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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
             
Dne 24. 7. oslaví

manželé PRŮŠOVI z Velvar
(toho času v domově důchodců Velvary)
69 let společného života.
Vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti přejí
syn Vladislav s rodinou
a snacha Libuše s rodinou

PODĚKOVÁNÍ
Dne 2. června se v odpoledních hodinách
uskutečnila v parku velvarského domova
důchodců zahradní slavnost. Byla to docela
velká slavnost, v parku byly zřízeny pod
přístřeškem lavice a stolky pro všechny
zájemce z DD včetně rodinných příslušníků
a známých. Byla zde i živá hudba,
podávalo se občerstvení, i štrúdl se objevil,
chlebíčky a spousta různých dobrot, točilo
se i pivo, a kdo nechtěl pivo, nabízela se
soda i pomerančový džus. K občerstvení
patřila i grilovaná kýta. Zkrátka velmi bohaté a štědré občerstvení. Obsluhovaly sestry
a pracovnice z kanceláře DD, taky mladý ošetřovatel pan Jan čepoval pivo. Osobně
mě překvapilo uspořádání této slavnosti. Zorganizování muselo stát hodně práce,
jak příprava přístřešků, stolků a lavic, tak občerstvení. Ale opravdu se slavnostní
odpoledne vydařilo ke spokojenosti klientů DD i jejich hostů, tak i obětavých organizátorů.
Jsem v DD 12 let, ale takovou slavnost jsem tu ještě nezažil.
Tak bych rád poděkoval jak vedení DD, tak zdravotním sestrám a pracovnicím z kanceláře
DD za jejich práci při této slavnosti. A to nejen za sebe, ale i za samosprávu v DD Velvary.
Tož srdečné díky a uznání za vydařenou slavnost.
Jiří Krejčí, klient DD Velvary
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           
Tak tedy, naši milí, celý rok jsme se pilně snažili,
máme tu zasloužené VYSVĚDČENÍ anóbrž VÍZO.
Všichni víme, co nám šlo a co méně, takže nás
výsledky nepřekvapí a jistě se z nich potěšíme
nebo poučíme.
JAZYK – jazykové schopnosti našeho kolektivu
byly letos výborné až obdivuhodné, mluvilo,
povídalo, řečnilo, brblalo i básnilo se na nárožích
i v podloubích ve všech denních i nočních
časech, komunikační gejzíry tryskaly a perlily
i v pohostinstvích a mnohdy až do rána, klábosilo se před masnou, mnohé se upeklo před
pekárnou a leckomu jsme hlavu umyli rovnou
před drogérií. Je potěšující, že jako diskutéři se
nezalekneme žádného tématu a nebojíme
se vstoupit s obzvláštním zaujetím
a přesvědčivostí i do debat o oblastech, o nichž
mnoho nevíme. Co na tom? O to větší je náš
zápal! Důležité je potěšení z mluvy – a to nám
věru nechybí.
Rádi bychom s koncem školního roku vyzdvihli
ty, kteří nezůstanou v rovině diskusní a rozhodnou
se s probíranými tématy něco dělat! Najde se jich
čím dál více a to nás věru těší! Hlavní ale je, že se
spolu bavíme a najdem stejnou řeč (a že tu není
mnoho jazyků zlých).
POČTY – i počtářsky je naše skupina velmi
zdatná a podává opravdu bravurní výkony.
Žádná rovnice pro nás nemá dost neznámých,
s přesností a sebejistotou určíme cenu sousedova
nového automobilu či plotu, víme jistě, kdo se
přepočítal a mnohý to měl u nás rychle sečteno
i podtrženo. Přehledně jsme se orientovali
nejen v městském rozpočtu, měli jsme jasnou
představu o potřebných výdajích a moc dobře
věděli, jak je to s příjmy.

		

Zde bychom rádi poděkovali především těm,
kteří počítají s tím, že každý součin potřebuje
nějaké činitele a aktivně se činí a podílí na veřejném
dění.
DĚJEPIS – pamatujeme si téměř všechno
a je nám jasné, jak to bylo. Kdo kde s kým kam
a o čem. Žádná historie pro nás není dostatečně
vzdálená a neradi ji měníme. Na druhou stranu
je tu mnoho těch, kteří se snaží přispět k tomu,
aby se dějiny vyvíjely dále a jednou se na ně rádo
vzpomínalo.
Chválíme zejména ty, kteří si cení naší historie
a mají snahu psát dobré dějiny!
TĚLOCVIK – cvičí s námi různé věci, zejména
však rozličná úřední a státní nařízení, jež se
snažíme všemožně ohnout, prolézt, vykličkovat,
vyhnout se jim. Bohužel ne všem utečeme
a některá nás dostihnou a trochu nás i pokoupou.
Přetahování s papíry tak bylo opět na denním
pořádku, ale snad nás v něčem posílilo.
Děkujeme těm, kteří v tomto běhu vytrvali a mnohdy
doběhli až do cíle!
A na závěr – CHOVÁNÍ. Až na výjimky ukázkové. Pochvaly, napomenutí a důtky si udělte sami
dle vlastních představ (Co si asi přidělí kraj
za most? Podřezávačka stromů?).
Byli jsme dobří i v dalších předmětech, ty ale budou
hodnoceny jindy. Slibme si, že budeme zdárně
pokračovat i po prázdninách, budeme se spolu
stále více bavit, budeme spolu moc počítat,
nenecháme sebou cvičit a uchováme si dobré
chování!
Budu se těšit, jste moje nejoblíbenější třída, užijte
si prázdniny, já konečně mizím taky!!!
Vaše starostlivá úča.
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STAROSTI A RADOSTI

		

Červen je obvykle měsícem letních slavností,
koupání, zrajících plodů, tepla a slunce a vůně léta.
Zrající plody – sklízeli jsme plody úspěšných
dotačních žádostí a probíhala výběrová řízení
na dodavatele zboží, prací a služeb. Už víme,
kdo nám vyrobí novou hasičskou cisternu, kdo
opraví vitráže v kostele sv. Jiří a kdo dodá na naše
zahrádky nové kompostéry. Ještě budeme vybírat
ty, kdo nám opraví nádrž na Bučině a namontují
bezdrátový rozhlas. Čtěte srpnový zpravodaj,
tam napíšeme více! Věříme, že tyto plody dobře
a včas dozrají a brzy bude hotovo. Některé
rostlinky dotačních žádostí stále ještě nevykvetly,
čekáme, jak to dopadne, držte palce!
Koupání – koupeme se nejen v Malvaňáku
– a já vám děkuji, že při tom dbáte bezpečnosti
své i ostatních, ale i v některých dlouhodobých
problémech – ať je to stav dopravy, otázky
pořádku ve městě a někdy i mezilidských vztahů.
Je to koupání o poznání méně příjemné
a osvěžující, ale věříme, že léto zas o něco
přispěje k tomu, aby tato koupel nebyla tak horká.
Teplo a slunce – slunce svítilo v červnu nejen
na obloze, ale i obrazně, zalívalo a teplem prohřálo
zaujatou velvarskou duši. Těší nás velmi všechny
drobné i větší práce, které pro nás dělají místní
i vzdálenější společnosti. Děkujeme především
panu Rottovi a jeho pánům za péči o fasádu

knihovny, panu Štádlíkovi za všechny drobné
i větší stavební práce ve městě, dík patří i dalším
řemeslníkům a odborníkům, kteří nám pomáhají
(s elektrikou, počítači, čistírnou, zelení, péčí
o památky, raděj nebudu jmenovat, abych
na nikoho nezapomněl). Zahřejí i drobné radosti,
jako třeba fakt, že sprejer se přišel omluvit a chce
napravit svou chybu, že lidé pečují o své domy
i jejich okolí, že se zajímají o místní pestré dění.
Jsem přesvědčen, že léto, i kdyby pršelo, bude
též zalité sluncem!
Letní slavnosti – naše školy, školka, spolky,
sdružení, oddíly... všichni slavili konec školního
roku, přišel čas zahradních slavností, loučení,
stužkování, vystoupení, závěrečných koncertů,
vernisáží… bylo toho dosti, ale bylo to moc krásné,
děkujeme všem!
Vůně léta – je všude, dosti si ji užijte. Když vás
prázdninové cesty někam zavanou, dívejte
se kolem, a když uvidíte něco, co by se nám
hodilo u nás, dejte nám o tom vědět (pošlete fotku,
přijďte nám to říci), ať to můžeme zařídit, pořídit
i vyřídit i u nás (jen prosím, na moře to zatím
nevypadá, i když Malvaňák se už v mnohém blíží.
Hlavně ve vlnách dobré nálady, které dokáže
rozbouřit). A šiřte slávu našeho města (letáčky
o Velvarech k vyzvednutí v přízemí radnice)!
Krásné prázdniny a klidné
a co nejvoňavější léto přeje
Radim Wolák, velvarský starosta
606 66 88 01, starosta@velvary.cz

UZAVÍRKA PRAŽSKÉ ULICE
Pozor! Ve dnech 3. -13. 7. 2017 bude uzavřena Pražská ulice z důvodu budování kanalizační
přípojky pro dům čp. 110. Objížďka oběma směry povede ulicí Chržínskou, Tyršovou a Čechovou.
Vjezd pro zásobování a pro záchranné složky z obou stran ulice bude povolen.
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       
Poznali jste? Ano, máte pravdu, v minulém zpravodaji byl na fotografii kachel
s reliéfem bájné víly Meluzíny ze druhé poloviny 15. století. Původ pozdně gotic
kého kamnového kachle je obestřen tajemstvím, ale pravděpodobně pochází
ze zaniklé Malovarské tvrze. Říká se, že předmět byl nalezen v Malovarském
rybníce. Protože si tento nález lidé neuměli vysvětlit a dát ho do souvislosti se
zaniklou tvrzí, byla artefaktu, na němž jsou nejnápadnější dvě ryby, přisouzena
určitá magická moc, která po jeho hození do rybníka měla zajišťovat bohaté
přírůstky ryb. V období mezi koncem 18. a 19. století byl kachel zasazen do zdi

velvarského Předního mlýna v ulici Na nábřeží čp. 185. V roce 1991 byl nahrazen kopií a originál uložen v muzeu.
K mytologické postavě Meluzíně se váže mnoho rozličných pověstí a tajemných příběhů. Ve Velvarech můžete
navíc pátrat i po stejnojmenné kešce. Protože nám správnou odpověď nikdo nenapsal, ani nenahlásil (nebo
si to aspoň nepamatuji, protože mám občas meluzínu v hlavě), je červnová soutěž bez vítěze, aspoň ušetříme!

A už tu máme další záhadu. Příjemné pátrání! Své odpovědi jako vždy můžete směřovat do rozličných
schránek: do schránky u vrat radnice, do schránky mailové (starosta@velvary.cz), telefonní (606 66 88 01)
nebo i lebeční (to když se potkáme osobně).
Na vaše odpovědi se moc těší starosta Radim Wolák a nový autor rubriky, který už tolikrát vyhrál, že byl mnou
osobně diskvalifikován a za trest se musí na přípravě této soutěže nadosmrti podílet, ctěný pan Vít Valek.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

Ve Velvarech dne 22. 6. 2017
Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
zastoupené tajemníkem městského úřadu vyhlašuje podle ustanovení § 4, 6 a 7 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
REFERENT/-KA STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: administrativní a spisový pracovník (-ice), pokladní (-k), referent
(-ka) státní správy a samosprávy – zástup za mateřskou dovolenou na dobu určitou 1 roku
s možností prodloužení
Platové zařazení: platová třída 8 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že platový
stupeň bude stanoven podle délky započitatelné praxe (platové rozpětí je 14 540,-- Kč až
21 920,-- Kč)
Datum nástupu: nejdříve od 1. 8. 2017, nejpozději od 1. 10. 2017
Charakteristika vykonávané práce: zajišťování podatelny městského úřadu, včetně
elektronické podatelny, pokladny městského úřadu, evidence pokutových bloků, evidence
neuhrazených pokut uložených v blokovém řízení městskou policií, správa místních poplatků
ze psů, zajišťování činnosti kontaktního místa veřejné správy CZECHPOINT.
Požadované předpoklady: občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající
jednací jazyk.
Dále požadujeme:
•
•

•
•
•

střední vzdělání s maturitní zkouškou;
znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce
s programem MUNIS výhodou);
dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační
schopnosti, spolehlivost, bezúhonnost, pečlivost;
praxe ve veřejné správě výhodou.

