj, myslím, že mohu
mluvit za všechny rodiče
malých i větších tanečníků, patří Marcele Odvodyové a Pavlíně Kratochvílové. Tyto jsou srdcem celého
souboru a autorkami všech krásných choreografií. Celému souboru přeji, ať Vás tanec stále baví a těším
se, čím nás příště mile překvapíte a mnohé z nás i dojmete.
		
Jana Vochomůrková
Inzerce
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GOLFOVÉ TURNAJE
ČLÁNEK

  

Děti z velvarské
školy jezdí hrát golf
do Beřovic každý
pátek. Přes zimu
trénujeme ve škole
se SNAG sadou.
A právě v této
disciplíně závody
určily čtyři nejlepší
hráče, kteří se 18. 5.
utkali na atletickém
hřišti ve SNAG golfu. Vojtěch Beránek, Daniel Císař, Jan
Mikeš a Jan Pletánek utvořili tým a reprezentovali Velvary
v celorepublikovém turnaji. Na umělém povrchu hřiště
a přilehlých travnatých plochách vzniklo devět jamek, které
se chlapci pokusili zahrát na co nejméně úderů.
Následujícího dne se bojovalo v golfovém areálu v Beřovicích.
Děti ze školy z Velvar a Klobuk se utkaly při odpalování a patování. Od nás stál na stupních vítězů Patrik Keleš a Vojtěch
Beránek. Ani Klobuky se nenechaly zahanbit a všechny
překvapil Jan Šalanda, který si golf poprvé a hned úspěšně
toho dne vyzkoušel. Děkujeme všem golfistům a jejich rodičům
a příbuzným za podporu a fandění.
D. Hubáčková
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Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

Zdeněk Tutr

Nabízíme:

Standardní
služby: 7OPRAVY,
Pondělí
– Pátek ……….
– 17 hod PRODEJ a MONTÁŽE:
Sobota
………………... 8 – 12 hod
- Startérů
- Nezávislých topení
Neděle
………………... zavřeno
- Alternátorů
- El. Příslušenství
- Hands free sad
- Tažných zařízení
- Autoalarmů
- Autorádií
Nabízíme:
- Výfuků
- Autobaterií
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Za Roudnickou branou 622

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

- Startérů
- Nezávislých topení
tel./fax: +420 315 761 412
- Alternátorů
- El. Příslušenství
mobil:
+420
723
360
838
- Výměna motorových olejů včetně
filtrů: nabízíme všechny typy
olejů SHELL
- Hands free sad
- Tažných zařízení
mail:
autoelektrika@tutr.cz
za velmi výhodné ceny v originálním
balení
i
rozlévané
ze
sudového
balení.
- Autoalarmů
- Autorádií
www.tutr.cz
- Kontrola,
event. ošetření akumulátoru
- Výfuků a kontrola stavu dobíjecí -soustavy
Autobaterií

Trvale
rozšiřujeme
sortiment ND a příslušenství pro:
Doplňkové
služby:
- Výměna
motorových
včetně filtrů:
nabízíme značek,
všechny speciální
typy olejůdíly
SHELL
- Osobní
i nákladní
vozidlaolejů
tuzemských
i zahraničních
za velmi
výhodné ceny
v originálním
balení i rozlévané ze sudového balení.
dodáme
na objednávku
do 24
hod.
event.
ošetření akumulátoru
- Pro- Kontrola,
další prodej
poskytujeme
slevy. a kontrola stavu dobíjecí soustavy
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
Inzerce
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Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY            
Jaro nás letos dlouho napínalo a i přes to,
že jsme již první jarní den vynesli Moranu, se
nám bradičky během vycházek klepaly ještě
poměrně dlouho. Čekání na teplé dny nám
ale zkrátilo třeba pozvání na hudební program
do základní umělecké školy. Učitelé a jejich žáci
si pro nás připravili pohádku plnou krásných
skladeb. Někteří účinkující si ještě nedávno hráli
ve školce s námi, a tak se nám stali dobrou
inspirací pro to, jaký hudební nástroj bychom
rádi jednou vzali do ruky i my. Již teď jsme však
velkou konkurencí pro všechny školáky v recitační
soutěži, kterou pořádá místní základní škola.
Ani na ní jsme nechyběli a před výkony některých
z nás klobouk dolů.
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Svátky jara, Velikonoce, jsou radostné a ve školce
to vždy ožije všemi barvami. Obarvili jsme
vajíčka, vyrobili velikonoční dekorace, napekli
perníčky a tak maminky byly skoro bez práce.
Díky tomu si pak v poklidu mohly užít naše
vystoupení na Vajíčkobraní. Veselé sukýnky,
věnečky plné kytiček kluky možná neurazí,

ale nenadchnou. A protože kluků máme v našich
řadách dost, přijali jsme i pozvání od hasičů
a vyrazili obhlédnout hasičárnu, hasičská auta
a vůbec se něco dozvědět o práci dobrovolného
hasiče. Nakonec i holky musely uznat,
že taková protipožární helma může být
zajímavým doplňkem.

jak připravit dítě na vstup do základní školy
se speciální pedagožkou a rodinnou terapeutkou
Mgr. Hanou Otevřelovou. Dále pak následovala
beseda s Mgr. Miloslavou Červenkovou. Ta sdělila
rodičům důležité a praktické informace o tom,
jak to chodí v prvních třídách na místní základní
škole.

