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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
             
Oznamujeme se zármutkem
všem přátelům a známým,
že dne 4. 8. 2017 ve věku 89 let zemřel
pan Vlastislav

BULÍŘ.

Děkujeme, že vzpomínkou uctíte jeho památku.

rodina Bulířova a Konvrzkova

Poděkování
Ráda bych vyjádřila poděkování p. Jirkovi, p. Skleničkové a p. Matouškovi za ochotu
a pomoc.
Za vstřícnost a ochotu děkuji manželům Bečvářovým.
Panu Liboru Srbovi děkuji za pomoc při odvozu sutě.
Velké poděkování bych chtěla vyjádřit p. Urbánkové z Městského úřadu za laskavou,
trpělivou a ochotnou pomoc, kterou mi vždy poskytne.

Elena Gubová

Poděkování
Život je někdy těžký, ale musíme se s tím porvat a snažit se žít
i s bolestmi a s jinými neduhy s přiměřenou pohodou. Myslím,
že v tom hodně pomáhá veselá mysl, umět se smát, třeba i sám
sobě, to každý ale nedokáže. Dokazuje to, že takový člověk je
chápavý a rozumí legraci. Také se velmi rád směji. Říkám, že
smích je nejvzácnější koření našeho života. Proto tak rád chodím
do prádelny v našem Domově důchodců. Na tyto návštěvy chodím
vždy v době svačiny, abych mohl pracovnice pochválit za jejich
práci, ale hlavně se s nimi zasmát, protože všechny mají smysl
pro humor a mně je hned lépe! Humor a smích člověk potřebuje,
aby ten svět nebyl tak šedý a pochmurný.
Proto moc děkuji pracovnicím prádelny v DD nejen za jejich práci,
ale i za to, že se s nimi mohu tak upřímně zasmát.
Jiří Krejčí

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           
Se začátkem školního roku je třeba si trochu
promrskat abecedu!

A je to tady! Začalo září, měsíc hojný na všeliké
dění, my po létě odpočatí a plni chuti, chystá se
toho hodně, sledujte plakáty, dík všem, kdo události
připravujete, máme se na co těšit!
Bučina. Velkou Bučinu čeká velká oprava dlouho
nečištěné nádrže. Výběrové řízení je za námi,
zakázku vyhrála firma AQUASYS ze Žďáru nad
Sázavou. Peníze z dotace přislíbeny. Na vodní
hladině však pluje vzácný leknín, nyní probíhá
papírové kolečko, abychom jej směli opatrně
vyjmout a zas vrátit. Až budeme mít schváleno,
jde se na to! V příštím čísle představíme přesný
průběh prací. Aby do opravené nádrže neprýštěly
splašky a leknín nám neovadal, upravujeme opět
projektovou dokumentaci kanalizace a stále se
snažíme o dotaci. 27 milionů je hodně, ale zatím
se nevzdáváme! Sen Pavlů i Vašků: Bučina bez
splašků!

Už jen leknín nás dělí od zahájení prací na Velké Bučině

Cisterna hasičská. Smlouva podepsána, dotace
získány, vše jde díky péči hasičských činovníků
jako po drátkách, už se vyrábí a brzy přijede.
Jistě bude krásná. Určitě vás na tu slávu pozveme!
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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infrastruktury na chodníky v Malovarské ulici
a v ulicích Za Roudnickou branou a U Cukrovaru.
Společnost MT Comax též přislíbila opravu
chodníčku podél trati od nádráží. To se bude chodit!

		

Děkanství. Nový kabát domu s pečovatelskou
službou vyšívá firma Ravion velmi zdařile, dům
získává na důstojnosti, spokojeni jsou i zástupci
památkové péče, jistě se bude líbit i Ministerstvu
kultury, které na obnovu přispělo. Chystáme seznam
oprav památek na příští rok, snad zase získáme
nějaký příspěvek.
E HD – European Heritage Days anóbrž Dny
evropského dědictví letos v podvečer 14. září
otevřou tajemná zákoutí velvarské radnice, určitě
se přijďte podívat, co se děje na radnici v noci,
kdy v útrobách šatlavy řádí bezhlavý starosta!
Pozvánku najdete dále. Program je vhodný i pro
nezvedené děti, pranýř bude připraven.
F otbalisté se díky půlmilionové dotaci ze
Středočeského kraje pustili do opravy třetího
hřiště, zatím to tedy vypadá, že budou hrát
spíše kopanou brambor, ale brzy tu bude krásný
trávníček se závlahou. Náklady převyšující dotační
příspěvek hradí Fotbalová akademie. Děkujeme!
Guláš předvolební už se vaří! Volby do sněmovny
na krku, už chystáme komise, obálky, plakátovací
plochy. Okrsky budou tam, co vždy, tak se těšíme,
že přijdete! Budou zase tykadla?
Hejtmanka ve Velvarech! První školní den poctí
naše město návštěvou paní hejtmanka, moc se
na ni těšíme, jistě i prvňáčci, které uvede
do školních škamen, následně požehná výkopem
fotbalové akademii a my ji pak pod záminkou kávy
na radnici provedeme Chržinskou ulicí, doufaje,
že během cesty výmol vůkol hlavu kraje udiví
a našinec se brzy nad opravou této tepny krajské
podiví. Jinak ale chceme hlavně poděkovat kraji
za dotační podporu a promluvit o budoucím
dopravním řešení nákladní dopravy po opravě
mostu.
Chodníky – konečně jsme získali souhlas kraje
s umístěním stavby na jeho pozemcích a můžeme
v lednu požádat o dotaci Státního fondu dopravní

z Fondu životního prostředí a budou vám zkoumat,
jak vám to hnije. Pokud by ti, kteří to nestihli
v říjnu, taky chtěli, a bylo jich hodně, poohlídneme
se po další dotaci. Dejte vědět!
Lavičky. Po městě přibyly nové lavičky. Věříme,
že se vám na nich dobře sedí, mrzí nás, že
na ně občas někdo maluje. Když někoho uvidíte,
dejte vědět, měšťáci zmalují zas jeho.

Chodníček od nádraží brzy nebude stezkou chodecké
zručnosti nebo se říká znožnosti?