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

6

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
občanského
kontaktní
datum
a podpis;
• číslo
jméno,
příjmení, průkazu,
titul, datum
a místotelefon,
narození,
státní
příslušnost, místo trvalého pobytu,
• životopis
s uvedením
průběhu
dosavadních
zaměstnání
s uvedením odborných znalostí
číslo občanského
průkazu,
kontaktní
telefon, datum
a podpis;
a
dovedností,
týkajících
se
správních
činností
a
činností,
kteréodborných
jsou předmětem
• životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením
znalostí
výběrového
a dovedností,řízení;
týkajících se správních činností a činností, které jsou předmětem
• výpis
z evidence
rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
výběrového
řízení;
•• ověřená
kopie dokladu
o nejvyšším
dosaženém
vzdělání.
výpis z evidence
rejstříku
trestů ne starší
než 3 měsíce;
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
zájemci.
Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
zájemci.
Lhůta pro podání přihlášky: 14. 7. 2017 do 11:00 hodin, na přihlášky podané po tomto
datu
nebude
brán zřetel.
Lhůta
pro podání
přihlášky: 14. 7. 2017 do 11:00 hodin, na přihlášky podané po tomto
datu nebude brán zřetel.
Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
sMísto
požadovanými
přílohami písemnou
je nutné doručit
obálce řízení
s označením
a způsobdoklady
podání a přihlášky:
přihláškuv zalepené
do výběrového
spolu
„VÝBĚROVÉ
– NEOTEVÍRAT“
osobněs nebo
zaslat
s požadovanýmiŘÍZENÍ
dokladyREFERENT
a přílohamiST.
je SPRÁVY
nutné doručit
v zalepené obálce
označením
poštou
na adresu:
MěstskýREFERENT
úřad Velvary,ST.
tajemník
městského
úřadu, náměstí
Krále nebo
Vladislava
„VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
SPRÁVY
– NEOTEVÍRAT“
osobně
zaslat
1,
273 24
poštou
na Velvary.
adresu: Městský úřad Velvary, tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava
1, 273 24 Velvary.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat
žádného
uchazeče. právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
Vyhlašovatel
si vyhrazuje
nevybrat žádného uchazeče.
Ing. Radek Moulis
tajemník
městského
Ing. Radek
Moulis úřadu
tajemník městského úřadu
www.velvary.cz, tel. 315 617 009, 315 617 001, fax: 315 617 000
e-mail: el.podatelna@velvary.cz,
tajemnik.meu@velvary.cz
www.velvary.cz,
tel. 315 617 009, 315
617 001, fax: 315 617 000
e-mail: el.podatelna@velvary.cz, tajemnik.meu@velvary.cz
Inzerce:

Inzerce

Inzerce:

[Zadejte text.]
[Zadejte text.]
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SPOLUPRACUJEME S OKOLNÍMI INFOCENTRY
Z MĚSTA

  

       

V prostorech městské radnice, městského muzea a knihovny nám
přibyly nové regálky pro kulturní, společenské a turistické letáčky.
Naší radnici se podařilo navázat spolupráci s okolními městy jako
je Slaný, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Mělník a Roudnice nad Labem.
Tato města jsme oslovili, navštívili jejich infocentra a setkali jsme se vždy
s obrovským nadšením, že jsme tuto spolupráci započali.
Do každého z těchto měst jsme zavezli letáčky o našem městě, o našich
muzeích, výstavách a na oplátku jsme si vždy odváželi spoustu letáčků
a zajímavých informací o okolních městech.
Jelikož začaly prázdniny, je ten správný čas na výlety, a tak doufáme, že vám
alespoň trošičku ulehčíme plánování. Najdete zde tipy na výlety, kalendáře
akcí jednotlivých měst, cyklotrasy a další jistě užitečné informace.
Naši spolupráci chceme i nadále rozšiřovat, a tak věříme, že budou regálky
neustále plné letáčků a hlavně nových a zajímavých typů a informací.
A v případě, že se v době prázdnin budete chystat na výlet či dovolenou
po krásách naší vlasti, neostýchejte se si na radnici vyžádat pár letáčků
o našem městě a rozvézt je do různých krajů a měst na svých cestách...
Děkujeme a přejeme krásné léto!
Veronika Lipavská, asistentka starosty, 778 405 942

Inzerce
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VÝPŮJČNÍ PRÁZDNINOVÁ DOBA V KNIHOVNĚ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY

  

Začínají prázdniny a s nimi přichází i letní provozní doba knihoven. Ke změně výpůjčních hodin se tradičně
připojujeme i my. Červenec a srpen jsou měsíce, kdy se v knihovnách provádí interiérové úpravy, opravy
knihovního fondu a pracovníci čerpají dovolenou. U nás v letošním roce dojde i ke kompletní výměně
knižních regálů a ke zlepšení nevyhovujícího osvětlení knihovny. Věnujte tedy, prosím, pozornost informacím
o prázdninové výpůjční době. O případných aktuálních změnách se dozvíte na webových stránkách
knihovny, na vývěskách v knihovně a z hlášení městského rozhlasu.
Inzerce

Vážení,
po přečtení výstižného článku v posledním čísle zpravodaje, jsme se rozhodli
pro lehkou změnu koncepce a znovu otevření.
Od čtvrtka 13. 7. se na Vás budeme těšit se známým sortimentem
ale i spoustou novinek, např. dětským koutkem, kopečkovou zmrzlinou,
čokoládovými bonboniérami a podobně…
Budeme se na vás těšit a více info najdete
na facebook.com/farmarkavelvary
Vaše dobré farmářky 
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VELVARSKÁ ÚČAST NA HASIČSKÝCH SLAVNOSTECH V LITOMĚŘICÍCH
SDH VELVARY           

Členové našeho hasičského sboru se ve dnech
9. - 10. června zúčastnili VII. celostátních
hasičských slavností v Litoměřicích. Setkání
na výstavišti Zahrada Čech se zúčastnilo kolem
250 dobrovolných hasičských sborů, vystaveno
bylo více jak 300 ks hasičské techniky a slavnosti
navštívilo více jak 27 tis. návštěvníků. Druhý
den slavností se konal slavnostní nástup
účastníků na litoměřickém náměstí, průvod praporů
a historické i moderní hasičské techniky.

		

		

Náš sbor se zúčastnil všech dosavadních ročníků
slavností a navazuje zde pravidelně řadu přátelství.
Máme zde pravidelnou expozici, která byla hojně
navštívena. Slavnosti byly ukončeny hasičskou
hudební fontánou a ohňostrojem. Další slavnosti
se budou konat v roce 2020.
Na přípravu, průběh a pobyt delegace obdržel sbor
grant z programové dotace města na rok 2017.
Město poskytlo i svůj propagační materiál, děkujeme.
Text Libor Šulc, foto Jaroslav Svoboda

15.ROČNÍK CYKLISTICKÉHO PUTOVÁNÍ “S HASIČI NA KOLECH”
Čtrnáct členů našeho velvarského dobrovolného
hasičského sboru se v sobotu 3. června zúčastnilo
již 15. ročníku cyklistického putování “S hasiči
na kolech”, které pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Rumburk v severních Čechách!
Putování na kolech se zúčastnilo kolem 150
účastníků, kteří ujeli cca 60 km a navštívili
5 hasičských zbrojnic v Německu v tzv. “Žitavské

pánvi”. Zaujalo hasičské muzeum v obci
Grosshennersdorf a nová krásná zbrojnice v obci
Hirschfelde. Navázala se nová přátelství a ve velkém
horku to byl i úctyhodný sportovní výkon!
Ubytování jsme tradičně našli na chalupě našeho
člena V. Holého v nedalekém Dolním Podluží, kde
jsme prožili i hezké společné chvíle.
Text a foto L. Šulc

w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

      

Tak je to zase tady! Otevřela se před námi prázdninová brána. Děti vyběhly s vysvědčením. Prvňáčci
s tím prvním a deváťáci ukončili na základce jednu
životní etapu tím posledním. Všichni chceme nabrat
síly do budoucna…
Během posledních školních týdnů jsme se zúčastnili
mnoha zajímavých akcí.
Školní družina uspořádala dětský den se spoustou aktivit a zábavných činností. Touto cestou velmi
děkujeme manželům Kolářovým za zajištění a bezplatné zapůjčení skákacího hradu, na kterém děti řádily
s nebývalým nasazením. Osmáci s paní učitelkou
Pavelkovou dětem napekli výborné palačinky, kolem
cvičné kuchyňky to vonělo jako v cukrárně.
V městské knihovně pan starosta a paní knihovnice
pasovali prvňáčky na čtenáře. Městská knihovna
dětem věnovala poukazy na členství na první rok
zdarma. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout
na www.zsvelvary.cz.

POVINNÍ

                                          
Žáci devátých ročníků prošli povinným testováním
z matematiky, zeměpisu a anglického jazyka.
Výsledky lze vyhledat pod kódem, který byl žákům
přidělen, v inspekčním systému elektronického testování IspiS SET.
Pořadí nejúspěšnějších žáků 9. ročníků
Zeměpis: Csóka 9.B 74%, Brejník, V. 9.B 70%,
Roziňáková 9.A 68%. Celková úspěšnost naší školy
v tomto předmětu je průměrná ( 49%).
Matematika: Csóka 9.B 88%, Kalina 9.B 86%,
Mazochová 9.A 84%. Celková úspěšnost naší školy
v matematice mezi celorepublikově testovanými žáky
je také průměrná (53%).
Anglický jazyk: Hájek 9.B 97%, Kalina 9.B 93%,
Křečková 9.A 86%. Naše škola je celkově mírně nad
průměrem (64%).
Děti, které se učí německý jazyk, vyjely se svými pedagogy do Vídně na poznávací a zdokonalovací exkurzi.
Deváťáci v rámci dějepisu navštívili Prahu. Podnikli
zde výukovou vycházku „Praha sdílená a rozdělená“.
S pomocí tabletů pátrali po místech, která nějakým

w w w. v e l v a r y. c z |
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ZŠ VELVARY  		
způsobem v našich dějinách souvisela s příjezdem
a odjezdem různých skupin obyvatel (odjezdy za prací
do Ameriky, přesuny Němců, odsuny Židů, příchody
migrantů) a sledovali proměny jednotlivých nádraží.
První třídy a přípravka se podívaly do opravdového
divadla v Kladně. Shlédli pohádku „O uhlíři, princezně
a drakovi“ a zjistili, kde je jeviště a kde hlediště.
Čtvrťáci ukončili celoroční kurs dopravní výchovy a po
praktických jízdách na kole na dopravním hřišti ve
Slaném obdrželi řidičský průkaz.
Druhé třídy měly možnost se zúčastnit 1.6.
v čestlickém akvaparku natáčení pro pořad Sama
doma, a také této příležitosti využily, takže jsme je
skutečně v televizi mohli vidět.