Naše maminky dobře vědí, co nás baví, a tak
nám Velvarské Kolečko, které naše maminky
sdružuje, připravilo báječné sportovní dopoledne.
Skákalo se do písku, do výšky i přes překážky,
běhalo se bez míče i s ním, dokonce se vrhalo
koulí. Atletika je dřina, ale stálo to za tu snahu,
protože na konci jsme se dozvěděli, že vyhrál
úplně každý. Sice jsme brzy odhalili, že získaná
medaile není tak úplně pravá, ale po obdržení
druhé, perníkové, bylo odpuštěno.

A protože někteří z nás už se se školkou pomalu
loučí, nastal čas přivítat děti nové. Ve dnech
12. a 13. 5. proběhl zápis do mateřské školy.
K němu se dostavilo 40 dětí, z nichž se ale bohužel
do školky vejde jen 25.

Školka se také zapojila do čerpání finančních
prostředků z operačního programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a díky tomu
jsme mohli pozvat rodiče na semináře se zajímavou a aktuální tématikou. Proběhl seminář o tom,

Naše předškoláky čeká Kouzelná noc s přespáním
ve školce, a abychom se s nimi i se školním
rokem řádně rozloučili, naplánovali jsme zahradní
slavnost, která proběhne 7. 6. od 15 hodin.
Letos musí být všichni v pyžamu. A protože všichni
doma nějaké určitě máte, přijďte si s námi tohle
odpoledne užít, jste srdečně zváni.
Za všechny děti a zaměstnance
MŠ Kateřina Braunová
w w w. v e l v a r y. c z |
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MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD HASIČSKOU DĚDKIÁDOU
ČLÁNEK

 								

Kdo by si nechal ujít
příležitost podívat se,
jak se jeho potomek
druhé generace účastní
hasičské
soutěže.
Procházím
skrze
hlomozící hemžení,
cítím vůni grilovaných buřtíků a snažím se najít
předmětnou osobu. V podvědomí vnímám
hasiče jako nebojácné chlapy budící respekt,
kteří s vědomím neustále číhajícího nebezpečí
za svými zády nemohou chybět u žádného
karambolu. Ať je to při sundávání kotěte z koruny
topolu, při čerpání zatopeného sklepa, hasebního
zásahu, nebo při vyprošťování kvílející
posádky z havarovaného vozu. Pěkně děkuji.
To bych nemohl.
Pohled na okolní hasičskou techniku a množinu
procházejících uniforem mi vyvolal z hloubi paměti
letitý obrázek podsaditého hasiče v nádherně
padnoucí uniformě, zvoucí nás na hasičský ples.
Podle mojí ženy jde o nejpohlednějšího hasiče,
jakého kdy viděla. Bedlivěji se rozhlížím kolem.
A vlastně kde je ten přitažlivý hasič? A neměl by
tu také být? A tak se ptám nejbližší uniformy.
„Prosím vás, nevíte co je s panem Mášou?
Víte, on byl kdysi velvarský hasič, ale už je to hodně
dávno.“

„Neznám, nevím. Já nejsem místní,
zeptejte se někoho zdejšího.“ Dobře. Tak se obracím
na jinocha v nažehlené uniformě s velvarskou
jmenovkou.
„Promiňte, neznáte starého hasiče pana
Mášu z Velvar?“
„Lituji neznám, ale zeptejte se
támhle…,“ ukazuje mladík na druhý konec areálu.
Odchytávám mladou dvojici místního sboru
se stejnou otázkou, se stejným výsledkem.
A už nemám vůli se dále ptát a vlastně se ani
nechci ptát. Vím, kdo je pan Máša, ale mrzí mne,
že dnes se to tady neví. Možná kdybych se ptal
dál, možná bych i někoho našel a možná by
si i vzpomněl; zasnil se a řekl: „Ano znám.“
Zmocnil se mne smutek. Vždyť na dovednostech
a zkušenostech těch starých, vyrostli ti mladí.
Nechci a nemám zájem, aby mládež podrobně
znala historii svého sboru, aby se zavěšovaly
pamětní desky na domy, nebo se glorifikovaly osoby.
Ale přál bych si, aby v mysli nového pokolení
uvízl střípek povědomí, že tu před nimi byl
také někdo, kdo se uměl věnovat této profesi
s patřičnou razancí, nadšením a s dobrými výsledky.
J. T.
Redakční poznámka:
Autor tohoto článku požádal, zda by mohl své drobné
postřehy z velvarského života uveřejňovat pod svými
iniciálami. Jeho plné jméno je uloženo v redakční poště.