I ve školce se bude dělat nový chodníček,
v průběhu září, předem děkujeme rodičům
za pochopení, když při ranním dobíhání lehce
po osmé budou muset zvládat nečekané
stavební překážky. 18. září odpoledne také
proběhne setkání s rodiči, na němž budeme
mimo jiné s architekty hovořit o budoucí podobě
školkové zahrady, připravujeme projekt na žádost
o dotaci na obnovu zahrad MŠ, těšíme se na vaše
nápady!
Ješín už se také těší na nové chodníky, firma
pana Štádlíka už tam směřuje a brzy vytvoří
ješínské korzo. Snad nám jej hned nějaké
kamiony nerozjezdí. Už aby byl ten obchvat.
Začínáme plánovat nové ješínské hřiště, první
návrhy předložíme k debatě!
Kompostéry. Už jsou tady!!! Všichni, kdo si loni
v říjnu požádali, si je mohou bezplatně vyzvednout
(viz článek dále) do pětileté zápůjčky, poté budou
jejich. Jen se občas může stát, že přijdou pracovníci

Most. Prý už bude!!! Zprávu, kterou vyslala média,
potvrdil i krajský investiční technik. Výběrové řízení
ukončeno, stavbu bude provádět slovenská firma
Doprastav. Náklady jsou necelých 17 milionů, investorem je Kraj, který velkou část hradí z prostředků EU,
hovoří se o tom, že se má začít na jaře. V průběhu
září má být podepsaná smlouva a následně jsme
domluvili jednání, kde se sejdou všichni zúčastnění,
w w w. v e l v a r y. c z |
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RADOSTI A STAROSTI

		

														 
kdo má nápad, ale hlavně za ty, kdo přispějí k jeho
uskutečnění.
Y – Jako tvrdá Y museli koukat oblastně hledaní
lumpové, kteří pod záminkou prodeje brambor lákali
z lidí peníze. Díky práci našich městských policistů
a kamerovému systému mají utrum. Ó Velvary,
proč jsem tam nabízel brambory!
Záložna se zase začíná hýbat. Protože dotační titul
na budování komunitních center byl zrušen, odložili
jsme veliký projekt a rozhodli se ve spolupráci se
společností Comax vydat cestou skromnější obnovy
sálu, aby bylo kde tancovat. Brzy sdělíme více!

čísle zpravodaje a přijďte se podívat, nová expozice
je moc pěkná!
Tak to vypadá, že Účko prošlo další kontrolou na
cestě za dotační podporou a snad je to na dobré
cestě. Nechceme to zakřiknout, ale jestli to takhle
půjde dále, mohli bychom mít v příštím roce u rybníka
záchody, bufet, jeviště a lezeckou stěnu!
Uhané. Noví Uhané mají nové hřiště, ať jim dobře
slouží, nové houpačky byly přidány i do parku za
Panskou hospodu. Máte-li návrhy na další doplnění
něčeho někam, sem s nimi!
a my vyzvíme, co, kdy a jak se přesně bude dít.
Dáme neprodleně vědět! Budeme jednat o podobě
budoucího dopravního řešení (i když už se ví, že
kamiony opět budou moci jezdit), budeme se snažit,
aby uzavírka trvala co nejkratší dobu. Kdyby do
malty byla potřeba vejce, okamžitě navaříme. Anebo
dodáme borovičku.
Natvrdel bude letos 16. září, na programu jsou bezvadné kapely, tak určitě přijďte!!!
Obchvat. Most už snad bude, ale obchvat žel
v nedohlednu. V současné době se opět zadává
tzv. EIA, posouzení vlivu na životní prostředí.
Budeme se snažit tuto stavbu co nejvíce
prosazovat, ale už teď je zřejmé, že je to běh
na dlouhou trať. Vždyť se chystá teprve deset let!
Podlaha ve školní jídelně je hotová a už se zase
vaří, děkujeme všem zúčastněným za nasazení.
Město nezhyne hlady!
Quido se snad polepšil a vyčistí, co natropil, ale
začali tu občas řádit jiní. Dosti nepřístojností se děje
u nádraží a cestou ke školce, připravujeme rozšíření
kamerového systému.
Rozhlas – počátkem září bude už i vybrána firma,
která nám bude dělat nový bezdrátový rozhlas.
Guglielmo Marconi by z nás měl radost, snad
budou mít radost i ti, kterým u domu přibude nový
hlásič. Myslíte, že by bylo vhodné při té příležitosti
zmodernizovat rozhlasovou znělku? Díky za názory!
Slavnostní otevření druhé expozice velvarského
Muzea technických hraček proběhne několika
akcemi v září a říjnu, jukněte na plakátek v tomto
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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vědět, na podzim chceme sestavit pracovní komise
osob, které by s městským děním pomáhaly,
samozřejmě s láskou! Budeme moc rádi za každého,

Že je toho ale dosti!
Krásné září vinšuje starosta Radim Wolák.

POZVÁNKA

 		

		

Vitráže. Vitrážista ze Svoru pan Drábek se již činí,
čtyř vitráže z kostela sv. Jiří už rozebral a restauruje
je, snad je zase někdy složí.
Wotrubia, občanské sdružení chystá knížku o velvarských padlých v první světové válce, rada též
podpořila vydání knihy o velvarských osobnostech,
pomalu se chystáme na rok 2018, který bude plný
rozličných výročí.
X dalších věcí se nám ve městě děje, a ještě víc by
se dít mohlo, „kdyby byli lidi“. Pokud máte o městské
dění zájem, nebo se na něm chcete podílet, dejte

w w w. v e l v a r y. c z |
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KOMPOSTÉRY UŽ JSOU TU!
Výdej zahradních kompostérů

Jelikož město Velvary získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení
zahradních kompostérů, rádi bychom touto cestou informovali ty z Vás, kdo jste si zažádali
o zahradní kompostéry v rámci ankety probíhající v říjnu roku 2016, že si můžete kompostéry
vyzvednout v těchto termínech:

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU SLANÝ - VELVARY
Z MĚSTA

  

       

Z důvodu opravy mostu ve Skůrách došlo ke změně jízdního řádu autobusů na trase Slaný - Velvary,
platné od 10. 8. do 31. 10. 2017.

ve středu 6. 9. 2017
od 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00
v pondělí 11. 9. 2017
od 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00
ve středu 13. 9. 2017
od 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00
v prostorech Děkanského dvora
(areál volného času naproti ZUŠ u domu
s pečovatelskou službou)
Při předání bude uzavřena Smlouva o výpůjčce a následném darování. Tato smlouva se
uzavírá na dobu udržitelnosti projektu, která je určena na 5 let od proplacení projektu. Přesné
datum ukončení zápůjčky bude oznámeno na webových stránkách města Velvary. Poté bude
kompostér váš.
Dále bude podepsán Protokol o předání a převzetí kompostéru, kde vyplníte své jméno,
příjmení, adresu bydliště (parcelní číslo) a případně i adresu a číslo parcely umístění kompostéru
(to ovšem jen v případě, že se adresa umístění bude lišit od bydliště).
Kompostér bude rozložen v pevném a přenositelném balení, ale je poměrně těžký
(cca 30 kg), tedy doporučujeme převoz vozidlem. Ke kompostéru získáte též překopávač
kompostu. Věříme, že Vám kompostér bude dobře sloužit!
Kompostéry jsou určeny pouze pro občany, kteří se přihlásili v loňské anketě, bohužel
je nemůžeme poskytnout nikomu jinému. Pokud jste nestihli požádat a máte o kompostér zájem,
dejte nám vědět, případně se pokusíme získat další.
Veronika Lipavská, asistentka starosty
V případě dotazů volejte 778 405 942
Projekt číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003320 „Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany
města Velvary“ byl podpořen z prostředků Operačního programu životní prostředí.
Inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč / ks.
Prodej: 17. září a 15. října 2017 - Velvary - u pošty - 14.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601576270, 728605840
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Pravidelné kurzy v Kostce

KLUB VELVARSKÝCH SENIORŮ KVETE
VELVARSKÁ KOSTKA

klub seniorů
při velvarské kostce
každé pondělí od 9h, vstup zdarma
Do našeho klubu zveme nové členy!