Výstava historických osobností se pro celou školu
otevřela také na Den dětí a to v sokolovně. Byla
hrazená z výtěžku ze sběru papíru. Měli jsme možnost
využít odborného výkladu přizpůsobeného věku
dětí. Prohlídky využili i někteří obyvatelé Domova
důchodců ve Velvarech. Mohli se zde potkat
s historickými osobnostmi od Sáma, přes Karla IV.
až po T. G. Masaryka.
Do naší školy zavítala návštěva studentů se svým
vedoucím J. Griffithem z USA z Ohia. Účastnili se
výuky spolu s našimi dětmi v několika třídách. Tato
návštěva k nám jezdí již několik let pravidelně v závěru
školního roku. Naši školu si vybrali sami a velmi rádi se
každoročně vracejí. Moc se jim u nás líbí. Naše děti si
zdokonalí anglický jazyk a seznámí se s jinou kulturou.
Velký úspěch jsme zaznamenali na poli sportovním,
ale zabodovali jsme disciplínou pro toto odvětví
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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netradiční, totiž videoklipem. Naše škola získala
2. místo v republice a spolu s ním i 30 000,- Kč
na sportovní vybavení.
Celý videoklip můžete shlédnout na www.zsvelvary.cz,
odkaz je na úvodní straně. Gratulujeme a děkujeme
p. učiteli Perlíkovi a p. učitelce Hubáčkové.
Zúčastnili jsme se také již tradičně Her třetího
tisíciletí, tentokrát v Peruci. Naši školu zastoupilo
13 žáků z 2. stupně. Na těchto hrách nejde
o umístění, ale o pocit sounáležitosti, radosti z pohybu
a sportovního prožitku.
Žákovský parlament uspořádal pro děti na prvním
stupni dětský den.
Pan ředitel nás opravdu nečekaně překvapil
vyhlášením požárního poplachu uprostřed
vyučování. Bylo zjištěno, že rezervy máme
při evakuaci vozíčkářů z budovy školy. Dále je
třeba upřesnit shromažďovací místo pro jednotlivé
skupiny a ani celková doba evakuace nesplnila
požadovaný čas. Ve spolupráci se zřizovatelem školy
bude třeba vytvořit nový bezpečnostní audit.
Uskutečnil se branný den za účasti policie, záchranářů
a velvarských dobrovolných hasičů. Děti zde plnily
úkoly z oblasti zdravotní, dopravní, věnovaly se otázce
mimořádných událostí a mnoha dalším činnostem
souvisejících s brannou výchovou.
Základní škola Velvary se stane administrátorem karet
ISIC. Žáci mají nyní možnost tuto kartu získat, bližší
informace na www.zsvelvary.cz.
Pokud máte o kartu zájem, stačí donést do školy
vyplněnou přihlášku, kterou žáci obdrželi od svých
třídních učitelů. Přihlášku si také můžete stáhnout
z výše uvedené stránky. Od 1. 9. bude možno kartu
ISIC využívat místo čipu na oběd, lze na ni čerpat
nejrůznější slevy v obchodech a používat ji jako
průkazku na cesty autobusem nebo vlakem. Její výdej
je zpoplatněn.
V letošním školním roce jsme se i u nás, stejně jako
na mnoha školách v republice, potýkali se šikanou
a kyberšikanou mezi dětmi 2. stupně. Proto od příštího

V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje
máme před sebou ještě mnoho úkolů a akcí:

1
2
3
4

Probíhá Týden školy za školou,
kdy každá třída, která nepobývá
na ozdravném pobytu, má svůj každodenní
individuální program

roku upravíme organizační opatření, která se objeví ve
školním řádu. Zklamáni jsme byli i výsledky, chováním,
nedisciplinovaností, častou i úmyslnou neúčastí
letošních osmých ročníků na tréninkových praktic
kých hodinách v Linetu Želevčice. Spolupráce naší
školy a této společnosti probíhá dlouhodobě a naše
děti v minulých letech vždy podpořily svými výsledky
dobré jméno naší školy i města.
Děkujeme Vám všem, kteří jste školu podporovali
a pomáhali nám ve školním roce 2016/2017 a těšíme
se na Vás v novém školním roce 2017/2018.

Připravujeme se na Ekologický den,
který proběhne na Malvaňáku.

Děti z 2. stupně odjedou na vodácký
kurs.

Přijali jsme pozvání spoluobčanů
z Pákistánu, kteří uspořádají ukázku
a výuku kriketu pod vedením uznávaného
australského trenéra na kriketovém hřišti
a připraví ochutnávku jídel z pákistánské
národní kuchyně.

5
6
7

Proběhne poslední letošní sběr
papíru.

1. stupeň uspořádá Olympijské hry.

Radek Šírl, fotbalový reprezentant,
popřeje v prvních třídách hezké
prázdn iny, předá dětem drobné dárečky
a pak se uskuteční autogramiáda
pro všechny zájemce.

Za ZŠ Velvary M. Červenková
foto: M.Witton, M. Rylková, archiv školy

8

Ještě vyprovodíme deváťáky
na Městský úřad, kde jim bude
slavnostně předáno vysvědčení a prvňáci jim
otevřou pomyslnou bránu do života na oplátku
za to, že je v září přivedli do první třídy…

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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NOVÁ EXPOZICE A LITERÁRNÍ VEČER V GALERII TOMÁŠE VOSOLSOBĚ
ČLÁNEK           

		

		

V úterý 13. června se v prostorách Galerie Tomáše Vosolsobě
uskutečnilo autorské čtení
oblíbené velvarské spisovatelky
Zdeňky Ortové, nositelky čestného
uznání Ceny Miloslava Švandrlíka
za nejhumornější českou knihu
vydanou v roce 2015. Humorné
fejetony plné vtipných postřehů
z autorčina života nejenže
rozesmály přítomné publikum,
ale také výstižně korespondovaly
s nově obměněnou galerijní
expozicí. Ta představuje groteskní
kresby Tomáše Vosolsobě, které
vytvářel na přelomu 50. a 60. let.
Literární večer hudebně doprovodila
na příčnou flétnu Kristýna Landová,
absolventka Vysoké školy hudební
v Drážďanech. Kromě skladeb,
ve kterých se stejně jako v grotesce
p ro líná humor s vá žn os tí,
si publikum v jejím podání poslechlo
i skladbu Entertainer od Scotta
Joplina, která zněla v němých
groteskních filmech 60. let.
G a l e r i e To m á š e Vo s o l s o b ě
děkuje všem přítomným divákům
i účinkujícím za jejich účast!
Veronika Kotoučová

Inzerce
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VÍTEJTE V ZUŠ
VELVARY
ČLÁNEK

  

Konec školního roku
Poslední dva měsíce školního roku
proběhly ve znamení koncertů,
vystoupení, soutěží a zkoušek. Je
to období, kdy zúročíme celoroční
přípravu. Je to někdy spousta práce
a starostí, ale radost z vydařených akcí
i zadostiučinění z úspěchů na soutěžích
stojí za nějaké ty potíže. V letošním roce
jsme k tomu všemu ještě přidali účast na
několika kulturních událostech spojených
s celostátní akcí ZUŠ Open.
Náš pěvecký sbor Tolárek zpíval ve
Stochově a v Ústí nad Labem, orchestr
KMČ zahrál ve Slaném. Ve Velvarech
jsme ZUŠ Open spojili s dětským dnem
a tak jsme poslední květnovou sobotu
pro děti i jejich rodiče zpívali, tančili
a hráli. Žáci výtvarného oboru malovali
na rozesmáté dětské tváře. A za chvíli
kolem Malvaňáku pobíhali nejrůznější
šelmičky a motýlci. Zájemci všech
věkových kategorií si mohli ve stánku
ZUŠ vyzkoušet hru na různé hudební
nástroje.
S velkým zájmem se setkal Velorex
pana Roberta Němce. Který vozil
děti i dospělé a předvedl nám úplně
neznámou dimenzi dopravního
prostředku. Inu a protože je to správný
chlapík, vozil na velorexu logo ZUŠ
Open a přiřadil se tak k celé řadě
skvělých osobností podporujících tuto
akci.
Soutěžení
Koncem dubna získal v krajském kole
soutěže ZUŠ školní orchestr KMČ
skvělé druhé místo ve své kategorii.
Dalším úspěchem bylo čtvrté místo
tanečního souboru VeRo, které získaly

naše tanečnice začátkem května
na Mistrovství ČR SUT v Litoměřicích.
Na konci května pak následovalo ještě
jedno čtvrté a dokonce i třetí místo
na republikovém finále v České Lípě.
Sezónu zakončili naši tanečníci
a tanečnice již tradičně 15. června
v Kassu v Kralupech nad Vltavou. A že
měli tanečníci od jara pořádný rozjezd,
tak se paní Kratochvílové podařilo
vystoupení zorganizovat i přes
nepřítomnost paní Odvodyové.
Dovolte mi, abych vyjádřil paní
Kratochvílové své poděkování.
Poděkování za obrovské úsilí, které
musela pro zajištění akce vynaložit.
Přineslo to radost dětem i rodičům.
Paní Odvodyové bych chtěl poděkovat
za poctivou přípravu dětí, bez které by
se výsledek také nedostavil. Chtěl bych
jí popřát brzké uzdravení. Aby se mohla
co nejdříve opět věnovat svým dětem.
Orchestr KMČ se v krajském kole
soutěže ZUŠ umístil ve stříbrném
pásmu.
Jedna věta, za kterou je však skryto
mnohem víc. Pouhé oznámení výsledku
má za sebou léta poctivé práce žáků
i učitelů. Vždyť od prvních tónů, které
žák zahraje, je to minimálně několik let
do chvíle, kdy si může poprvé zahrát
v orchestru. A tím vše pouze jen začíná.
Je třeba další období, kdy žák získává
zkušenosti v souborové hře. Musí získat
nové dovednosti v ladění, dynamickém
a rytmickém cítění. Snad nejdůležitější
je, získání pocitu zodpovědnosti
za výkon kolektivu, jehož je součástí.
Orchestr je živý organismus, který se
neustále proměňuje podle toho, v jaké
kondici jsou momentálně jednotliví
hráči. U těles profesionálních je situace
jednoduchá. Kdo neplní požadavky,
je nahrazen. To při práci s dětmi není
možné. Musíme vycházet z toho, jaké
žáky máme k dispozici.

ČLÁNEK

  

Ostatně od toho je odvozen i název našeho orchestru. K M Č znamená v muzikantské hantýrce jednorázový orchestr složený z hudebníků, kteří zrovna
byli k dispozici.
Když jsme před třemi lety orchestr zakládali, vybrali
jsme ve škole žáky, kteří byli schopni hry v orchestru.
Pan učitel Jan Buňata pak aranžoval skladby
přímo pro toto nástrojové obsazení, s ohledem
na dovednosti jednotlivých žáků.
Zároveň jsme si stanovili i žánrové zaměření
orchestru s důrazem na původní českou tvorbu
zahrnující lidové písně a prověřené, kvalitní
skladby z oblasti populární hudby od skladatelů
třicátých let až po současné. Samozřejmě se
nevyhýbáme ani kvalitní hudbě cizích autorů.
Začátky nebyly jednoduché, ale pro všechny
zúčastněné to byly tři roky radostné a podnětné
spolupráce. Výsledkem byla celá řada zdařilých
vystoupení a po vyhraném okresním kole soutěže
ZUŠ i úspěch v krajském kole.
A právě ve chvíli, kdy nám to hraje nejlíp, jsme opět
někde na začátku. Jak je to možné? Inu k tomu
stačí, když děti dorostou a jdou na střední školu.
Od září budou někteří na internátě, další pak budou
dojíždět za vzděláním a čas se pro ně stane cennou
devizou. Takže si ještě několikrát pořádně zahrajeme
a v září začneme s omlazeným kolektivem s chutí
znovu. Držte malým muzikantům palce, aby jim
to šlo alespoň tak dobře, jako jejich předchůdcům.