Inzerce
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KLIENTI BYLI DOJATI VYSTOUPENÍM!
ČLÁNEK

  

    

   

10. května vystoupily děti z mateřské školy
Velvary s pásmem básniček a písniček v Domově
důchodců ve Velvarech. Pro všechny klienty
to bylo roztomilé zpestření. Všem děti připomínaly
vnoučata (někdy i pravnoučata). Většině klientů
se dojetím až objevily v očích slzy. Po každé
písničce nebo básničce následoval velký potlesk.
Po ukončení vystoupení sociální pracovnice
Domova p. Turková předala všem dětem sladkou
odměnu.
Za sebe i za samosprávu DD oběma učitelkám děkuji
za organizaci tohoto vystoupení a oceňuji jejich práci
s dětmi. Jen více takových vystoupení, oživí život
všem klientům. Srdečné díky!
Jiří Krejčí

Poděkování
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JIU JITSU V JESENÍKÁCH
ČLÁNEK

 								

Na víkend 21. – 23. dubna se nám sešly dvě
zajímavé pozvánky. Jednou byla účast na
10. Moravském semináři JIU JITSU v Jeseníkách
a druhou byla účast na 2. ročníku volejbalového
turnaje ve Velvarech. Pozvánka na druhou
jmenovanou událost nás velmi potěšila, protože
jsme předpokládali, že po našem loňském herním
výkonu si na nás již nikdo nevzpomene. Přesto
jsme se rozhodli strávit víkend činností nám bližší,
tedy bojovým uměním. Dvacet nejzapálenějších
bojovníků vyrazilo do Jeseníků načerpat nové
zkušenosti a učit se od mistrů.
Prvním z velmi zkušených mistrů
byl hanshi Csaba Harsanyi
z JU JITSU Košice, držitel
9. danu, který předváděl tvrdé
sebeobranné techniky klasického
stylu JU JITSU. Druhým mistrem
byl Michal Čoupek z Brna, držitel
nejvyššího stupně v HAKKORYU
JU JUTSU. HAKKORYU poskytuje
přirozené, jednoduché a praktické
metody, které umožňují klidně
čelit bezprostřednímu nebezpečí

a bez váhání okamžitě bezpodmínečně zachytit
a potrestat útočníky. Třetím mistrem byl Karel
Trefný z Boskovic, cvičící AIKIDO. Při těchto
technikách jsme se cítili trochu nesví, protože
jsou přeci jen hodně vzdálené našemu stylu boje.
Chvílemi jsme dokonce přemýšleli, zda by nám
nebylo lépe na volejbalovém turnaji, ale ve finále
jsme se po dvou dnech intenzivního tréninku vraceli
„zbití“ a spokojení.		
Sensei Ivo Brixí
www.tiger-jiujitsu.cz
www.facebook.com/TJJVelvary
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ATLETICKÝ PĚTIBOJ
ČLÁNEK

 		

Za krásného počasí se 11. 5. uskutečnil na místním
hřišti Atletický pětiboj O pohár starosty města
Velvary. Žáci ze šesti škol: ZŠ Zlonice, ZŠ Klobuky,
ZŠ Kmetiněves, ZŠ Třebízského Kralupy
nad Vltavou, Dvořákovo Gymnázium Kralupy
nad Vltavou a ZŠ Velvary se utkali ve skoku
dalekém, skoku vysokém, sprintu na 60 m,
vytrvalosti na 800 m a vrhu koulí či medicinbalem vzad. Každý soutěžil v pětiboji za sebe
i za svoji školu. První místo si odvezli atleti
ze ZŠ Třebízského, nám patřila druhá
příčka a bronz odjel do Zlonic. Děkujeme
n a š i m ž á k ů m z a r e p r e z e n t a c i š k o l y.
Jsme rádi, že často stoupali na stupně vítězů.
Akce se uskutečnila za podpory města Velvary,
firmy Comax, a.s. a ZŠ Velvary. Děkujeme.		
ŠSK při ZŠ Velvary, D. Hubáčková
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Kronika MĚSTA VELVAR
ČÁST 3.

  				

O HOSTINCÍCH, ZBLOUDILÝCH
RADNÍCH, CÍRKEVNÍCH SLAVNOSTECH
A VELVARSKÝCH KOSTELÍCH
Za přední hostinec považovány byly u arcivévody
Štěpána, jehož majitelem byl Karel Bubeníček
a hostinec „pod kostelem“, který patřil Jindřichu
Čermákovi. Když tento roku 1875 stal se
universálním dědicem po bývalém purkmistru
Čeňku Šimonovi a hostinec pronajal, klesala rychle
návštěva i pověst tohoto hostince, ač tam byl
největší sál. (K uvedenému číslování domů
podotýkám, že uvádím čísla domovní, jež zavedena
byla pro celé město v r. 1879 1. února. Před tím mělo
město první číslování z r. 1770, jež bylo zrušeno
zavedením druhého číslování I. 1818. Předměstské
domky měly do roku 1818 dvě číslování a od
r. 1879 jedno samostatné číslování.)
V hostincích těchto každoročně byly 1‒2 plesy,
občas zavítala do Velvar nějaká divadelní
společnost, neb nějaký kouzelník laterna magica.
Pamatuji se, že před r. 1879 hrávali též v malém sále
„na panské hospodě“ čp. 10 loutkové divadlo a také
jednou živé obrazy z utrpení Kristova. Od r. 1875
hrávali ochotníci divadlo za řízení Hynka Viceny,