Těšit se můžete na:
•
•
•
•
•
•

rukodělné činnosti
povídání
vlastivědné vycházky a výlety
minutové rozcvičky těla i ducha
čtení
zpívání

začínám
e
4. 9. 2017
Za podpory
města

Od září se budeme připravovat na Adventní výstavu rukodělných prací:
malba na sklo, batika, drátkování, drhání, koláže, věnce.
Na setkávání se těší duchem mladí senioři !

  

Pondělí dopoledne ve Velvarské Kostce patří
už druhým rokem Klubu seniorů. Je to skupinka
činorodých lidí, kterým je vlastně Kostka malá:
často střídají posezení v tamní Modré učebně
s vycházkami do přírody nebo na pamětihodná
místa. Zajímá vás, jak jejich setkání probíhají?
Čtěte dále:
scházíme se každé pondělí mezi osmou a devátou
hodinou, končíme před polednem. Vždy začínáme
asi desetiminutovou (dobrovolnou) rozcvičkou
na protažení těla a okysličení mozku. Dle předem
dohodnutého plánu se věnujeme ručním pracím
se zřetelem na roční období. Od září chystáme
výrobu ozdobných předmětů zaměřených
na Dušičky, Advent a Vánoce.
Pestrost ručních prací se nyní rozšíří o neobvyklé
techniky, pro které si můžeme nakoupit
i kvalitní materiál, neboť jsme získali grant o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy. Budeme se učit
a zdokonalovat nejen v háčkování a pletení,
ale také v drátkování, smaltování, malování

     
na sklo, naučíme se quilling či drhání. V prosinci
pak uspořádáme výstavu svých výrobků a o své
dovednosti se podělíme při adventní dílně
ve Velvarské Kostce.
Při našich setkáních také zpíváme a navzájem
se hostíme přineseným občerstvením.
Pořádáme i vycházky a výlety po Velvarech
a blízkém i širokém okolí. Vlakem jsme byli
na výletě v Kolíně, navštívili jsme velvarské
rozhledny, uspořádali jsme pochod kolem
Malvaňáku. Paní Kůrková z Městského muzea
nám připravila prohlídku starého velvarského
hřbitova. Oslavili jsme Čarodějnice pečením
buřtů.
Naše setkání končíme různými zábavnými texty
na procvičování paměti. Rozcházíme se s dobrou
náladou naplněni pocitem, že jsme svůj čas
účelně vyplnili.
První poprázdninové setkání bude ve Velvarské
Kostce 4. září. Přijďte mezi nás, místa je dost
pro všechny činorodé seniory.
Vaši mladí senioři

www.velvarskakostka.cz

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb
- pozvánka na Den otevřených dveří
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velvarskakostka@seznam.cz

Facebook: Velvarská Kostka

V rámci Týdne sociálních služeb si Vás dovolujeme pozvat
do domova pro seniory na Den otevřených dveří, který se koná
ve středu 4. října 2017 od 9 do 15 hodin. Návštěvníci si během
dne budou moci prohlédnout prostory domova, seznámit
se s nabídkou poskytovaných služeb, případně se aktivně
zúčastnit probíhajících akcí, např. společného cvičení, zájmové
činnosti v aktivizační místnosti, hudebního vystoupení.
V uvedený čas se na Vás těší klienti i zaměstnanci
Domova Velvary, poskytovatel sociálních služeb
Petra Bezruče 484, Velvary

w w w. v e l v a r y. c z |
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Městská knihovna Velvary
pořádá

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
s názvem

Proč si to nepamatuji aneb
Dá se s tím něco dělat?
Kurz se bude konat
ve společenské
místnosti knihovny
v 16 hodin:
3.10.2017
17.10.2017
31.10.2017
14.11.2017
21.11.2017

–
–
–
–
–

Hrátky s písmenky
Mnemotechniky
Hrátky s čísly
Mnemotechniky
Kreativita

Pro registrované čtenáře zdarma.
Ostatní zájemci se můžou registrovat
před zahájením kurzu nebo u zápisu.
Lektorka kurzu: Anna Kratochvílová
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ROZLOSOVÁNÍ - PODZIM 2017 VŠÍMAVOST MŮŽE UŠETŘIT PENÍZE!
SLOVAN VELVARY

               

Rozlosování divize sk. B. pro A. tým Velvary - podzim 2017
kolo

domácí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Velvary
Souš
Velvary
Chomutov
Velvary
Česká Lípa
Velvary
Rakovník
Velvary
Nový Bor
Velvary
Český Brod
Velvary
Louny
Velvary

hosté

Meteor Praha
Velvary
Motorlet Praha
Velvary
Úvaly
Velvary
Hrobce
Velvary
Ostrá
Velvary
Kladno
Velvary
Hostouň
Velvary
Neratovice

termín

12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
12.11.
18.11.

den

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO

kolo

domácí

hosté

Novo Kladno
Velvary B
Kročehlavy
Velvary B
Vinařice
Velvary B
Vel. Přítočno
Velvary B
Pozdeň A
Velvary B
Dubí A
Švermov
Velvary B

Velvary B
Slovan Kladno
Velvary B
Brandýsek
Velvary B
Lidice
Velvary B
Družec A
Velvary B
Černuc A
Velvary B
Velvary B
Tuchlovice

termín

27.8.
3.9.
9.9.
17.9.
23.9.
1.10.
7.10.
15.10.
21.10.
29.10.
4.11.
11.11.
19.11.

den

NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE

čas

1015
1700
1700
1630
1630
1600
1600
1530
1530
1430
1400
1400
1330

Rozlosování pro tým dorostu Velvar, - podzim 2017, soutěž 1.A třída

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

kolo

domácí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Velvary
Bělá p. Bez.
Velvary
Benátky n. J.
Velvary
Luštěnice
Velvary
Dol. Bousov
Velvary
Velvary
Mělník
Velvary
Horky

18

hosté

Kralupy
Velavry
Chotětov
Velvary
Klíčany
Velvary
Libiš
Velvary
Dobrovice
Klecany
Velvary
Bakov
Velvary

termín

26.8.
3.9.
9.9.
16.9.
23.9.
1.10.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
5.11.
11.11.
19.11.