5. srpna 2017, sobota - výlet na zámky Ploskovice,
Velké Březno a do skanzenu Zubrnice
Odjezd 7.00, cena 300,- Kč, oběd a vstupné v ceně
15. září, pátek – zájezd na Zahradu Čech
Litoměřice
Odjezd 10.00, cena 100,- Kč
17. – 24. 9. září - Týdenní rekreační pobyt Zadov
Šumava
(zaplaceno, obsazeno)
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Opět mi dovolte, abych poděkoval pedagogům
za všechnu práci a úsilí vynaložené při výchově
mladých umělců.
Koncert z díla starých mistrů
Druhý červnový čtvrtek jsme uspořádali jedinečný
koncert v kostele sv. Kateřiny. Byl to pro všechny
zúčastněné radostný zážitek umocněný motivujícím
prostředím. Nezlobte se na mě, ale posluchači byli
tentokrát, ač srdečně vítáni, tak trochu na vedlejší
koleji. Koncert jsme si náležitě užili především my
všichni, kdo jsme si zahráli a zazpívali krásnou
hudbu v krásném prostředí.
Při ZUŠ Velvary působí soubory smyčcový a flétnový
složené z bývalých absolventů ZUŠ. Úzce spojen se
školou je také Velvarský pěvecký spolek. A když se
k tomu ještě přidali učitelé v roli sólistů či vedoucích
souborů, tak jsme naplnili krásnou hudbou více než
hodinový program koncertu.
Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt; Foto: Pavel Bakalář

18. října, středa, 25. října, středa – zájezd Polsko
Kudowa Zdroj
Odjezd 6.00, cena 300,- Kč – zatím obsazeno,
náhradníci se mohou hlásit
V listopadu či v prosinci 1x zájezd do divadla.
Druh představení a termín ještě upřesníme.
Prosinec – Vánoční Praha
rozsvěcení vánočního stromku na Staroměstském
náměstí
Cena: 0,-, čas odjezdu upřesníme
Za sdružení: Anna Láderová, Libuše Ottová, Květa Demovičová

NOC KOSTELŮ 2017
ČLÁNEK        

Na jednu noc v roce se už tradičně v naší zemi otevírají kostely i pro ty, kteří do nich obvykle nechodí.
Také letos se 9. června otevřely kostely a modlitebny
a navíc dva speciální svatostánky se zajímavým programem pro návštěvníky – jeden na pontonovém
mostě v Praze a druhý pojízdný, v brněnské tramvaji, „šalině“, která křižovala městem.
Ve velvarském kostele sv. Kateřiny otec František
odsloužil mši svatou, kterou na varhany doprovázel
pan Vorel ze Zvoleněvsi.
Následovalo svěcení restaurovaných soch
sv. Jana od Kříže a panny Marie Lurdské. Sochy
byly značně napadeny červotočem a plísněmi
a hrozilo jim rozpadnutí, ale citlivé ruce Zlatice
Dobošové je vrátily takřka do původní podoby.
Na úhradě nákladů za jejich obnovu se podíleli
i velvarští farníci, kteří přispěli téměř polovinou
nákladů (celkem přispěli 19 670 Kč). Zbytek financí
doplatí římskokatolická farnost Kralupy.
Návštěvníci Noci kostelů vyslechli i odborný výklad
o restaurování soch včetně prohlídky fotografií, jak
se při ošetření postupovalo. Někteří si také prohlédli
interiér kostela včetně fresek v sakristii.
Po prohlídce restaurovaných soch se mohli
návštěvníci kostela zaposlouchat do varhanních
skladeb, někteří upřednostnili tichou modlitbu nejen
za sebe, příbuzné a známé, ale i za naše město.
Celkem přišlo 63 návštěvníků a to nejen z našeho
města, ale i z různých koutů našeho kraje.

Díky všem, kteří přispěli k obnově soch, a díky také
všem, kteří se přišli podívat. A pokud byste chtěli
přijít za rok, zapište si do kalendáře pátek 25. května
2018. Kostely se opět na jednu noc otevřou pro ty,
kteří se potřebují aspoň na chvíli zastavit.
J. a F. Saifrtovi
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARŠTÍ MLADÍ ŠACHISTÉ SBÍRAJÍ ZKUŠENOSTI
A ÚSPĚCHY, ANEB Z MINIMA MAXIMUM
ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
V dubnu nám skončila šachová sezóna 2016/2017.
Oba velvarské týmy dospělých ‘’A’’ i ‘’B’’ obsadily
místa ve druhých polovinách konečných tabulek.
Doufejme, že ta příští sezóna 2017/2018, kdy zřejmě
spojíme obě družstva do jednoho, bude úspěšnější.
Co jsem v minulém článku zde ve zpravodaji sliboval,
bylo to, že se podíváme blíže na činnost spíše těch
mladších šachistů.
Dětem z velvarského šachového kroužku sezóna
ještě neskončila. Ta bude ukončena finálovým turnajem Středočeského kraje 24 .- 25. června, do kterého
je třeba se probojovat přes osm regionálních turnajů
v průběhu sezóny. Z těchto osmi regionálních turnajů
se započítává pět nejlepších výsledků, a daný počet
těch nejlepších hráčů z každé věkové kategorie má
poté právo se zúčastnit dvoudenního finálového
turnaje Středočeského kraje, který je jakousi vstupní
branou na Mistrovství Čech a Mistrovství České
republiky.
Z velvarského šachového kroužku se o tento postup
na finálový turnaj Středočeského kraje pokusili tři
naši mladí hráči. Lépe řečeno tři velvarští hráči
odehráli pět a více regionálních turnajů potřebných
na zápočet do celkových výsledků kladenského
regionu. Ostatní naši mladí hráči, kteří odehráli
méně turnajů, si ‘’vyzkoušeli’,’ jak vlastně takový
šachový turnaj vypadá a probíhá a sbírali zkušenosti
do příštích sezón. Ti, kteří se pokusili o postup na
finálový turnaj, byli: Matěj Beneš, Tomáš Tutr a Patrik
Kohm.
Matěj Beneš, který startoval v nejstarší věkové kategorii H16 (hoši do 16 let) odehrál v letošní sezóně
2016/2017 pět regionálních turnajů, v celkové
konkurenci patnácti hráčů obsadil čtvrté místo a tím
si zajistil postup na již zmíněný finálový turnaj.
Tomáš Tutr v kategorii H12 (hoši do 12 let) odehrál
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letos sedm regionálních turnajů, v konkurenci
dvaceti osmi hráčů obsadil vynikající druhé místo
a také si zahraje finálový turnaj našeho kraje.
Náš ‘’benjamínek’’ Patrik Kohm, který letos poprvé
odehrál příslušný počet turnajů, aby mohl pomýšlet
na postup, jich odehrál hned šest v kategorii H10
(hoši do 10 let). V jeho kategorii mu konkurovalo
dvacet šest hráčů. Povedlo se, což nikdo na
začátku sezóny nečekal a svým konečným šestým
místem, což bylo poslední postupové místo v kategorii H10, si zajistil taktéž postup na finálový
turnaj Středočeského kraje. Ve velké konkurenci
všech věkových kategorií je to krásný úspěch.
Ze tří pokusů o postup 3 postupující. Opravdu se
dá říct, že se podařilo získat z minima maximum.
Gratulujeme!!!
Náš nejstarší hráč dětského oddílu Matěj
Beneš, který již čtyři sezóny hrdě hájí barvy velvarského šachového klubu a svému tréninku
obětuje velké množství času, se dočkal účasti na
velkém šachovém turnaji s mezinárodní účastí.
Jeden z největších dětských šachových turnajů
v České republice je ‘’ Turnaj šachových nadějí’’.
Každoročně ho pořádá Beskydská šachová škola
z Frýdku - Místku. Letošního ročníku turnaje se
celkem zúčastnilo přes 300 hráčů z jedenácti zemí.
Aby se Matěj na takovýto turnaj podíval, nebylo
také jen tak. Účast na takovémto turnaji je nejen
časově, ale i velmi finančně nákladná. Účast jsme
podmínili nadstandardní Matějovou šachovou
přípravou zakončenou zkušebním testem v rámci
dětského šachového oddílu a nutnou dávkou ode
hraných vážných partií za družstva dospělých. Po
dvou letech Matěj splnil podmínky dané velvarským šachovým klubem, a tak jsme se rozhodli jeho
účast finančně podpořit a nebyli jsme v tom sami.
Přes grantové dotace města Velvary se povedlo
podpořit nejen tento projekt. Tímto nejen Matěj, ale
i celý Šachový klub Velvary, děkují za podporu ze
strany města Velvary, které nás každoročně podporuje v naší činnosti. Mnohokrát děkujeme!!!
Ale zpět k turnaji. Turnaj trval pět dní, ve kterých
Matěj odehrál osm vážných partií. Ve dvou dnech
odehrál po jedné partii a ve třech dnech po dvou
vážných partiích. Myslíte, že budete mít spoustu

volného času během turnaje? Zapomeňte na to, opak
je pravdou. Do Frýdku - Místku jsme dorazili navečer
den předem, abychom se v klidu ubytovali a šlo se
spát. Ráno hned po slavnostním zahájení se začala
hrát první vážná partie. K samotnému turnaji musím
říct, že smekám pomyslný klobouk před pořadateli.
Turnaj byl nejen obrovský co do účasti hráčů, ale
i velmi prestižní a zajistit vše na vysoké úrovni od
ubytování, stravování, doprovodný program až po
samotné prostředí pro hraní partií je nelehký úkol
a pořadatelé z Frýdku-Místku ho bravurně zvládli.
Turnaj šachových nadějí se jako každý jiný takovýto
turnaj hrál v několika věkových kategoriích. Společně
s Matějem v jeho věkové kategorii hrálo šedesát šest
hráčů. Když mladý hráč začíná jezdit na takovéto
turnaje, tak ze začátku jde především o sbírání
zkušeností jako v jakémkoliv jiném sportu. A nejinak
je tomu i u Matěje. Jeli jsme tam především s tím, že
pozná velký mezinárodní šachový turnaj a načerpá
co nejvíce zkušeností. Začátek a vývoj turnaje tomu
napovídal i ve skutečnosti. Z prvních pěti partií, které
odehrál v prvních třech dnech, inkasoval tři porážky
a dvě remízy. Konkurence byla dost velká a každá
drobná chybička byla trestána porážkou. Vždy ráno
se první partie hrála od 9. hodin. Většina partií končila
w w w. v e l v a r y. c z |
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ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
zhruba okolo 13. hodiny. Poté se šlo na oběd a v 15
hodin začínala druhá partie, která se ve většině
případů dohrávala mezi 18. a 19. hodinou. Po večeři
se šlo na pokoj, kde jsme ještě před večerkou rozebírali odehrané partie v uplynulém dni. No a honem
spát, abychom byli ráno fit na další klání v turnaji.
Já jakožto trenér, jenž jsem hrál doprovodný Open
turnaj pro dospělé hráče a odehrál jsem stejnou porci
partií jako Matěj, mohu konstatovat, že to rozhodně
není nic snadného. Pokud se chcete na takovýchto
turnajích prosazovat a strávíte každý hrací den za
šachovnicí několik hodin (cca 7 hodin), pak ještě
večerní rozbory odehraných partií, tak toho po pár
dnech máte opravdu dost. Každý hráč musí ukázat
Inzerce
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nejen nutnou dávku umu, kterou získal svým tréninkem, ale i vytrvalostí, odhodlání a koncentrace.
Šestou partii poté Matěj vyhrál, sedmou remizoval
a poslední osmou partii taktéž vyhrál. Se ziskem tři
a půl bodu Matěj obsadil čtyřicáté deváté místo, což
je napoprvé krásný výsledek, a jak jsem již zmiňoval,
hlavně šlo o velmi cenné zkušenosti. A to rozhodně
splnilo svůj účel. Tak i tak Matějovi blahopřejeme,
a ať mu získané zkušenosti prospějí do dalších
turnajů.
Za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
předseda výkonného výboru
Petr Neuman

ŽELEZNIČNÍ HRAČKY Z LET 1920–1960
MUZEUM HRAČEK

  

Nová stálá expozice Muzea technických hraček
Budova B
Náměstí Krále Vladislava 225
Velvary
Muzeum technických hraček ve Velvarech otevřelo
druhou část stálé expozice “ŽELEZNIČNÍ HRAČKY
Z LET 1920–1960”, která je zpřístupněna od
1. července 2017. Velvarské muzeum hraček
tak získalo další výstavní prostory v historické
budově bývalé České spořitelny na náměstí Krále
Vladislava za velké podpory města Velvary.
Zbrusu nová interaktivní expozice dopravních
hraček je věnována historickým modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0, 00 (H0),
1 a S z let 1920–1960. Záměrem nové expozice