bývalého ředitele divadelní společnosti, který žil
na odpočinku u svého zetě kupce Nejedlého
v domě č. 113 a který také ve Velvarech v stáří
93 r. zemřel v domě čp. 218. Studentské zábavy
a divadlo znovu počaly teprve kol r. 1884,
ač v letech šedesátých bylo to právě studentstvo,
jež jediné svými zpěvy a zábavami křísilo
ve Velvarech národní život. Staré zájezdní hospody
ze století XVII. udržely se čtyři na rozích náměstí
při státní silnici, ač právě ty dvě nejslavnější
ze starých dob již jako zájezdní jen živořily
v létech 1870‒90. Byla to „panská hospoda“,
jež měla název „u černého lva“ a jež v století
XVI. a XVII. byla proslulá jako „dolní šenkhaus“.
Po r. 1890 živnost hostinská úplně zanikla
po několika stoletém trvání. Druhá „Reduta“ v XVI.
Století „Dryáčníkovský dům“, zanikla sice jako
zájezdní hospoda, již před r. 1870, ale byla
v té době známá výborným plzeňským pivem
a znamenitou kuchyní. Hostinská byla starší
žena Obstová a dle jejího věku říkalo se tam více
„u báby“, než „v Redutě“. Živnost hostinská v Redutě
byla zrušena 1. 4. 1930 a při zřizování krámu
pro prodejnu obuvi Baťovy zrušen byl podzemní
krám, do kterého se chodilo po schodech od rohu
náměstí. Při této opravě zjistilo se, že bývalá
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hostinská místnost bylo vlastně zazděné podloubí.
Průjezd byl rozdělen ve 2 polovice, z nichž jedné
použito na rozšíření krámu. Vrata na náměstí zůstala
nezměněna, poněvadž jich zazdění by Památkový
úřad nepovolil. Když postavena byla dráha r. 1882,
vznikly 3 nové hostince za bývalou Chržínskou
branou, jež však neprožívaly valné pověsti.
Právním rádcem pro Velvarsko vedle několika
pokoutníků, bývalých soudních neb notářských
písařů, byl do r. 1879 jedině notář Gotthard
Schedlbauer; v tomto roce přibyl první advokát
Dr. Hofman a po jeho smrti r. 1881 Dr. Jan Šonský.
Pak znenáhla přibývali konkurenti, že v r. 1910
byli ve Velvarech již 4 advokáti.
Lékaři byli dva, Dr. Samohrd a ranhojič Frič,
který ještě kol. r. 1885 hojně pouštěl lidem žilou.
Jako přibývalo advokátů, tak přibývalo i lékařů,
že v r. 1927 jsou ve Velvarech čtyři lékaři a zubní
technik. Prvním zvěrolékařem byl od r. 1876
Alexander Řehák. Do jeho příchodu zabývali
se zvěrolékařstvím pouze pohodní, neb starší
někteří hospodáři aneb zavolán byl hned řezník,
jemuž se dobytče nemocné prodalo. Tento modus
zůstal ostatně obvyklým, i když zde již zvěrolékař
sídlil, teprve v poslední době věnuje často hospodář
více na léčení dobytčete, než na léčení některého
člena rodiny.
Církevní slavnosti, zvláště Boží tělo a Vzkříšení
byly velice v dřívějších dobách oblíbeny. V průvod
za baldachýnem kráčelo vždy po pravé straně
úřednictvo v čele s přednostou soudu, po levé
straně obecní zastupitelstvo s purkmistrem. Těchto
hodnostářů znenáhla ubývalo, že nyní nechodí
téměř nikdo. Když přijel do Velvar arcibiskup
na biřmování slavnostně, byl uvítán purkmistrem
u přítomnosti všech hodnostářů a spolků.
Stavěny byly slavobrány a z hmoždířů se střílelo
při příjezdu i odjezdu. Ale všechna sláva polní
tráva! Všechno toto slavnostní vítání i loučení
odpadlo prvně r. 1918, když přijel na gener.
visitaci světící biskup Sedlák. O pouť sv. Kateřiny
byla na děkanství slavnostní hostina, ku kteréž zval
děkan vedle okolních farářů též celou městskou
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radu. Strážníci a noční hlídači o pouť večer měli
pohotovost, aby truňkem obtížené pány konšely
dovedli domů, poněvadž se jednou stalo, že dva
radní páni zabloudili na velvarské náměstí a chodili
kol statue dokola a domů netrefili. Teprve starosta
Dr. Srbek zastavil příspěvek z obecní pokladny
na sv. Kateřinskou hostinu a rada přestala choditi
na pouťový kvas a tak přežitek ze starých časů
k zármutku některých labužníků zanikl teprve
zač. XX. století.
Děkanem byl od r. 1863‒1887 Václav Bernardýn.
Byl to za mé paměti malý tlustý stařec, který
když vyšel na procházku, ostentativně nastavoval
ruce, které děti a báby ochotně líbaly. Hospodářství
měl ve vlastní režii. Vedl mu je zprvu švagr
Pinkart a po jeho smrti šafář Brož. Byl muž
šetrný, v posledních létech až lahodný. Zůstalo
po něm, když r. 1887 raněn byl mrtvicí v lázních
ve Mšeném, slušné jmění, ač celá řada
příbuzenstva žila s ním na děkanství a dva
své synovce dal na studie. V posledních létech
života byl velice nedůtklivý a svárlivý. O sporech
a bojích jeho s kaplany vyprávěly se ve městě
celé historie. I s městskou radou žil v nevůli.
Příčinu k tomu dalo odbourání schodiště proti
Slánské ulici r. 1884, jež bylo po vystavění
velkého schodiště na západní straně úplně
zbytečné a velice komunikaci překáželo. Městské
radě podařilo se po velké námaze prosaditi
zboření schodiště. Nyní však začaly spory
s děkanem, jeden dělal druhému vzdory
na vzdory. Děkan vzal si za kostelníka proti
vůli patronátu truhláře Votrubu, šikovného
člověka, který mu po léta konal různé
práce v kostele, zejména opravil, zdokonalil
a každoročně stavěl pěkný Boží hrob. Městská
rada dala hlídači vyčíhati Votrubu, když řezal
na obecních jívách za Roudnickou branou
na květnou neděli ratolesti tzv. „kočičky“ a stíhala
jej soudně, aby děkana dráždila. Děkan poslal
příkrý dopis městské radě, v němž byl nějaký delikt
urážky na cti, začaly soudní spory, jež skončily
odsouzením děkanovým. Bernardýn nebyl nikdy
ve velké lásce u svých oveček pro svoji lakotu,