den

SO
NE
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE

     						

čas

1700
1700
1700
1700
1700
1630
1630
1015
1600
1530
1530
1430
1400
1400
1330

Rozlosování pro B. tým Velvary - podzim 2017, soutěž okresní přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ČLÁNEK

čas

1015
1000
1015
1015
1015
1015
1015
1230
1015
1015
1015
1015
1030

Známá upravená hláška z Troškovy jihočeské
trilogie “Velebnosti, ne že bych udávala, ale hlásit
se to musí...” je platná i v našem městě. Řada
řidičů svými vozidly poškozuje, ať úmyslně nebo
neúmyslně, zařízení a majetek města. Nákladní
vozidlo vjede na chodník a rozmačká dlaždice, jiné
nacouvá do značky, kterou ohne nebo jindy vjede
do okrasného záhonu. Ve většině případů řidič
ujede, aniž cokoliv nahlásí.
Obdobný případ se stal v pondělí 14. srpna mezi
13-14 hodinou na náměstí před prodejnou hraček
p. Doškové. Neznámá řidička nabourala svým
vozidlem okrasnou zídku, na které je umístěna

trojdílná vývěska a úřední deska města. Zídku
z části posunula včetně skříňky, kde prasklo
bezpečnostní sklo. Od dopravní nehody
bez nahlášení ujela. Náš občan, který stál
nedaleko, si však poznamenal registrační
značku a nehodu ohlásil na městský úřad. Naše
městská policie kontaktovala dopravní Policii ČR,
které rovněž předala kamerový záznam, kde nehoda
byla vidět.
Našim občanům za obdobné informace děkujeme,
neboť ušetří i peníze města za nutné opravy. Tuto
škodu, která se pohybuje kolem 10 tis. Kč, uhradí
pojišťovna z povinného ručení zjištěného vozidla.
Když to pomůže, hlásit se to může!
Libor Šulc, odbor majetku MěÚ

STÁLÁ EXPOZICE HASIČSKÉHO SBORU V MĚSTSKÉM MUZEU
POZVÁNKA

 		

Městské muzeum Velvary nabídlo našemu
hasičskému sboru vytvoření stálé expozice,
připomínající vznik a činnost nejstaršího českého
dobrovolného hasičského sboru. Sbor nabídku
přijal a uvolnil některé exponáty ze své hasičské
zbrojnice, které byly doplněny i ze “zásob” muzea.
Expozice je umístěna ve vstupní chodbě muzea,
k dispozici bude i propagační materiál pro
návštěvníky.
Hasičský sbor děkuje vedoucí muzea paní Jitce

		
Kůrkové za tuto možnost propagace činnosti sboru.
Libor Šulc

Pořadatel: Sportovní klub běžců, bikerů a lyžařů Velvary ve spolupráci se ZŠ Velvary

Velvarský maraton
+

Bikerská třicítka

Dvojkombinace pro supersportovce

Zveme všechny příznivce, běžce i bikery!!!

7. října
Pro každého účastníka maratonský guláš při on-line registraci zdarma
Hlavní ceny jsou zařazeny do závěrečného slosování startovních čísel!!!
STARTOVNÉ 150,- Kč ( 5 km, 10 km, Bikerská „30“) od 18 +

Registrace: velvarskymaraton.cz
nebo na místě od 8.30 na školním dvoře, START v 9.55!!! ( od 15 let )

Bikerskácyklotrasa: Velvary – Bučina – Radovič- Velvary ( 3 okruhy)

od 9.30 registrace běžců – a průběžně
propozice na webových stránkách a fb

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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NAŠI HASIČI VYHLÍŽEJÍ NOVOU
ZÁSAHOVOU CISTERNU
SDH VELVARY

  

    

   

Město Velvary ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů dotahují do závěrečné
fáze projekt „Obnovy cisternové automobilové
stříkačky - CAS“ pro jednotku našich hasičů.
Podařilo se získat státní dotaci z Fondu zábrany
škod MV ČR ve výši 2,5 mil. Kč a dotaci
z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS Středočeského kraje ve výši 1 mil. Kč.
Celková cena vozidla byla ve výběrovém řízení
stanovena na 6.108 tis. Kč. Částkou 108 tis. Kč
přispěje i spolek SDH Velvary a jsou oslovováni
další potencionální dárci na příspěvek
k dovybavení vozidla materiálem a věcnými
prostředky, které se nevešly do ceny vozidla.
Městská rada přidělila veřejnou zakázku vítězné
firmě ve výběrovém řízení, a to Továrně hasicí
techniky (THT) Polička, s.r.o. A právě město
Poličku na pomezí Čech a Moravy, nedaleko
Svitav, navštívili začátkem srpna zástupci
města a hasičského sboru, aby domluvili
některé technické záležitosti výroby a zejména
umístění vybavení v nástavbě vozidla.
Rovněž si prohlédli výrobní prostory firmy.
Podle již podepsané kupní smlouvy, by nová
cisterna měla být předána městu do konce
měsíce října t.r. Prohlédli si také podvozek
budoucí CAS 20, kterým je Tatra 815-R55,
výrobce Tatra Trucks a.s. Kopřivnice. Pro naše
město byl již vyroben a je připraven v areálu firmy.
Věříme, že uvedený projekt obnovy
cisternového vozidla se podaří dokončit
ke spokojenosti všech zúčastněných stran
a zásahová hasičská cisterna bude dobře sloužit
občanům našeho města i blízkého okolí.
Libor Šulc

w w w. v e l v a r y. c z |
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Velvarská Kostka pro Vás připravuje v příštích týdnech tyto zajímavé akce:
Bližší informace sledujte na samostatných plakátech

Zápis na kurzy

Přijďte se přihlásit do kurzů pro děti i dospělé. Během
zápisu bude otevřena hernička pro maminky s malými
dětmi.

Jak najít pracovní
uplatnění ve věku 50+

Chcete opět získat či posílit svou sebedůvěru, potřebujete
poradit, jak být úspěšní při hledání nového zaměstnání
pokud patříte do kategorie zkušených padesátníků?
Seminář s Karlou Štětkovou Vám pomůže najít odpovědi.
Během společného workshopu se dozvíte: jak napsat
životopis, profesní profil, motivační dopis apod., jak a kde
hledat - internet, využití sociálních sítí a kontaktů, Úřad
práce atd., jak zvládnout úspěšně pohovor, na co se
připravit a jak vyniknout. Zájemci hlaste se, prosím,
předem.

Prožitkové zpívání

Ochutnávková dílna je určena každému, kdo se chce blíže
seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou nebo
kdo si chce prostě jen zazpívat. Hledáme vlastní hlas ve
svém těle, propojujeme pocity se zvuky, melodiemi a
pohybem. Seminářem Vás provede zkušená muzikoložka,
terapeutka a lektorka České
Orffovy společnost Zuzana Vlčinská. Zájemci hlaste se,
prosím, předem.