    

   

je seznámit návštěvníky se základními typy parních,
elektrických a motorových lokomotiv, s kterými si
hrály děti a mnohdy i tatínkové v minulém století.
Vystavené exponáty představují vzácné originály.
Po mnoho desítek let se setkaly hračky proslulých
světových výrobců dětských železnic první poloviny
20. století, od firem MÄRKLIN Göppingen a BING
Nürnberg, společně s produkcí železničních hraček
známých československých firem HUSCH Horní
Litvínov, INVENTOR (MERKUR) Police nad Metují,
TIOKA (později IKARIA a CHEMOPLAST) Brno,
ZBROJOVKA Vsetín, BORA Bor u Tachova ad.
Nechybí ani dětská sada pro malého výpravčího nebo
funkční drážní telefon z doby první Československé
republiky. Železniční exponáty doplní archiválie
obsahující dobové letáky a reklamy výrobců hraček,
nabídkové katalogy obchodních domů i fotografie
železničních hraček.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet
si svou zručnost v malé technické dílně, kde si
mohou sestavit modely a přístroje z mechanických
a elektrotechnických stavebnic. Návštěvníci se
například dozvědí, jak funguje tzv. ternion nebo
kompostér na kartonové jízdenky v dětské dopravní
kanceláři ČSD, vybavené kleštěmi průvodčího
a razítky, ukázkami železničářských svítilen,
ručních návěstí výpravčího i značek z doby
parostrojní železnice. Zvláště mladší děti jistě
potěší oblíbená obrázková tiskárnička s železniční
tématikou.

Součástí prohlídky jsou ukázky jízdy historických
plechových vláčků na velkém elektrifikovaném
kolejišti o rozchodu kolejí „0“ (32 mm) s elektromagnetickými signály a návěstidly, budovami nádraží,
osvětlenými nástupišti, železničními mosty, přejezdy,
tunely a s mnoha dalšími stavbami. Kolejiště má
rozlohu cca 30 m2 a je sestaveno z železničních
hraček vyrobených ve dvacátých až padesátých
letech 20. století. Zajímavostí pro sběratele
i modeláře je zejména dokonalý systém osvětlení
kolejiště dobovými lampičkami z třicátých let
20. století.
Instalace této nové interaktivní expozice má podobu
malého železničního muzea, kde si děti budou moci
spustit přejezd, návěstidlo, případně telefonovat,
zvedat návěstní páky, točit elektromechanickým
zabezpečovacím zařízením, orazit jízdenku atd.
Sbírka obsahuje exponáty z historie železniční
dopravy od doby Rakousko-Uherska až po šedesátá
léta 20. století. Výstavní prostory se proměnily
v historické nádraží, v němž si návštěvníci bez
rozdílu věku mohou hrát na železniční personál
nebo cestující a připomenout si časy parostrojní
železnice za první Československé republiky.
Na stěnách jsou umístěny cedule, jízdní řády
a panely s historií železniční dopravy. Pro děti jsou
připravené i popisky vysvětlující význam jednotlivých
návěstí.
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Velvarské technické muzeum hraček ve spolupráci
s městem Velvary tak provozuje dvě stálé expozice:
„Mechanické hračky z let 1840–1950“ /budova
A/ v areálu Děkanského dvora na Třebízského
náměstí (u kostela sv. Kateřiny) od prosince
roku 2015 a „Železniční hračky z let 1920–1960“
/budova B/ na náměstí Krále Vladislava
č.p. 225. Instalace exponátů se na obou místech
liší především obsahem a zaměřením. Návštěvníci
expozice v Děkanském dvoře shlédnou základní
typy mechanických hraček poháněné hodinovým
strojkem na klíček, parním strojem nebo elektromotorem, optické přístroje a hračky z technických
materiálů – dřeva, papíru i kartonu, kovů, skla,
porcelánu, kůže a textilu, pryže (gumy) z vulkanizovaného kaučuku, celuloidu a bakelitu. K této
expozici patří také měšťanský pokoj ve stylu
historismu 19. století zařízený historickým
mobiliářem a volně vystavenými exempláři
soudobých hraček. Ve druhé budově na náměstí
Krále Vladislava pak návštěvníci uvidí novou
interaktivní expozici železničního muzea.
Muzeum technických hraček působí po celé
republice, má za sebou již více než padesát
výstav na českých zámcích a muzeích, současně
provozuje tři stálé expozice – v Regionálním muzeu
Mělník, na zámku v Děčíně a ve Velvarech. Mezi
odbornou činnost muzea patří například výzkum
nejstarší výroby hraček na mechanický pohon
v českých zemích v 16. až 18. století, studium

    												
dílensky a průmyslově vyráběných hraček v průběhu
19. století v německých zemích a Rakousko-Uherské
monarchii. Hlavní oblastí vědeckého zájmu muzea
je výzkum vlivu technických objevů i vynálezů 19. století
na designérství a návrhářství mechanických hraček,
v neposlední řadě také postupná dokumentace a kata
logizace výrobní produkce hraček československých firem
v meziválečném i poválečném období. Pro návštěvníky
výstav připravuje komentované prohlídky, ukázky funkce
mechanických hraček, dětské dílničky nebo přednášky.
Pro základní a střední školy nabízí edukační interaktivní
programy vedené muzejním pedagogem a soutěže
s technickým zaměřením.
Mgr. Miroslav Smaha

OTEVÍRACÍ DOBA:
sobota, neděle a svátky
od 10.00 do 17.00 hodin
čtvrtek a pátek
po telefonické domluvě
VSTUPNÉ:
dospělí 60,dítě 30,- (student, důchodce)
rodinné 2 dospělí, 1–4 děti 140,Informace:
Tel.: +420 723 955 871
www.muzeum-technickych-hracek.cz

ZŠ ČERNUC - PROSÍME, POMOZTE NÁM …
ČLÁNEK

  

    

   

Kačenka se narodila v lednu 2012 jako zdravé dítě, ale postupem
času se zjišťovalo opoždění vývoje. Diagnóza: mikrocefalie, epilepsie,
psychomotorická retardace, hypotonie, má zavedenou sondu
do žaludku na krmení. Sama se neposadí, nechodí, neleze,
ale je velká bojovnice a stále dělá nějaké drobné pokroky. Má o vše
veliký zájem.
Rehabilitace a lázeňská péče Kačku vždy posune o kousek dál,
2x ročně jezdí do lázní (program Klimtherapy nehradí ZP, doplácí
se 24.079 Kč za 14 dní rehabilitace), 2x ročně absolvuje týdenní
hiporehabilitační pobyt, navštěvuje fyzioterapii, hipoterapii,
canisterapii.
Touto cestou se snažíme Kačence pomoct sehnat prostředky
na rehabilitace, kompenzační a rehabilitační pomůcky.
Sbírají se nejen víčka z PET lahví, ale i od mléka, džusu, pracích
prášků atd.
Nasbíraná víčka prosím doneste do školy v Černuci, nebo volejte tel. 739 035 297 a my odvoz zajistíme.
MOC DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM A JEJICH RODIČŮM, DOMOVU DŮCHODCŮ VE VELVARECH
A DALŠÍM NAŠIM PŘÁTELŮM, KTEŘÍ SE DO SBÍRKY JIŽ ZAPOJILI A TÍM KAČENKU POSOUVAJÍ ZASE
O KROK DÁL.
„N a d ě j e j e p i l í ř s v ě t a.“ Benjamin Disraeli
Mgr. Bc. Ivana Hančová, ředitelka školy
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KRONIKA MĚSTA VELVAR
(sepsal MUDr. Rudolf Čermák)
Část čtvrtá – o hřbitovech, silnicích a obecní zeleni

Do

roku 1868 byl ve Velvarech hřbitov u sv. Jiří
v témž pouze rozsahu, jako byl zřízen při stavbě
kostela sv. Jiří v r. 1616 a hřbitov u Všech svatých,
jakž byl již XVI. století. Pohřbívání na hřbitově
u sv. Kateřiny bylo r. 1784 zastaveno následkem
nařízení za císaře Josefa II., jímž hřbitovy uvnitř měst
byly zrušeny; poslední mrtvola na tento hřbitov byla
v r. 1784 pochována z č. 74 v Pražské ulici.
Jest samozřejmé, že tyto dva malé hřbitovy
pro tak velkou osadu nedostačovaly, zejména
když přišla nějaká epidemie jako cholera r. 1832
a 1866. Proto hřbitov u sv. Jiří rozšířen byl r. 1868
v část ležící za městským chudobincem. Místo toto
daroval bývalý purkmistr velvarský Čeněk Šimon.
Začátkem století XX. opět pociťován nedostatek
místa. Z důvodu tohoto učiněna směna s Čenkem
Šturmem, mlynářem r. 1903, že obci postoupil
svůj pozemek ležící vedle části hřbitova, zřízené
r. 1868 a obec postoupila zase jemu pozemek za
jeho stodolou. Od obce koupilo pak záduší pozemek
za K 1.518,- a zřízen byl zase hřbitov církevní,
který byl vysvěcen 27. prosince 1908 a 1. ledna
následujícího roku odevzdán pohřbívání. Hroby
postrádaly dosud číslování, čímž snadno mohlo
se státi, že mrtvola byla vykopána před uplynutím
zákonité doby, proto byly již v r. 1908 objednány
lité značky z městské železárny v Rokycanech.
Záhy se však vidělo, že i toto rozšíření hřbitova
jest nedostatečné a počalo se v r. 1911 vyjednávati
s Karlem Štádlíkem, jemuž patřilo pole ležící na jižní
straně hřbitova starého u sv. Jiří, č. kat. 1655,
1656, 1658 ve výměře 1 jitro 1534# a vyměřeno
toto pole s ním za 6 korců pole zv. „pastýřské“
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č. k. 948, ležícího za Malovarským rybníkem.
Usneseno uzříditi nový velký hřbitov obecní
pro příslušníky bez rozdílu jakéhokoliv vyznání.
M ěstskou radu a obecní zastupitelstvo vedly
k tomuto usnesení nejprve předpisy zákonné, ale
i myšlenka, že po smrti nábožensky snášenlivého
děkana Pollaka, může se dostati za děkana
nějaký bojový a neústupný kněz a že by pak byly
zbytečné různice. Po četných komisích a různých
průtazích, zadána byla stavba hřbitova 1. srpna
1916 Jaroslavu Brejníkovi zednickému mistru,
který hned v témže roce se stavbou počal a na jaře
r. 1917 v ní pokračoval, leč když obec nechtěla
mu přidati nerozpočtený obnos 30%, stavbu
zastavil, vymlouvaje se na válečné poměry.
Když nechtěla městská rada zapřísti obec
v nákladný spor, jehož výsledky za mimořádných
poměrů válečných nikdo nemohl předvídati,
musilo se sečkati s dostavbou hřbitova a až
po skončení války a r. 1919 zadáno dokončení
ohradní zdi hřbitovní Josefu Marešovi, ovšem
za obnos mnohem vyšší, než měl zadánu stavbu
v r. 1916 Brejník. Úplné dokončení hřbitova
provedeno bylo v r. 1923, kdy provedeno bylo
prostranné schodiště, jímž spojen obecní hřbitov
se starým hřbitovem církevním. Při kopání základů
pro severní zeď. r. 1916 přišlo se na několik
koster sebevrahů, kteří byli podle zvyku platícího
až do r. 1870 pohřbeni za hřbitovní zdí.
P oněvadž v době stavby byl církevní hřbitov
již přeplněn, že těžko bylo nalézti místo pro nějaký
hrob, počato bylo s pohřbíváním na obecním
hřbitově, ještě nedostavěném r. 1917. První byly
pohřbeny dvě sestry rodem Jelenové z Miletic.
Aby se nemusilo místo hrobové při pohřbu katolíků
pokaždé zvláště světiti, svolil starosta města
k žádosti nemocného děkana Polláka, že mohl
vikář Dušek, t. č. farář v Charvátech 23. září
1917 vysvětiti obecní hřbitov, ale s tou výhradou,