   

			

							

ale tento čin městské rady odsuzovaly téměř
všechny. Hlavní vina svalována byla na náměstka
Karla Krohna. Vědělo se dobře ve městě,
že purkmistrem je sice Tomsa, ale že jest to
člověk celkem pasivní. Skutečným vládcem města
byl Krohn, muž bystrý, širokého rozhledu, který
udržoval ve správě města vždy přísnou kázeň,
ale na druhé straně zase proti svým nepřátelům
vystupoval příliš příkře. V prosinci r. 1887 nastoupil
po smrti Bernardýnově v děkanství Jan Pollak,
dosud farář ve Chvatěrubech a v únoru r. 1882
instalován kanovníkem Horou. Byl povahy veselé,
nábožensky velice snášenlivý; v městě byl velice
oblíbený. Pozemky děkanské hned pronajal, celkem
za levný peníz. Do Velvar přišel již dosti zadlužený,
poněvadž Chvatěruby jest chudičká fara
a ve Velvarech jeho dluhy ještě zprvu hodně
vzrůstaly. Byl vlastně nešťastnou obětí celibátu,
jak mi Krohn před svou smrtí vyprávěl, neboť
vydržoval si v Praze ještě jednu domácnost.
Od děkana V. Vrány, † r. 1801, nebylo ve Velvarech
tak zadluženého děkana, jako byl Pollak.
Sám říkal mi několikráte: „Moji věřitelé musí se
za mne modliti, abych byl dlouho živ, aby přišli
k svým penězům. V posledních létech života byl
mrtvicí ochrnut a neopouštěl své ložnice. Zemřel
r. 1922, když skutečně měl všechny své dluhy
uplaceny; byl to člověk dobrý, který nikomu neublížil
a byl proto u každého ve Velvarech i okolí oblíben.
Kostel sv. Jiří byl opraven r. 1878 a v roce 1879
byl dán nový oltářní obraz, který maloval Petr
Mairner. Starý však pěkný obraz zmizel při tom beze
stopy. Stejně zmizel kol. r. 1886 z kostela sv. Kateřiny
starý oltářní obraz sv. Kateřiny již úplně začernalý
a potrhaný, který byl o Boží tělo půjčován na oltář,
jenž tenkráte býval před domem. č. 112. Říkalo se
ve Velvarech o tomto obrazu, že jest to dílo
Škrétovo, ale nebyla to pravda. Bylo to dílo slabého
umělce, ale pro Velvary bylo významným proto, že
sv. Kateřina vznášela se nad městem, jež byly
Velvary v století XVII. a pohled na Velvary nyní
nejstarší jest zachován teprve z r. 1823. V roce
1888 byla dána na kostel sv. Jiří nová vížka, podle
nákresu stavitele V. Lukáše. Nová vížka, jež jest

k výšce kostela příliš velká, porušila značně harmonii
pohledu na tento kostel; chrliče vody vížku tuto ještě
více znetvořující. Pohled na kostel sv. Jiří zachován jest v „Památkách archeologických a místopisných“ z r. 1862 a na něm jest viděti, jak symetrickou,
pěknou vížku měl dříve.
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I na sakristii byla podobná malá vížka, jež
při opravě r. 1888 byla úplně odstraněna. Za
mých dětských let stávala ještě při severní straně
kostela na hřbitově kamenná kazatelna vzpomínka
na církev podobojí, či správněji řečeno
luteránskou, která kostel sv. Jiří v r. 1616
dostavěla, poslední kostel protestantský
v Čechách před válkou třicetiletou, který zůstal
nezbořen! Kazatelna kamenná byla zbořena
r. 1878 při opravě kostela; byla chatrná,
ale nebylo třeba ničiti tuto starobylou památku,
poněvadž ji bylo lze snadno opraviti.
V roce 1899 zhotovena nová báň na věži
u sv. Kateřiny za 3750 zl. úplně podle tvaru
dřívější, která byla r. 1735 zhotovena zručným velvarským tesařem Pamplem. Novou báň zhotovil
stavitel Karel Beneš. Ale již v roce 1914 byla
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