Zdravá sobota

Přijďte si sobotní dopledne zpestřit a načerpat novou
energii pohybem. V sekci jógy se uvolníme, protáhneme,
posílíme a take vyzkoušíme harmonizační a aktivující
dechové techniky. V části pilates se zaměříme na zdrave
chodidlo a židli - jak správně sedět a zacvičit si v práci.
A navíc můžete vyzkoušet drobné zdravé občerstvení. Těší
se na Vás Jana a Katka. Zajemci, prosím, hlaste se předem.

07. ZÁŘÍ 17:00

23. ZÁŘÍ 14:00

06. ŘÍJNA 18:00

07. ŘÍJNA 09:00
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Ceny a
kategorie:

Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné: 1.místo = 1 300,-Kč // 2.místo = 900,-Kč
3. místo = 600,-Kč + pamětní poháry.
Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné ženy: 1.místo = 600,-Kč // 2.místo = 400,-Kč
3.místo = 200,-Kč + pamětní poháry.
Pro nejlépe umístěného hráče, který má R-ELO 1799 a nižší: = 500,-Kč + pamětní pohár.
Pro nejlépe umístěného juniora (ročník 2000 a mladší): = 500,-Kč + pamětní pohár.
Pro nejlépe umístěného seniora (ročník 1953 a starší) = 500,-Kč + pamětní pohár.

Šachový klub Velvary
ve spolupráci s šachovým oddílem SK DDM Slaný
Za podpory královského města Velvary
a sponzorského přispění společnosti METAL TRADE COMAX, a. s.
Pořádá šachový turnaj

Comax Chess 2017
Memoriál Dr. Karla Treybala
Termín konání:

Neděle 1.října 2017, od 8:00 hod.

Místo konání:

Školní jídelna Velvary, ul. Školní 269 (budova školní jídelny, vchod ze Sokolské ulice)

Cenový fond:

6 000,-Kč

Právo účasti:

Registrovaní i neregistrovaní šachisté do naplnění kapacity 60 hráčů

Systém hry:

Časový plán:

Startovné:

Materiál:

Je zajištěn ze strany pořadatele.

Občerstvení:

V místě konání turnaje je zajištěn prodej jídla a nápojů.

Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Hrdlička
Organizační záležitosti: Ing. Jindřich Trejbal
Pomocný rozhodčí: Petr Neuman; Jakub Stehlík

Přihlášky:

Do 29. září 2017, na emailovou adresu: sachyvelvary@post.cz , telefonicky: 602964055.
Lze i na místě, ale pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast z důvodu kapacity
hracích prostor. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka turnaje, který nebude
dodržovat šachová pravidla, nebo pravidla slušného chování.
Seznam přihlášených na: www. šachový-klub-velvary.webnode.cz

Naši partneři:

Autobaterie – Zdeněk Tutr, Velvary
Valenta ZT s.r.o. – Všetaty

Tempo hry 2x20min. Švýcarským systémem na 9 kol dle platných pravidel FIDE
a přílohy pravidel ŠSČR pro rapid šach. (bod G4 pravidel Fide nebude aplikován)
Pro počítání výsledků bude použito automatické nastavení programu Swissmanager
(body, střední Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger, Progess, los). Čekací doba 10min.
Výsledky budou započítány na Rapid LOK ČR.
08:00 – 08:45 prezence
09:15
zahájení turnaje
09:30 – 10:10 * 1.kolo
10:15 – 10:55 * 2.kolo

Pro nejlépe umístěného hráče ŠK Velvary; SKDDM Slaný; ŠK Zlonice: = 500,-Kč
+ pamětní pohár.

11:00 – 11:40 * 3.kolo
11:45 – 12:25 * 4.kolo
12:30 – 13:10 * 5.kolo
přestávka 30 min.

13:40 – 14:20 * 6.kolo
14:25 – 15:05 * 7.kolo
15:10 – 15:50 * 8.kolo
15:55 – 16:35 * 9.kolo
17:00 vyhlášení výsledků
zakončení turnaje

C Connect – Velvary
Autoservis – Václav Trégr, Jaroslav Frolík, Velvary
Pekařství – Zdeněk Zounek, Velvary
Ing. Jindřich Trejbal
Tímto Vás srdečně zveme k účasti na našem turnaji
Za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Petr Neuman
ředitel turnaje

90,- Kč pro předem přihlášené
140,- Kč pro předem nepřihlášené
(hráči ŠK Velvary; SKDDM Slaný; ŠK Zlonice startovné neplatí)
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Český svaz chovatelů základní organizace Velvary
pořádá za podpory Města Velvary
ve svém chovatelském areálu v ulici V Topolech

OKRESNÍ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU

FOTBALOVÁ AKADEMIE PŘITAHUJE

STÁLE VÍCE DĚTÍ

J
B
A
a středa) v 17 hodin ve velv
narození 2012, 2011 a 201
fotbal. Termín je sladěný s
Středočeského kraje Jaroslavanavazovat
Jermanová
zápis do 1. tříd.
Od příštího školníh
– Pokorná. Je to pro nás velkádůležitá.
pocta.
A tím
tělesné výchovy, na kterých
odstartujeme podzimní působenífilozofie
v akademii.
Fotbalové akadem
by se předpoklá
Každý týden naše děti budou záběr,
3x než
trénovat,
i o důraz na vzdělání dětí a
n a p á t e č n í t r é n i n k y b u d eosobnosti
d o cahposilování
á z e t mor
je: „Vynikající fot
fyzioterapeutka. Čeká nás velká akademie
porce zápasů

FOTBALOVÁ AKADEMIE BOHEMIANS PRAHA 1905 VELVARY

KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE
K vidění bude i exotické ptactvo

Sobota 30. září 2017
Neděle 1. října 2017

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

Informace a přihlášky na tel.: 604 200 891, e-mail:
jandapavelholubi@seznam.cz

HLEDÁME PODOBU SKŘÍTKA MUZEJNÍČKA
Hledáme podobu skřítka Muzejníčka

Jen co se poslední sluneční paprsek schová večer za mraky, v muzeu se probouzí skřítek
Muzejníček.
Tento
malý neposeda
noc a muzeum se
MĚSTSKÉ
MUZEUM
  je pěkný uličník. Jakmile nastane    
uzavře, vylézá ze své skrýše a začíná si hrát. Všechno, co není ukryto pod vitrínou, je
vydáno napospas jeho záškodnickým ručkám.
Skáče
obrazu na jak
obraz,
listuje
knihami,
muzea,
určitěz zaslechnete,
pobíhá
po strunách
přehazuje příbory
schovává tráví
volně
ležícínoc
předměty.
Často
klavíru.aMuzejníček
každou
v muzeu úplně
po sobě zanechává
pouze
drobečky,
a
když
si
podrobně
sám.
prohlédnete Pomozte
vitríny, můžete
spatřit otisky jeho malých
nám udělat mu radost a dejme
nožiček a ručiček.
Pokud
se
budete
v noci procházet kolem
mu společně vědět, že si ho vážíme a víme,
muzea, určitěžezaslechnete,
jak
pobíhá
po strunách klavíru.
tu s námi je. Hledáme mladé umělce, kteří by
Muzejníček tráví každou noc v muzeu úplně sám.