že tímto vysvěcením není nijak omezeno právo
města Velvar disponovati místy hrobovými i pro
příslušníky jiných konfesí a osob bez konfese.
Když v r. 1918 byla na hřbitově tom pohřbena
židovka chřipkou zemřelá slečna Schulmannová,
administrator děkanství velvarského zle se horšil
na starostu, že tento pohřeb povolil na
obecním hřbitově. Starosta mu však vzkázal,
že nemá práva do toho se míchati, že hřbitov
jest určen pro všechny obyvatele města
a okolí, bez podílu konfese. Lze z toho viděti,
že všichni kněží jsou málo snášenliví k jiným
konfesím. Deutsch vystupoval ve městě jako
člověk svobodomyslný a pokrokový a nedlouho
po ustavění naší samostatnosti, oblíbiv si hezkou
dívku z města, vystoupil z římské církve, kterou
před krátkým časem hájil, stal se knězem církve
československé a s dívkou tou se oženil. Dnes
v r. 1927 jsou na hřbitově obecním pohřbeny
již mrtvoly všech konfesí ve zdejším okolí se
vyskytujících, bez konfesijních i popel spálených
a nikdo si toho již více nevšimnul, ač ze začátku
bylo dosti těch, jimž tento pokrok byl solí do očí!
Kol roku 1882 měly Velvary silniční spojení
jen státní silnicí, jdoucí od Písecké brány v Praze
přes Tursko, Velvary do Teplic a silnicí od Slaného
přes Velvary do Hleďsebi. Před stavbou silnice

do Prahy, Velvary se zavázaly, že na ni přispějí
obnosem 20 až 25 tisíci zlatých. Peníze tyto
také skutečně byly zaplaceny, ovšem po četných
exekucích občanstva velvarského. Silnice tato
stavěna byla v etapách. R. 1840 postavena
část z Velvar do Černuce, v roce 1841 zbudován
byl i nový most přes Červený potok a zbořena
Roudnická brána. Nezachovalo se o ní žádného
vyobrazení. Podle vyprávění starých pamětníků,
měla dvě poschodí a střechu s vížkou právě takovou,
jako má dosud brána Pražská; průjezd v ní byl
však mnohem užší a nižší než v Pražské bráně.
Tak formani, jedoucí s vysoko naloženými vozy
sena, musili před branou část svého nákladu
složiti, aby mohli projeti. Proto, aby nevadila
zvýšené frekvenci, byla zbořena. Do I. poschodí
vedlo přímo z ulice při domě čp. 9 otevřené
nekryté schodiště. Při velké povodni v r. 1845 byla
část silnice rozvodněným Červeným potokem
protržena, aby se těmto kalamitám v budoucnosti
zabránilo, byl pak zbudován třetí severní oblouk
při louce ležící severně od potoku. R. 1849–1850
zbudován kanál jdoucí od Pražské brány ulicí
Pražskou přes náměstí a vyúsťující před mostem
do potoka a vydlážděna silnice na náměstí a celá
Pražská ulice. Silnice od Slaného byla stavěna
w w w. v e l v a r y. c z |
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do Velvar r. 1843‒46, jako část projektované
silnice, jež měla přetínati celý kraj Rakovnický
od Rakovníku až na Mělník. Již od r. 1814 platily
se v tomto kraji zvláštní dávky na stavbu této
silnice. Ve stavbě silnice z Velvar do Hleďsebi bylo
pokračováno r. 1851 a 52. Při této stavbě zanikla
zase r. 1851 z důvodů komunikačních brána
Chržínská, jež byla vlastně jen klenutý oblouk
vzepřený o sloupy při domech č. 34 a 46. Šíře
průjezdu nebyla mnohem větší než obyčejných
domovních vjezdů, poněvadž dům č. 46 silně
vystupoval do silnice Chržínské.
Dům tento zbořen byl teprve r. 1878 a na zbytku
stav. místa postavil Fr. Müller nynější dům. č. 46.
Silnice od Minic do Velvar byla postavena teprve
r. 1852. Do té doby bylo používáno starobylé
silnice, či spíše široké cesty, jež šla od Mikovic
přes Malou a Velkou Bučinu a u sv. Jana obracela
se k městu. Staří pamětníci pamatovali ještě
vrata v Pražské bráně, ne však v ostatních
branách. V roce 1881 vystavěny byly silnice
od Budohostic, v r. 1885 do Miletic a v r. 1904
druhá silnice do Nábína, počínající u státní silnice
za mostem. V roce 1905 vystavěna silnice
do Neuměřic, provedena rekonstrukce silnice
do Budohostic a r. 1914 dokončena ve 3. etapách
stavěná silnička na Radovič. Několikráte učiněn
pokus se stavbou silnice na Velkou Bučinu,
ale vždy se rozbila, jednak pro neochotu obce
bučinské přispěti na tuto silnici přiměřeným
obnosem, jednak i pro neshodu o směr, zda kol
školy neb od sochy sv. Jana u hřbitova. R. 1881
počalo se se stavbou dráhy lokální z Kralup
a v říjnu r. 1882 zahájen provoz.
S počátku bylo spojení velice špatné. Musilo se
čekati téměř u každého vlaku několik hodin
v Kralupech. Až do r. 1911 jezdily denně pouze dva
vlaky v každém směru, pak jezdily tři a v r. 1914
již 4 vlaky. Ve válce byl zase počet restringován,
ale po válce zase byly 4 vlaky znovu zave
deny. Začátkem XX. století jednalo se o spojení
Velvar s Libochovicemi a byl o toto spojení velký
zájem u koncesionářů této trati; když však zjistili,
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že poslanec Heřman Janda, ač jim slíbil podporu,
potají ve Vídni pracoval proti tomuto projektu,
prý z obavy, aby cukrovar ve Velvarech nepřišel
o řepu, jež by se ze zdejšího okolí mohla dovážeti
do cukrovaru ve Mšeném, postavili trať z Libochovic
do Beřkovic k nemalé škodě Velvarska. Velvary
byly podruhé nešťastny neprozíravostí vlivných
osob. Prvně to bylo před stavbou dráhy do Podmokel
z Prahy, kdy měla trať původně míti směr přes Velvary,
aby ušetřen byl tunel mezi Kralupy a Nelahozevsí.
Tehdy stavěl se proti projektu přes Velvary purkmistr
Šimon, myslím však, že odpor jeho nebyl tak by nic
platen, poněvadž projekt přes Velvary měl prý zase
tu nevýhodu, že kdesi severně od Velvar byla by
nutná stavba nákladných viaduktů.
Když stal se po smrti Heřmana Jandy
starostou okresu velvarského Jan Linda, počalo se
čile pracovati o prodloužení lokálky velvarské do
Hospozína; před válkou byla záležitost tato již v tom
stádiu, že počítalo se již s brzkou stavbou této dráhy,
válkou byla přirozeně věc tato odložena a po válce
drahotními poměry znemožněna a zřízením spojení
železničního ze Slaného do Kralup snad definitivně
pohřbena.
Okrašlovací spolek zřízen byl ve Velvarech r. 1909.
Pečoval zprvu o vysazování stromoví na pustých
místech, později o úpravu pěšin do sousedních
obcí. Tak roku 1913 zřídil za pomoci města pěšinu
podle potoku do Nábína, později od sochy sv. Jana
na Velkou Bučinu. Též na jiných místech pečoval
o úpravu cest a pěšin, jako od lísy na předměstí ke
kontribučenské sýpce a za šanci od Chržínské ulice
k potoku, kde v r. 1919 zřízena byla do parku u cukrovaru lávka. V roce 1911 učinil tento spolek pokus
zříditi koupelny pod splavem nad Novým mlýnem.
Místo toho bylo však nevhodné malým rozměrem,
nedostatkem vody a vzdáleností od města. Bylo
používáno jen málo po jednu sezonu. S plným však
zdarem setkalo se zřízení koupelen v r. 1923 na
Malovarském rybníce za pomoci městské spořitelny,
jež poskytla, bezúročnou půjčku Kč 20.000.-. Vytýká
se sice těmto koupelnám, že voda jest nečistá
a nezdravá – ve Velvarech od pradávna bojuje se
vždy proti každému pokroku a novotě – ale není

to pravda. Koupelny na Malovarském rybníce jsou
ideálně položeny; trochu toho bahna v rybníce
není závadou, což dokazuje, jak v teplých dnech
letních se v nich soustřeďuje čilý život.
Do roku 1880 bylo sice hojně stromoví
divokého kol potoka a struh, sestávajícího hlavně
z vrb, vazů, olší a topolů, ale jinde vyskytoval se jen
tu a tam nějaký akát nebo kaštan. Bříza za mých
dětských let byla jediná při zahradě Hiřmanovic
ve břehu u stružky jdoucí kol suchých luk;
ve břehu pozemku za předním mlýnem stály
3 smrky asi 80-100 roků staré.
Z a Pražskou branou byly jen akáty
a 1 lípa u sochy sv. Jana. Lípa tato jest přes
120 roků stará, neboť mi vyprávěl jeden stařec,
že dostal od děkana Drobílka, + 1832, výprask,
že na ní vybral ptáčky. Za Roudnickou branou
za mostem byly javory a u pozemku, kdež r. 1882
byl vysázen při státní silnici parčík, se stávající ze začátku jen z akátů, stála při silnici řada
jív. Ale i o stromy ovocné byla nouze. V alejích
podél silnic byly jen švestky, málokde nějaký štěp.
Třešně neb višně nebyly vůbec žádné. Teprve
v letech osmdesátých proměnil purkmistr Tomsa
svou zrušenou chmelnici na suchých lukách
v zahradu osázenou štěpy a hruškami, pak zřídil
Karel Krohn v luhu rovněž takovou zahradu.
Jich příkladu zvolna pak následovali jiní. Bohužel
byla ve Velvarech vždy zvláštní mánie, bylo-li
kde urostlé nějaké stromoví, vykáceli je a nahradili
novými podle libůstky dočasného vládce toho neb
onoho pozemku. Tak se dělo jak na obecních,
tak i soukromých pozemcích. Jako příklad uvádím
úvoz, kde jest nyní silnice za mostem k Nábínu.
Do roku 1880 byly obě stráně v tomto
úvoze pusté, zarostlé jen bodláčím pak je obec
osázela akátem, který rychle tam vyrostl, že milo
bylo v létě na úvoz ten se podívati. R. 1904 dala
však městská rada houštinu akátovou vykáceti, vysázela stráně třešněmi, které tam dosud krní. Byla
tenkrát mánie sázeti všude třešně bez ohledu, zda
pozemek byl pro ně vhodný. Podél silnice od mostu
k cukrovaru byl dlouhý pruh obecního pozemku pustý
a močálovitý. V létech devadesátých, století XIX.
byl pozemek tento péčí radního Emila Golla
vysázen a sice přední část jako pěkný parčík, v zadní