40

   

nutna oprava, poněvadž konečný stožár,
na kterém byl orlík, při velké vichřici 27. 12. 1913,
jsa v čepu uhnilý, tak se naklonil, že bylo nutno
uzavříti ulici. Následkem nedostatečného letování
zatékala v ta místa voda. V roce 1905 počato
s velkou opravou kostela sv. Kateřiny. Při této
opravě kostel zrestaurován ve slohu čistě gotickém,
nelze však říci, že ku prospěchu kostela. Oprava
tato konána ukvapeně a nepromyšleně. Tak měla
býti střecha dosud prejzová nahrazena břidlicovou.
Leč když zbytečně snesena byla dosud dobrá
střecha a zdi kostela sníženy asi o 1 ½ m, ukázalo
se, že by klenba neměla dostatečného zatížení
a musila býti rychle podepřena, aby se nezřítila.
Zdi znovu musily býti přistavěny. Zřízením nové
střechy byl původní rozpočet značně zvýšen.
Při této opravě zhotovena byla nová okna, z nichž
dvě figurální s obrazy sv. Václava a sv. Ludmily
od firmy J. Kryšpín v Praze. Při žádném však

   

										

okně nebylo pamatováno na ventilaci. Pěkná
okna z kostela sv. Kateřiny asi 10 let stará byla
přenesena do kostela sv. Jiří. Při opravě této
byly sochy a náhrobky od kostela odstraněny
a povalovaly se poškozené na hřbitově, až teprve
v r. 1913 byly znovu ke kostelní zdi přistaveny.
Nebylo při této opravě vůbec šetřeno starých
památek! Krásný pomník rodiny Pšánských
z r. 1756 při této opravě nalezený byl rozbit a jako
materiál stavební zpracován. Při opravě nalezena
byla po pravé straně hlavního oltáře uhlem
a červenou barvou načrtnutá karikatura z dob
protestantských, znázorňující biskupa s ženou
v necudném postavení. Karikatura tato byla ovšem
zase zabílena a r. 1927 při nové opravě kostela
úplně zničena. Na kostelní věž dány r. 1906 nové
hodiny za 1858 K a starý stroj umístěn na Pražské
bráně, kamž dodány hodinářem Haincem z Prahy
ciferníky a cimbály z nádraží císaře Fr. Josefa,
nyní Wilsonova v Praze za 188 K. R. 1907 a 1909
byly dány do sanktusové vížky nové zvony,
poněvadž staré následkem chybné montáže
při opravě kostela praskly a musily býti přelity.