namalovali Muzejníčkovu podobu. Svoje obrázky
muzeaže
a to
listopadu,
abychom
Jen co
se poslední
sluneční
Pomozte
nám udělat
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radost a schová
dejme mupřinášejte
společnědovědět,
si do
ho30.
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a víme,
že tu
v
lednu
mohli
odhalit
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našeho
skřítka.
večers za
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se
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skřítek
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skřítka.
ze své skrýše a začíná si hrát. Všechno, co není
podle věku umělců, a všechny Muzejníčkovy
slavnostního
odhalení
budou
vyhlášeny
vítěznév návrhy
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do každém
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knihami,
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a schovává
kontakt.Často po sobě zanechává
volnětelefonní
ležící předměty.
Městské muzeum
Pražská 109, 273 24 Velvary
pouze drobečky, a když si podrobně prohlédnete
Městské muzeum
tel.: 315 761 419 mob.: 725 867 123
vitríny,Pražská
můžete109,
spatřit
otisky
jeho
malých
nožiček
273 24 Velvary
a ručiček.
Pokud
se
budete
v
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procházet
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e-mail: muzeum@velvary.cz
tel.: 315 761 419 mob.: 725 867 123
PetraPetra
Tvarohová
e-mail: muzeum@velvary.cz
Tvarohová
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Třebaže Fotbalová akademie Bohemians
Praha 1905 - Velvary začala působit oficiálně
teprve před třemi měsíci, silně se vryla do podvědomí
obyvatel Velvar a okolí. Naše děti mají za sebou
dva měsíce pravidelných tréninků pod vedením
kvalitních trenérů. Zúčastnili jsme se a úspěšně
reprezentovali akademii na velmi kvalitně
obsazeném turnaji v jižních Čechách, kam jsme
byli pozváni jako náhradní tým za přípravku
Sparty Praha. V červenci na velvarském hřišti
proběhl fotbalový kemp, kterého se zúčastnilo
téměř pět desítek fotbalistů z širokého okolí. Kemp
vedli špičkoví trenéři prvoligových přípravek.
Po kempu někteří fotbalisté přecházejí ze svých
klubů do naší fotbalové akademie.
V září, konkrétně 4. 9. při zahájení školního roku,
naši fotbalovou akademii navštíví paní hejtmanka

   

týden v červen
a turnajů a to nejen na okresní úrovni,V létě,
ale idruhý
s malými
letní fotbalový kemp (10. ‒
fotbalisty ze Slávie, Sparty, Bohemky
či
Hradce,
5 – 10 let. Na kemp přijedo
věnovat našim dětem.
Ústí nad Labem, Teplic…
Zároveň nám startuje nový školníNorok
a v vpondělí
něm4. září s
a pak
škole a slavnostně otevřem
velmi intenzivní spolupráce fotbalové akademie
starostou Wolákem a pane
s učiteli školy. Naše děti budou mít
více
školství,
paníhodin
hejtmanku a n
pro naše začínající sportov
tělesné výchovy. Zároveň budeme společně
s učiteli děti čtvrtletně hodnotit a to jak po sportovní
stránce, stejně tak i školní výsledky a chování
Inzerce: „Výborný
dětí. Vždyť naše akademie má motto:
fotbalista, pilný žák, dobrý kamarád.“
Rádi bychom také po sportovní stránce dobře
reprezentovali naši školu při prestižních školních
*re
fotbalových turnajích jako jsou McDonald cup *čiště
či Coca Cola cup. Ale především chceme, *kontr
*v
aby si naše děti sport zamilovaly a stal se pro ně
celoživotní hodnotou.

D ě t s k ý š a ch o v ý
kroužek
od 20.září 2017 bude probíhat DĚTSKÝ ŠACHOVÝ KROUŽEK v budově školní družiny
ve Velvarech.
Chlapci a dívky ve věku od 6 do 16-ti let se mohou přihlásit na níže uvedených kontaktech.
Zjistíte, že šachová hra není nuda, ale naopak má nekonečné množství herních variant a je neuvěřitelně zábavná.
Šachy učí logickým postupům a také rozvíjí myšlení.
Součástí šachového kroužku je zdokonalování se ve hře a pravidelné turnaje na žebříček. Pokročilejší děti jsou pak
vysílány na turnaje v okolí.
Dětský šachový kroužek je rozdělen do tří skupin, aby si děti mohli vybrat co od šachového kroužku očekávají.
Zda jen šachy hrou se základními znalostmi,nebo šachový trénink se soutěžním zaměřením.

I.skupina: dětský šachový kroužek (šachy hrou). Je hrazen v rámci školního klubu ZŠ
Každou středu od 16:30hod. do 17:30hod.
Děti se zde budou seznamovat se světem šachu, budeme hrát šachové i nešachové hry na šachovnici. Dozví se
základy pravidel šachu a naučí se základy teorie této jedinečné hry. Budou se dozvídat spoustu šachové historie,
ale i současné novinky vrcholového šachového dění.
II.skupina: trénink dětského šachového oddílu. Hradí se Šachovému klubu Velvary = 120,-Kč. / hod.
Každou středu od 17:30 – 18:30 hod.
Děti se zde budou seznamovat se soutěžním šachem. Budou se učit od základů šachovou teorii a taktiku.
Plnění domácích tréninků.
Příprava a samotná účast na regionálních turnajích. Při zvyšování výkonnosti, účast v soutěži dospělých
a účast na prestižních dětských turnajích.
III.skupina: individuální trénink. Hradí se Šachovému klubu Velvary. (po dohodě s hlavním trenérem).
Jedná se o soukromý trénink i několikafázový. Jedna výuková jednotka trvá dvě hodiny. Tento trénink je směřován
k vrcholovému sportovnímu šachu. Bližší informace na níže uvedených kontaktech.