části vysázena vrba košíkářská. V parku rychle
rostlo všechno stromoví tam vysázené. Prutníku
vrbovému vedlo se jen v prvních létech, dobře
v roce 1910 dával však již jen skrovný výtěžek,
že bylo jej nutno r. 1911 odstraniti. R. 1915 podařilo
se však obci koupiti pozemek zvaný „Amerika“
od Dr. Srbka, kurátora jmění šílené Terezhie
Kohnové za účelem rozšíření parku. Transakce této
bylo však možno dosíci jedině s tou podmínkou,
že obec větší část bývalého prutníku i východní
část pozemku od Terezie Kohnové přenechala
za stejných podmínek, jakž tento pozemek
nabyla „Společné továrně na cukr“. Získala však
touto transakcí výborného, prostranného a levného
pozemku pro rozšíření parku, který zde velmi dobře
byl řešen a vysázen r. 1923, že již nyní jest velkou
ozdobou města.
Na náměstí až do roku 1875 byly stromy, akáty,
jen před hostincem „U arcivévody Štěpána“
čp. 224. V tomto roce bylo vysázeno stromoví
též před ostatními domy, ale vysázeným stromům
nevedlo se dobře, hynul jeden za druhým, pouze
před domem, č. 7 vedlo se dobře škumpě octové.
Když r. 1884-5 bylo náměstí vydlážděno, všechno
stromoví na náměstí bylo vykáceno, r. 1905
vysázeny byly však na náměstí znovu stromy,
lípa velkolistá, jimž většinou daří se dobře, že
dnes v r. 1927 jsou ozdobou náměstí. R. 1919
osazeny byly též u statue dvě lípy na památku naší
samostatnosti; další lípy u statue byly zasazeny
r. 1922 po opravě statue v roce předchozím,
ale hynou jedna za druhou.
R oku 1911 a 1912 vysázena byla ulice mezi
domy č. 60 a 62 šeříky vesměs krásných
a v ušlechtilých druzích. Vysázení šeříků mělo zprvu
jako každá novota ve Velvarech tajného nepřítele,
který jedné noci jich tak najednou 6 polámal.
Dnes všeobecně se uznává, že šeříky zejména
v době květu jsou vekou okrasou a výborně
kryjí prázdné zdi této ulice, která zřízena byla
záhy po výstavbě nové školní budovy z důvodu
snazšího přístupu ke škole na místě domu
č . 6 1 , k o u p e n é h o o d k u p c e Vo b o ř i l a
a zbořeného. V té době také vysázeny byly
cesty kol školy jasany. Poblíž Malovarského
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rybníku pod silnicí na severní straně, kde jsou
od r. 1911 vysázeny břízy, stál mohutný stoletý
topol, populus nigra, o němž jest též zmínka
a vyobrazení v knize „Památné stromy“
od Chodky. O stromu tom zmiňuje se již děkan
Vaněk v pamětní knize děkanské z r. 1838,
jen že píše jsa špatný botanik, že to je vaz. Topol
byl úplně dutý, kol r. 1870 vyhořel, že jím mohlo
se procházeti. Několikráte ještě později, buď
zasažen bleskem neb z neopatrnosti
hlavně od cikánů, kteří rádi v něm tábořili, hořel,
ale vždy byl
Od
úplné
zkázy
zachráněn.
Nejstarší jeho zachovalá fotografie jest
asi z roku 1868; jest však celá řada fotografií
až do úplné jeho zkázy 26. 9. 1919
zachovalá. Vichřice ulamovala mu jednu
mohutnou vydoutnalou větev za druhou,
až uvedeného dne silně sklonila poslední
jeho skrovný zbytek, že bylo nutno kvůli
bezpečnosti jej odstraniti. R. 1830 stala se
u stromu tohoto vražda bohatého honáka
vepřového dobytka, jedinká to loupežná vražda,
jež v dějinách města jest známá. Vrahové
zůstali nevypátráni, ale pověst vypravuje,
že to byli v té době pověstní zloději Zázvorkové
ve spojení s několika jinými zpustlíky. K upomínce
na tuto vraždu byl upevněn na tomto topole
železný krucifix a několik svatých obrazů. V roce
1875 zavražděn byl sice v Ješíně četnický
strážmistr Kordík z Velvar zlodějem Böhmem,
ale to byla úkladná vražda při zatýkání Böhma,
kterýž za to odpykal 20letý žalář v Kartouzích.
K doplnění oddílu o velvarské stromoví zmiňuji
se ještě, že obec převzala r. 1897 zahradu
u předního mlýna, jež po staletí byla v jejím majetku
až koncem století XVIII. dostala se do soukromých
rukou. Zahradu tuto odkázal bývalý purkmistr
Šimon, který byl veliký ctitel ženského pohlaví,
své oblíbené hospodyni Anně Kurzveilové
se značným ještě jiným jměním. Pověst velvarská
vypravuje, že Annu mu přivedla vlastní její
matka za hospodyni jako čtrnáctileté děvče
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do jeho domu oblečenou v bílých šatech
s věnečkem na hlavě. Po smrti Šimonově
provdala se za Ferd. Zelenku. Manželé Zelenkovi
špatně však hospodařili, takže z celého značného
jmění jim k posledku jen zbyla tato zahrada.
Purkmistr Krohn, který od Zelenkové koupil
postupně veškeré její pozemky a to dosti levně
pohnul manžely Zelenkovy, že r. 1897 postoupili
tuto zahradu městu Velvarům na památku
padesátiletého jubilea vlády císaře Frant.
Josefa za roční doživotní výslužné. Kdyby
nebyla válkou znehodnocena valuta, byla
by tato zahrada přišla město mnohem dráže,
než kdyby ji byla v roce 1898 plnou cenou
zaplatila. R. 1910 zřízena byla na obecním
pozemku u Všech Svatých obecní školka,
kdež pěstováno různé divoké stromov
k snazšímu okrášlovaní okolí města. R. 1912
vysázena byla višňovka na bývalé hrázi
velkého rybníka, vysušeného v r. 1779. Velvarský
les nad Velkou Bučinou počal se vysazovati
v r. 1764 znamenitý primus velvarský
Florián Mikulovský na ladech od dvora
Bučinského a do smrti své v r. 1776 věnoval
mu lásku a péči a zanechal si tak paměť
nehynoucí.
Do roku 1879 bylo ve Velvarech dláždění
jen od Pražské brány až k čp. 10. Současně
s tímto dlážděním v r. 1849 a 50 zřízena byla
těmito místy stoka, jíž proudila voda potůčku
tekoucího od Bučiny, potůček tento měl před
tím běh přes nynější obecní hřbitov do strouhy
tekoucí kol studánky za šanci a kol Slanské
brány přes nynější nábřeží. Od r. 1879-85
vydlážděny byly ulice Chržínská, Slánská
a náměstí. Při dlažbě náměstí byla příliš
široko vyložena závěť Čeňka Šimona, který
odkázal statui P. Marie na náměstí 16 korců
pozemku s podmínkou, že budou u statue zřízeny
kandelábry a „okolek“ statue vydlážditi. Správa
města vydláždila však na účet fondu sochy
P. Marie celé náměstí, čímž odkaz Šimonův
byl předlužen a jedině pokles valuty po válce
přivodil nápravu. V r. 1896 vydlážděn Brčkov
a zřízeny chodníky v Pražské ulici, kdež dosud
nebyly. V r. 1899 vydlážděna část Pivovarské

ulice až mezi radnicí a domem čp. 2 a předlážděna
ulice Chržínská kostkovaným kamenem. Stoka
v Chržínské ulici byla zřízena již při prvním
dláždění v r. 1879. V r. 1899 kanalizována strouha
vedoucí od mostu u bývalé Slánské brány přes
nábřeží až ke kovárně č. 187. Úpravou touto
velice získala ulice na nábřeží, jíž před tím říkalo
se jen „u panenky Marie“ podle sochy tam stojící.
Při této úpravě byla socha tato přemístěna na místo,
kde nyní stojí. Úprava tato vyžádala si nákladu
5.086 zl. V roce 1902 provedena úprava
a kanalizace náměstí před školou.
V roce 1904 a 1910 provedena nová kanalizace
a předláždění kostkovým kamenem Slánská
ulice. V roce 1910 zřízena též na nábřeží podle
domků stoka, jež vyúsťuje u obecní zahrady
do kanalizované strouhy. V r. 1911 bylo nábřeží
parním válcem válcováno, jako několik roků před
tím byla uválcována i ulice Růžová. R. 1879 byly
změněny názvy některých ulic a nároží opatřena
litými tabulkami s novými názvy. Poněvadž
však názvy tyto se neujaly, kromě několika
málo (nábřeží), r. 1914 usnesením obecního
zastupitelstva vráceny byly ulicím původní
zakořenělé staré názvy. Malé město s nepatrným
přílivem nového obyvatelstva jest vždy
konservativnější než obec rychle vzrůstající.
(příště O poště, velvarských spolcích a historických
nálezech)
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
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DEN DĚTÍ A ZUŠ OPEN
ČLOVÍČEK RAD

   

Den dětí ve Velvarech pořádaný Človíčkem RaD, z.s.
se pro letošní rok propojil se ZUŠ Open pořádaným
Základní uměleckou školou Velvary. A spojení to
bylo příjemné i úspěšné. Areál u Malovarského
rybníka byl zase plný dětí a lidí přicházejících sem
za zábavou, která se nesla ve středověkém duchu.
Pódium zaplnily mnoha vystoupeními tanečními,
pěveckými i hudebními, děti ze Základní umělecké
školy Velvary, které vykouzlily spoustu úsměvů.
Jejich vystoupení prolnuly sportovně laděné ukázky
bojového umění dětí z Tiger Jiu Jitsu Velvary.
Dětský pěvecký sbor Tolárek zazpíval k poslechu
všem návštěvníkům, a to motivovalo i další dětské
odvážlivce užít si pár minut slávy. Zpívání s Markétou
děti rozpohybovalo a do pohybu malé i velké uvedlo
i vystoupení Rytířů Mělnických. Rytíři se s veškerou
ctí, jim vlastní, pustili do tématu vyřizování si účtů
s nepoctivci, které by možná neškodilo občas
uplatnit i v dnešní době. O zábavu na pódiu,
kde bylo stále na co koukat, se výborně
starali moderátoři Jan Petrovický a Marcela
Odvodyová. Program pódia zakončilo krásné
hodinové vystoupení skupiny Ginevra prolnuté
vystoupeními dětí tanečního oboru ZUŠ Velvary.
Putování středověkem zažil každý, kdo navštívil
soutěžní stanoviště rozmístěné v areálu i o kousek
dále v krásných přírodních koutech. Potřebné
razítko, jako platidlo, mohly děti získat za boj na
kládě, porážení draka, překonávání tajemných
síl, procházení labyrintu, skládání kostlivce nebo
střílení u rytířů na terč. Za nasbíraná razítka si
nakoupily děti odměnu v připraveném jarmarečním
stánku v Áčku, kde rozhodně bylo nad čím zaplesat. Pro nejmenší děti byl připraven dětský koutek,
kde si mohly zařádit děti do šesti let a pak za to
získat odměnu z kouzelné truhly.
Krásné prostranství Malvaňáku ožilo rytířskou
vesnicí se vším všudy, hlídáno bylo sokolníkem
a jeho dravci, ale lákalo i k vyzkoušení si „letu
v hadrákovi“ pana R. Němce. Děti si užily skotačení
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ve skákacím hradu, tvořit mohly krásná trička či
doplněk do vlasů ve výtvarných dílnách Človíčka,
něčemu se přiučit v hudebních dílnách ZUŠky
nebo se u dětí z výtvarného oboru mohly nechat
namalovat. A na své si přišli i milovníci koní
při projížďce kolem rybníků.
Poděkovat bychom chtěli za mnoho tanečních,
hudebních i pěveckých vystoupení a dílen všem
učitelům ZUŠ Velvary. Za ukázky dětí z Tiger Jiu
Jitsu Velvary děkujeme manželům Brixiovým.
Naše poděkování patří Městu Velvary za spolupráci
při přípravě areálu a finanční podporu. Dále bychom
chtěli poděkovat firmám, které přispěly finančním
či věcným darem, a to:
Metal Trade Comax a.s. Velvary, Drogerie J. a Š.
Schubertovi s.r.o., Květinka A. Linhartové, Lékárna
Velvary, FILM-shop Velvary, Hračkářství Doškovi,
Bigfood Czech Republic s.r.o.