Celý náklad na rekonstrukci kostela sv. Kateřiny
byl K 59379.54. Rozpočet na opravu byl překročen
o více než 1800 K. Poněvadž příjmy ze jmění
zádušního při poměrně nízkém nájmu z pozemků
nestačovaly zprvu ani ku krytí úroků, bylo nutno
vydání kostelní co nejvíce omeziti. Z důvodu tohoto
zrušena byla hudba chrámová, poněvadž reformní
snahy církevní zcela správně snažily se zavésti
místo mše instrumentální, na venkově zvláště
hlučné a neumělecké mši vokální. Poněvadž tím
celá řada hudebníků přišla o požitky ze zádušních
pozemků, bylo ve městě mnoho zbytečného
pokřiku a rekriminací. Hejtmanství ve Slaném
restringovalo sice účet stavitele K. Beneše za opravu
kostela na K 57.976.29.
Po upotřebení úspor zádušních nedostávalo
se ještě 40.000 K, jež kryty byly výpůjčkou u obecní
spořitelny na 4 ½ % s libovolným úvěrem. Trvalo
to však léta, než stavitelovi Benešovi dostalo
se úplného doplacení, vlivem průtahu zaviněného
nadřízenými úřady. Poslední zbytek byl doplacen
rodině Benešově v době, kdy jsem byl starostou.
Stavitel Beneš zemřel progress. paralysou.
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Choroba tato ex post vysvětlila chorobnou
dráždivost a nedůtklivost Benešovu, po léta
trvající.
Při novém nájmu zádušních pozemků
docíleno bylo vyššího obnosu, že dluh záduší
dosti rychle se uplácel a že v r. 1927 přikročeno
mohlo býti k novým opravám, kterými ovšem jmění
kostelní bylo zatíženo znovu na nedohlednou
řadu let.
V roce 1915 a 1916 opraveny byly akad. malířem
Kejmarem z Prahy obrazy sv. Kateřiny. Jana
Křtitele a sv. Jana Nepomuckého, z nichž zejména
tento poslední byl od „čistění“ provedeného
r. 1879 truhlářem a pozdějším kostelníkem
Votrubou téměř zničen. Kostel sv. Jiří byl r. 1913
opraven zevně zednickým mistrem Josefem
Marešem. Měl býti též ve vnitřku vymalován.
V městském archivu nalezena byla listina,
že v kostele tom nachází se celá řada maleb.
Listina tato pocházela od děkana Vrány, za kterého
ty malby byly zabíleny, poněvadž ještě r. 1769
městský syndik Tomáš Pošický se o nich zmiňuje.
Při opravě r. 1913 bylo po nich pátráno a šťastně
nalezeny a z části malířem Kejmarem odkryty.
Ukázalo se, že v celém kostele zachována jest
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pod několikanásobnou vrstvou vápna původní
pěkná malba z r. 1616. Rozpočet na opravu
celé malby činil K 5.000.- a byla přislíbena státní
subvence K 3,300.- , která by byla tenkráte asi
z 50 % kryla celý náklad na odkrytí a opravu
celého původního vymalování kostela.
Světová válka učinila snahám těmto konec
a malby v kostele sv. Jiří jsou dosud v témž stavu,
jakž byly po částečném jich odkrytí v r. 1913.
Malířem Kejmarem v r. 1913 byl také
restaurován oltářní obraz sv. Isidora, cenné dílo
neznámého mistra ze století XVII. z Rakovníku, který
se po léta povaloval na sýpce na děkanství a byl
již téměř zničený. R. 1916 byla týmž malířem
opravena pěkná umělecká kopie obrazu snímání
Krista z kříže a obraz sv. Karla Boromejského,
který byl kdysi na hlavním oltáři v kapli téhož
světce v Praze, odkudž byly koupeny r. 1791
tři oltáře ze sliveneckého mramoru, na ní nacházející se v kostele sv. Kateřiny. Při opravě kostela
sv. Jiří byla též opravena řada uměleckých
náhrobků empírových u kostnice a do zdi kostelní
vsazen náhrobek rodiny stavitele kostela sv. Jiří
Santina Malvazyona z r. 1615, který byl zpola
již zapadlý v jižní zdi hřbitovní.
Oprava kostela sv. Kateřiny v r. 1905 a 1906
zůstala vlastně nedokončena pro nedostatek
financí. Do r. 1850 stál kostel sv. Kateřiny na mírném
návrší, které bylo do r. 1784 používáno za hřbitov,
jež bylo dole ovroubeno nízkou, polozbořenou
zdí. V roce 1835 měli páni radní nešťastný nápad,
návrší toto odstraniti, aby kostel byl v niveau ulice.
K realizaci tohoto nápadu přikročilo se nejprve
na jižní straně, kdež mezi hřbitovem a protějšími
domy čp. 115 a 116 byla cesta tak úzká, že mohl
povoz projeti. Jakmile však odvezli řadu for hlíny,
sesypala se ostatní část při jižní straně kostela
a ukázalo se, že základy kostelní jsou velmi mělké
a že jsou ve značné výši nad úrovní ulic. Hlína
odvezena musila býti znovu navezena a r. 1850
přikročilo se k zřízení důkladných parapetních
zdí kolem kostela a zřízení schodiště na náměstí
a proti Slanské ulici. R. 1879 byla schodiště
opatřena důkladnými litými vraty. Při opravě v r.

   

										

1905 a 1906 bylo nové západní schodiště zřízené
r. 1879, téměř úplně zničeno a zchátralé zdi
opěrné měly býti později opraveny, až by to finance
dovolovaly. Z důvodu tohoto přistoupeno k opravě
až r. 1927, kdy zdi byly opraveny a pořízeno nové
východní a západní schodiště s žulovými schody
a odstraněno malé schodiště, zřízené r. 1889, proti
děkanství, kostel zevně opraven a uvnitř znovu
omítnut a vymalován. Pořízeny do kostela též
nové lavice. Při opravě nalezen pěkný náhrobek
Fr. Gotha ze století XVII. a zazděn do zdi zvonice.
Do sanktusové vížky pořízeny byly dva nové zvony
ze sbírky, již uspořádal děkan V. Sajfert. Kostel
a nové zvony byly vysvěceny 30. října 1927
kanovníkem Hanušem. Náklad na opravu činí
přes Kč. 220.000,-.
Ředitelem kůru byl od r. 1872 řidicí učitel Josef
Jakoubek, který po léta měl za varhaníka stařičkého
pensistu učitele Šubrta. Když Jakoubek na tuto
funkci resignoval, byl asi tři roky ředitelem výborný
hudebník a skladatel Jindřich Hartl, bývalý divadelní
kapelník. Necítil se však u hudby chrámové doma
a vrátil se zpět r. 1887 k divadlu. Za něho pořízeny
byly nové velké varhany do kostela sv. Kateřiny, kvůli

kterým bylo nutno i kůr přestavěti. Pěkná barokní
skříň ze starých varhan byla zničena a píšťaly obecní
zřízenci postupně rozkradli. Stejný osud měly i pěkné
varhany z kostela sv. Barbory v Nabdíně, které asi
r. 1896 byly dány do městského musea, z nichž jen
náhodou ušetřen byl obraz sv. Cecilie, který nachází
se nyní v městském museu. Po Hartlovi nastoupil
jako regenschori Martin Janovský a po tomto r. 1919
Eduard Pokorný.
(příště O hřbitovech, silnicích a městské zeleni)
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
Radim Wolák, starosta