Přihlásit se můžete na emailu: PetrNeuman@email.cz
nebo na tel: 731 910 197 (v týdnu po 18:00hod.,nebo sms)
Nově se také můžete podívat na naše webové stránky: www.šachový klub velvary.webnode.cz, kde naleznete
informace o činnosti Šachového klubu Velvary.Těšíme se na všechny zájemce této jedinečné hry,
s pozdravem: Petr Neuman (hlavní trenér)

! ! ! Pozor – důležité ! ! !
První trénink dětského šachového kroužku se koná dne 20.9.2017 od 17:00hod.
v budově školní družiny ve Velvarech.
Pokud možno i s přítomností rodičů,nebo rodinných příslušníků
(doba trvání max.1-hod). Půjde o informační trénink,průběh kroužku,
cestování na turnaje, celoroční program a představení trenérů.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       
Tajemný sloupek z minulého čísla poznali mnozí
z vás, ač vykukuje jen kouskem. A co že je to
za sloupek? Odpověď připravil pan Valek, autor
této hádanky:
Co to je?
Jedná se o jeden z dochovaných původních
vytyčovacích kamenů pro stavbu železniční
trati Kralupy n. Vlt. ‒ Velvary osazeného při
její stavbě v roce 1882. Lokálka vznikla hlavně
z důvodů napojení tehdejšího cukrovaru.

Další výhody lokálky se ukázaly až později. Jednalo se především o dopravní napojení dalších továren
ve městě, možnost využití i pro osobní dopravu a hlavně o neodříznutí města od okolí v té době
nejmodernějším a nejkapacitnějším způsobem dopravy (železnice). Dnes železniční trať slouží především
pro dopravu osob a využívá ji i společnost METAL TRADE COMAX. Na kameni jsou viditelná písmena
St.EG, což byla zkratka názvu tehdejšího investora akce v německém jazyce – Staatseisenbahn Gesellchaft
(státní železniční společnost).
Kde to je?
Zobrazený kámen se nachází jižně od tenisových
kurtů v borovicovém hájku při ul. Petra Bezruče.

Natv rd el

Další zachovaný kámen lze dohledat v cestičce
za Domovem důchodců (téměř zasypaný). Ostatní
byly zřejmě zničeny. Existoval např. v cestě
za dřevařskými závody a ten zmizel při pokládce
dlaždic v uvedeném prostoru.
Knihu o dějinách města vyhrává pan Adam Vobořil,
nechť si cenu vyzvedne v pokladně na radnici!
A už tu máme další záhadu. Tentokrát je to velice
zapeklité a uspějí jen ti nejpozornější!

Příjemné pátrání! Své odpovědi jako vždy můžete směřovat do rozličných schránek: do schránky u vrat radnice,

za podpory:

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 spoluautor rubriky, který už tolikrát vyhrál, že byl
diskvalifikován a za trest se musí na přípravě této soutěže nadosmrti podílet, ctěný pan Vít Valek.
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VÍTEJTE V ZUŠ
VELVARY
ČLÁNEK
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přijde Mikuláš. Na konci školního roku si užijeme dětský den. Zkrátka naše zuška je tu pro malé i velké.
A tak mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na všechny naše letošní akce. Učitelům, abych popřál
hodné a pilné žáky. A žákům, aby dokázali vstřebat co nejvíc dovedností, které jim učitelé předávají.
Oldřich Adelt

  

Právě začínáme další školní rok 2017/2018.
Je to radostný čas setkání žáků s učiteli
při společném muzicírování, tančení
i malování, na který se vždycky znova
těším. Raději už ani nepočítám, po kolikáté
si tu radost právě zde ve Velvarech užívám.
Samozřejmě, že je zde i druhá strana
mince a tou je organizační stránka zahájení
školního roku. Je třeba zajistit celou řadu
nejrůznějších důležitých i méně důležitých
věcí, aby školní organismus mohl zas celý
rok zpívat, hrát, hýbat se a tvořit.
Největší starost, ale i radost, je přijímání
nových žáků, kteří vykonali talentové
zkoušky. Starosti mi v tomto případě dělá
nedostatek volných míst v ZUŠ. O to víc
je radosti, když se v září sejdeme s rodiči
a najdeme pro jejich děti volné místo
a tu nejvhodnější variantu studia.
Vrásky na čele nám dokáže přivodit třeba
takové tvoření rozvrhů. Je to rovnice o více
neznámých. A když už si myslíme, že máme
vyhráno, stačí, že třeba upraví rozvrh
základní škola nebo se změní jízdní řády
či časy tréninků a můžeme začít znovu.
V nastávajícím školním roce připraví
hudební obor opět celou řadu pravidelných
žákovských koncertů, třídních přehrávek
a nepochybně i nějaký ten slavnostnější
koncert. Taneční obor bude častěji prezentovat svoje výsledky během školního roku
a zaručeně nás pozve i na nějaká větší
vystoupení či soutěžení. Naši výtvarníci
budou průběžně vystavovat své práce
při koncertech a vystoupeních. Divadýlko
bez opony zahájí další sezónu 15. října.
A bude to, jak jinak, než představením
Sváťova dividýlka. Asi k nám také zase

NATVRDEL 2017
ČLÁNEK

  

Desátý ročník velvarského (nejen) hudebního
festivalu se bude konat v sobotu 16. září v krásném
prostředí přírodního koupaliště Malvaňák v prostorném šapitó. Už odpoledne si můžete přijít
zahrát s celou rodinou dřevohry, vyzkoušet
discgolf, shlédnout divadelní představení nebo jen
tak posedět, popít, vykoupat se, poklábosit, dát si
dobrý čaj či kávu v samostatném čajovém stanu.
Celý festivalový program je zdarma! Přispět můžete
pouze dobrovolným vstupným, které do poslední
koruny poputuje na účet Spolku Laura. Přispějete
tím tak na nutné rehabilitace velvarským dětem
s dětskou mozkovou obrnou.
V podvečer festival zahájí pozoruhodná písničkářka
JANA ŠTEFLÍČKOVÁ. Ten, kdo ji měl možnost slyšet
a vidět hrát (např. loni ve Velvarech nebo letos na
kralupském Slunovratu), jistě potvrdí výjimečnost
a hudební neotřelost této sympatické mladé
dámy. Svěží, vtipné a milé vystoupení. THE ODD
GIFTS je projekt Onřeje Galušky, Kralupáka, jehož
můžete znát z kapely Eggnoise. Jeho debutové
album sklízí kladné ohlasy v rádiích a hudebních
časopisech. FRU FRU je parta ostřílených hudebníků