Obrovský dík na závěr patří i všem členům
a přátelům Človíčka RaD, kteří se s úsměvem o celý
den postarali.
Irena Podivínská, Človíček RaD

HASIČI NA OSLAVÁCH 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH MILETICE
ČLÁNEK

  							 

Nedaleký Sbor dobrovolných hasičů Miletice slavil
v sobotu 17. června 110. výročí svého založení
a zástupci našeho sboru byli na oslavy pozváni.
Miletický sbor byl i na našich oslavách 150. výročí
založení a účastní se i naší soutěže “Dědkiáda”.
Vystavili jsme zde historickou koňskou stříkačku
a vozidlo S 4001. Zástupcům sboru jsme na
slavnostní valné hromadě předali Pamětní list
a stuhu k praporu. Velvarský sbor obdržel
Pamětní list a Vašek Holý Poděkování od sboru.
Miletickému sboru přejeme hodně zdaru do další
práce a členům sboru hodně zdraví a pohody.
Foto: Štěpán Šulc, text Libor Šulc

DOKOPNÁ FOTBALOVÉ AKADEMIE
FOTBALOVÁ AKADEMIE BOHEMIANS PRAHA 1905 VELVARY

              

...PĚKNÁ ROZLUČKA
S FOTBALOVÝM ROČNÍKEM
Čtyři desítky našich malých fotbalistů se se svými
rodiči přišli před prázdninami rozloučit s fotbalovým
rokem. Na rozlučku jsme si pozvali malé fotbalisty
Bohemians Praha 1905. Zahájili jsme společným
tréninkem a pak následoval tolik oblíbený fotbálek.
Po třech hodinách jsme společně uzavřeli fotbalový
ročník a zhodnotili jsme s rodiči rozjezd fotbalové
akademie. Máme kvalitní trenérský tým, plné hřiště
malých dětí a nastavený systém tréninků, které jsou
kvalitou srovnatelné s tréninky malých dětí kteréhokoliv prvoligového mužstva. Po prázdninách navíc
rozvineme spolupráci s velvarskou ZŠ.
Vedle nadšených dětí se okolo fotbalové akademie
vytváří skupina obětavých rodičů, kteří podporují své
děti. Velké poděkování zasluhují rodiče za přípravu
dokopné. Maminky napekly spoustu dobrot, paní
Rottová upekla dort pro hráče fotbalové akademie.
Inzerce
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Velké poděkování patří panu Kubitovi a Ciniburgovi,
kteří se postarali o pitný režim a krásně vypečené
selátko.
4. září slavnostně zahájíme školní rok s našimi akademiky a třikrát týdně začneme trénovat a budeme
využívat již zrekonstruované kabiny na velvarském
hřišti. Nyní si však odpočineme a nabereme síly na
náročný podzim. Dětem, rodičům a trenérům přeji
krásné prožití léta, spoustu společných zážitků
a těším se, že se na podzim se všemi ve zdraví
shledáme.

          

ZPRÁVA O ČINNOSTI „ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU“
ZUŠ VELVARY

 							

V roce 2016 jsme se sešli na pěveckých zkouškách
celkem 27x. Absolvovali jsme 5 dní pěveckého
soustředění mimo Velvary. Uspořádali jsme celkem
16 koncertních vystoupení. Měli jsme nacvičeno
celkem 89 písní, z nichž některé jsou obsahově
velmi rozsáhlé, jiné jednodušší. Jejich seznam by
byl dosti obsáhlý, některé skladby máme společné
s dětským Tolárkem.
V letošním roce zatím narostl počet skladeb na 95.
A to jedna z nich má „pouze“ 24 stran. Do dnešního
dne jsme měli 18 pěveckých zkoušek, 5 koncertů
a 2 dny soustředění mimo Velvary. Scházíme se
pravidelně vždy v neděli v 17.00 hod. v ZUŠ ve
Velvarech. Ekonomicky nás podporují, a proto jim
ze srdce děkujeme a vždy jsme připraveni se jim
pěvecky revanšovat: Město Velvary, Comax Velvary,
nadace Život umělce a Přemyslovské střední
Čechy, o.p.s.
Za členky ženského pěveckého sboru Velvary
Z. Horáčková; foto: M. Rylková

Inzerce
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MEMORIÁL FRANTIŠKA HÁJKA
ČLÁNEK

 								

Dne 3. 6. 2017 se odehrál na hřišti Slovanu Velvary
6. ročník Memoriálu Františka Hájka mladších žáků.
Turnaje se zúčastnily tyto mužstva: domácí Slovan
Velvary, Zvole, Neuměřice, Pšovka Mělník, Stochov,
Stehelčeves.
Od rána panovala na hřišti dobrá nálada, jak mezi
fanoušky, tak mezi hráči. Turnaj byl zahájen v 9.00
čestným výkopem paní Hájkové. Poté byli všichni
seznámeni s herními pravidly a rozlosováním. Hrálo
se na dvou hřištích a každý zápas trval 20 min.
První zápas hrálo domácí mužstvo Slovanu Velvary
s týmem Zvole a výsledek byl 3:0, následoval zápas
domácích proti Neuměřicím a výsledek byl 2:1.
S těmito výsledky byli naši hráči spokojeni a těšili
se na další zápasy. Po přestávce nastoupili proti
týmu Pšovky Mělník, který byl pro ně v tomto
turnaji asi nejtěžším soupeřem a výsledek skončil
nerozhodně 0:0.
Následoval zápas se Stochovem, kde se domácím
obzvláště dařilo, a proto byl koncový výsledek 10:0.
A poseldní zápas, který jsme odehráli s mužstvem
Stehelčevse skončil 2:0.
Během celého turnaje vstřelili domácí hráči

17 branek a pouze 1 branku dostali, získali tak
13 bodů z možných 15 a tím se umístili na
nádherném 1. místě. Na konci turnaje proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků. Mimo to byl vyhlášen
nejlepší hráč turnaje, nejlepší střelec turnaje
a nejlepší brankář turnaje. Všichni zúčastnění
si domů odváželi medaile a poháry a doufáme,
že i mnoho pěkných vzpomínek. Celkové pořadí
týmů v tomto turnaji bylo:
1.
Velvary
2.
Pšovka Mělník
3.
Zvole
4.
Neuměřice
5.
Stochov
6.
Stehelčeves
Byla to krásná podívaná na všechny zápasy, všech
týmů. Vše proběhlo v přátelské náladě a k tomu dopomohlo i krásné počasí. Hráče plně podporovali trenéři
a rodiče a všichni společně strávili hezký sportovní
den na hřišti Slovanu Velvary. Našim klukům se velice
dařilo a všichni jsme na ně pyšní a doufáme, že nám
připraví ještě mnoho dalších hezkých fotbalových
zážitků.
w w w. v e l v a r y. c z |
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OSMDESÁT LET KRALUPSKÉ POŠTY
ČLÁNEK

  				

Mezi řadu výročí Kralup nad Vltavou, připadá letos
i výročí osmdesáti let, která uplynula od stavby
moderní budovy kralupské pošty. Až do roku 1937
byl poštovní úřad v Podřipské ulici v soukromém
domě č. p. 121. Byl umístěný v přízemí domu,
zatímco v prvním patře žili Borutovi, dědeček
a babička básníka Jaroslava Seiferta. Seifert je zde
navštěvoval až do jejich smrti. Poštovní úřad se často
stěhoval z ulice do ulice, než dostal v roce 1937
vlastní budovu. Všechny domy stojící v Podřipské
ulici byly již před dávnou dobou zbořeny a na místě,
kde stála stará kralupská pošta je dnes moderní dům
s označením “Ametystová čajovna”.
Umístění pošty v přízemí domu č. p. 121 bylo
naprosto nevyhovující při požadavcích na poštu ve
třicátých letech dvacátého století. Kralupský poštovní
úřad byl v té době poštovním úřadem první třídy
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a prvního stupně (nejvyšší třída a nejvyšší stupeň)
a zaměstnával 1 vrchního poštmistra, 9 úředníků,
5 listonošů (z toho 2 přespolní) a 4 zřízence.
Není bez zajímavosti, že v rámci místního obvodu
Kralupy I, Kralupy II (Lobeček), Kralupy III (Mikovice)
se doručovalo dvakrát denně! Na místa, jako je
Kocanda, Debrno, Dolánky, chodil listonoš jenom
jednou denně.
Nároky na poštu stále narůstaly a obecní úřad se
marně téměř deset let domáhal zřízení poštovního
úřadu, který by odpovídal důležitosti města. Starosta
města Josef Vaníček neustále intervenoval na ministerstvu pošt a telegrafů než získal podporu ministra
pošt a telegrafů Dr. Emila Frankeho. Ten nakonec
přijel inkognito do Kralup a nepoznán navštívil starou
kralupskou poštu v Podřipské ulici, aby se osobně
přesvědčil o oprávněnosti požadavku města na
novou moderní poštu. Nutnost stavby nové budovy

pošty uznal a město zadalo projekt Ing. arch.
Dr. Vojtěchu Krchovi z Prahy. Město získalo pro
stavbu pozemek v Nerudově ulici. Stavební práce
provedla mělnická firma Ing. Širc a Ing. Zeman.
Stavební náklady činily 1 200 000 korun.
Ačkoliv Nerudova ulice není v zátopovém pásmu,
projektant počítal s možností budoucích povodní,
a velký prostor pro veřejnost s příslušnými
úřadovnami umístil do zvýšeného přízemí, do kterého
vede 9 schodů od hlavního vchodu. To se vyplatilo,
když o deset let později, v roce 1947 Zákolanský
potok po protržení hráze okořského rybníku zaplavil
celou Nerudovu ulici. Na povodní poničené město se
přijel podívat i ministr zahraničí Jan Masaryk. Tehdy
netušil, že má před sebou už jen rok života. Kino ve
vedlejším domě se ocitlo pod vodou a ze sálu se pak
dlouho muselo vyvážet bahno. Naproti tomu budova
pošty zůstala největší pohromy ušetřena. Projektant
však počítal jen se stoletou vodou, ale nikoli s tisíciletou vodou, která zasáhla Kralupy 14. srpna 2002.
Dosáhla až do zvýšeného přízemí a pošta musela
být na dlouhou dobu uzavřena.

Budova je architektonicky na svou dobu velmi dobře
řešena. Keramické obklady a režné cihlové zdivo
zaručují dlouhou životnost obvodového zdiva bez
údržby. Stěny jsou členěny horizontálně i vertikálně.
Do prvního patra pošty byla umístěna telefonní
ústředna. Vedle ní byla místnost pro veřejnost se
čtyřmi telefonními přístroji v kabinách - hovornách.
Po válce byla vybavena automatickou ústřednou
pro 400 účastníků, rozšířenou později až na 2000
účastníků v rámci místního styku, ale meziměstské
hovory musely i nadále obstarávat ručně spojovatelky. Budova má železobetonové stropy, neboť
se počítalo i s tím, že v budoucnu, až se provoz ještě
více zvětší, bude přistavěno další podlaží s větší
ústřednou. K tomu však nedošlo a v sousedství pošty
byla postavena moderní telekomunikační budova.
Po dostavbě telekomunikační budovy byla telefonní ústředna pošty na přelomu roku 1989 zrušena.
Budova pošty po rozsáhlých vnitřních úpravách,
a přístavbách, které proběhly před již více lety, slouží
opět svému účelu.
Ing. Josef Stupka

Inzerce
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KŘÍŽOVKA
ČERVENEC

 	

		

Ernest Hemingway: „Člověk radši poznává vesmír než…(viz tajenka)”.

NAFUKOVAT

H

KOUKAT

H

ÚTLÝ

H

PROVINIT SE

H

SKÁKAT

H

ROZHLASOVÝ SKŘÍTEK

H

SLAVNÝ DETEKTIV

H

SETINY KORUNY

H

PĚVECKÝ SPOLEK

H

DOKONČENÉ

H

VYLUŠTĚNÍ Z ČERVNOVÉHO ČÍSLA:

Peter Call : „Bohatí přicházejí o jedno potěšení - zaplacení… POSLEDNÍ SPLÁTKY“
Křížovku na červenec připravila: L. Štýbrová
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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.