Inzerce
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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.
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KUCHYŇKA U DOBRÉ FARMÁŘKY KONČÍ
ČLÁNEK

 								

Ti z vás, které první adventní neděli loňského
roku okouzlily krásně zrekonstruované prostory
po bývalé prodejně domácích potřeb, jež několik let
hyzdily zaprášenými výlohami Pražskou ulici, jsou
od 1. června zklamáni. Kuchyňka U dobré farmářky
k poslednímu květnovému dni ve Velvarech končí.
„Je to obrovská škoda,“ říkají mnozí návštěvníci
knihovny, „měla byste o tom napsat do Zpravodaje.“
A tak bych naopak já chtěla požádat čtenáře
Zpravodaje o zamyšlení a názory na téma: Proč se
ve Velvarech novým prodejnám nedaří? Protože
i já považuji uzavření této kavárny za nepříjemnou
ztrátu, vyslechla jsem na toto téma z úst spoluobčanů
spoustu zajímavých názorů a otázek. A některé
z nich jsem pro vás zaznamenala:
Proč tak málo podporujeme nakupováním místní
prodejny a naopak nelitujeme utrácet peníze jinde?
Proč „děláme kšefty“ nákupním centrům, když u nás
máme mnohdy zboží kvalitnější a přímo u ruky?
Proč nás nemrzí si dát v nákupním centru kávu,
zákusky (většinou rozmrazované) a ve Velvarech
si posezení v kavárně nedopřejeme?
Proč se ve městě s více než třemi tisíci obyvateli

a navíc spádovém pro obyvatele okolních obcí
(Ješín, Uhy, Sazená, Miletice, Černuc, Hospozín,
Kmetiněves, Bratkovice, Nabdín, Loucká, Chržín...)
neuživily ani pro běžný život potřebné prodejny jako:
galanterie, obuv, domácí potřeby, oděvy, elektro?
Někteří z vás uvažovali i nad tím, zda prodejna
U dobré farmářky nebyla pro Velvarské drahá? Jiní
soudí, že je správné, když si zákazník může vybrat.
Pokud má chuť na klasické zákusky (likérové špičky,
věnečky apod.) v ceně do 20,- Kč, může si je koupit
třeba v prodejně Coop. Když si chce posedět s přáteli
a dát si něco kvalitního, pak byla „farmářka“ výbornou alternativou. Ceny zákusků se zde pohybovaly
cca od 25,- do 52,- Kč. Tudíž i zde si bylo možno
vybrat nejen dle chuti, ale i dle obsahu peněženky.
A co hlavně, zákusky zde prodávané jsou vyráběny
z kvalitních surovin, tedy žádné tukové náhražky,
když šlehačka, tak poctivá, žádné rozmrazované
dortíky, atd. Zajímavý postřeh měla i další ze zákaz
nic. Takřka hned po otevření farmářské prodejny se
prý někteří rozhořčovali nad tím, že zde prodávají
hrozně předražené pečivo, proto tam nebudou chodit.
A taková fáma dovede nadělat pořádný kus škody,
zvláště když se o tom člověk nepřesvědčí na vlastní
oči. Pak by totiž zjistil, že některé druhy chleba, veky
a další pečivo zde jsou skutečně cenově náročnější,
ale zároveň by viděl, že se nejedná o běžné zboží,
ale o výrobky pro bezlepkovou dietu, jejichž výrobní
náklady jsou vysoké a cenově náročné všude.
A jen nemocní celiakií vědí, jaké jim toto celoživotní
vyloučení lepku ze stravy dělá potíže při nakupování
a výběru vhodných potravin. A teď tu ½ roku byla
prodejna, která toto dietní omezení akceptovala
a nabízela vhodný sortiment.
Je škoda, že prodejna U dobré farmářky skončila.
Bylo to světlé, příjemné místo, kde bylo milo posedět
u dobrého čaje či kávy a nových druhů zákusků,
které jinde v okolí nekoupíte, zajít na chutný oběd...
Pokud máte zajímavý názor na výše položené otázky,
rádi je ve Zpravodaji z Velvarska zveřejníme.
Z. Ortová
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KŘÍŽOVKA
ČERVEN  	

		

Peter Call: „Bohatí přicházejí o jedno potěšení – zaplacení…(viz tajenka)”.
VSAKOVAT

V

HASTRMAN

V

MĚSTO NA ZLÍNSKU

V

RYBÁŘSKÁ VLÁKNA

V

JEDNA Z PLANET

V

POZŮSTALÝ PO MANŽELCE

V

SYNOVA DCERA

V

SOBOTA A NEDĚLE

V

PRIVILEGIUM

V

KALCIUM

V

SOUČÁST AUTA

V

PANOVNÍK

V

PŘÍTOK LABE

V

NIŽŠÍ ŠLECHTICKÝ TITUL

V

NASYPAT DOVNITŘ

V

VYLUŠTĚNÍ Z KVĚTNOVÉHO ČÍSLA:

Viktor Dyk: „Tajemství lidského štěstí je nemluvit tolik o… MINULOSTI“
Křížovku na červen připravila: Z. Ortová
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