z Třebíčska. Na kontě mají čtyři výborná alba,
zdařilé videoklipy. Mnozí fanoušci je řadí ke špičce
alternativního rock / popu u nás. A protože jsme o tom
také přesvědčeni, zahrají i ve Velvarech! TOMÁŠ
KOČKO & ORCHESTR - právě nahrává již desáté
řadové album. Tleskají mu na vystoupeních doslova
všude napříč Evropou. Jeho nahrávky se pravidelně
umisťují na předních místech v prestižních
hudebních žebříčcích. Je také autorem hudby
k divadelním představením, držitelem hudebních
cen Anděl, moderátorem přírodovědných pořadů
v TV, hudebním producentem, muzikálovým
i operním režisérem, zdravým moravským
patriotem. Jeho podání (nejen) moravského
folklóru, s rockovými až metalovými přesahy,
pohladí uši a roztancuje každého hudbymilce!
Pověstná třešnička na dortu! Uvidíte a uslyšíte
sami! Pražští KILL THE DANDIES! se svou divokou
pódiovou show předvedou to nejlepší z tuzemské
klubové scény, co lze u nás vidět. Psychedelický,
garážový rock´n´roll inspirovaný 60. a 70. léty,
kytarové vazby, hlukové stěny. To nenechá nikoho
v klidu! Natvrdel bude letos velmi výživný! Všichni
vystupující vzhledem k benefičnímu charakteru
akce slevili ze svých honorářů, někteří výrazně.
A to si zaslouží ocenit, nemyslíte? Takže si pište
do diářů: 16. září na Malvaňáku ve Velvarech!
w w w. v e l v a r y. c z |
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Nemohl bych být vůbec bez knížky, to by byl život příliš prázdný. Přinášejí mi
poučení, zábavu a zabírají téměř můj čas. Jak jsem řekl, nedovedu si vůbec svůj
život představit bez knížek. Je velká škoda, že dnešní mladí lidé, aspoň většinou,
jsou stále jen u počítače a ten je úplně ovládá, vlastně krade veškerý čas mladých
lidí, kteří pak vůbec nepoznají tu krásu knížek. Neznají z knih historii našeho národa,
třeba ze sbírky románů spisovatele pana Vlastimila Vondrušky, kterého velice
obdivuji, až zbožňuji. Mám velmi rád historii naší vlasti, už ve škole mě zajímal
nejvíce dějepis.

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

Knížky jsou mou vášnivou láskou a zkrášlují mi právě nyní stáří. Zapomínám na své
neduhy a bolesti a žiji jen dějem knížky.
Jiří Krejčí

Děkujeme čtenáři naší knihovny za jeho milé vyznání knihám a četbě.
Ať Vám, pane Krejčí, oči ještě dlouho dobře slouží a čtení přináší jen příjemné pocity
Za velvarskou knihovnu Z. Ortová

Inzerce:

Inzerce

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.

Inzerce

Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
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TAKÉ RÁDI ČTETE?
NE KAŽDÝ JE KNIHOMOL

HRAČKY MĚNÍ DĚTSTVÍ – JAK SI HRÁLY DĚTI PŘED STO LETY?
MUZEUM HRAČEK

  

    

   

ČLÁNEK      						
Jsem od roku 2005
pravidelným čtenářem
knihovny ve Velvarech.
Čtu téměř vášnivě, asi
jsem tak zvaný knihomol, a to od dětství
v Kmetiněvsi, kde jsem
poprvé přečetl Káju Maříka. Tyto knížky čtu stále
opakovaně i teď ve stáří. Přinášejí mi pohodu, humor
i dojetí nad dobrotou školáka Káji Maříka. Čtu to,
i když jsou to dětské knihy.
Nemohl bych být vůbec bez knížky, to by byl
život příliš prázdný. Přinášejí mi poučení, zábavu
a zabírají téměř můj čas. Jak jsem řekl, nedovedu
si vůbec svůj život představit bez knížek. Je velká
škoda, že dnešní mladí lidé, aspoň většinou,
Inzerce
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jsou stále jen u počítače a ten je úplně ovládá,
vlastně krade veškerý čas mladých lidí, kteří pak
vůbec nepoznají tu krásu knížek. Neznají z knih
historii našeho národa, třeba ze sbírky románů
spisovatele pana Vlastimila Vondrušky, kterého
velice obdivuji, až zbožňuji. Mám velmi rád historii
naší vlasti, už ve škole mě zajímal nejvíce dějepis.
Knížky jsou mou vášnivou láskou a zkrášlují
mi právě nyní stáří. Zapomínám na své neduhy
a bolesti a žiji jen dějem knížky.
Jiří Krejčí
Děkujeme čtenáři naší knihovny za jeho milé vyznání knihám
a četbě. Ať Vám, pane Krejčí, oči ještě dlouho dobře slouží
a čtení přináší jen příjemné pocity.
Za velvarskou knihovnu Z. Ortová

Není to zase tak dlouho, co jsem si jako malý
chlapec hrával s kamarády v létě o prázdninách,
svoje oblíbené hračky mám dodnes pečlivě
uschované a některé jsem si také sám vyráběl.
Na své dětství moc rád vzpomínám. Zrovna
nedávno jsem potkal na chodníku dvě holčičky,
mohlo jim být asi tak nanejvýš deset let. Nešlo
si nevšimnout, že byly oblečené a nalíčené jako
dospělé slečny. Nesly s sebou mobilní telefon
a poslouchaly jaký si blíže neurčitý styl hudby.
Viditelně měly dlouhou chvíli a nevěděly, co dělat.
A to byl ten lepší případ. Bylo mi jich líto. Jakoby
dnes děti zapomněly si spolu hrát, dětskou
představivost a fantazii nahradil internet, dětské hry
a říkadla patří již do minulosti. I přesto je v současné
době možné objevit v hračkářských obchodech
některé tak zvané retro hračky, kdy se několik
českých výrobců rozhodlo obnovit starou výrobu
hraček sedmdesátých a osmdesátých let.
Svět historických hraček k nám promlouvá
z minulosti ještě dnes. Těšíme se pohledem na tvar,
výraz, barvy i funkci. Přesto že se na ně díváme
očima dneška, dokážeme se zastavit alespoň
na chvíli, zapomenout na stále se zrychlující
tempo moderní doby a představit si naše dětství.
Čas se v tom okamžiku zpomalí, když spustíme
klíčkem mechanizmus starý padesát nebo sto

let a hračky ožijí. Mají v sobě cosi půvabného,
přitažlivého i současného.
Pod pojmem historické hračky si řada z nás
jistě představí ty nejznámější typy hraček, jako
je panenka, vycpávaný medvídek, autíčko,
vláček… s kterými si hrají děti dodnes. Na hračky
z období po druhé světové válce si jistě vzpomenou
i někteří naši čtenáři. V tomto krátkém zamyšlení
se vám pokusím přiblížit, jak vlastně vypadaly
nejoblíbenější hračky v nedávné minulosti. Mnoho
z nich se od těch současných příliš neliší, jiné dnes
naopak znají už jen sběratelé.
V 19. století na venkově nechyběla snad v žádné
chalupě panenka vázaná ze slámy nebo šitá
z kousků látek, dřevěný koníček na kolečkách
k tahání na provázku a nejrůznější hračky ručně
vyřezávané a malované v podobě ptáčků,
pohyblivých loutek, zvířátek, vozíků atd. Kolem
roku 1900 nabízely městské obchodní domy
a obchody s hračkami panenky, miminka
a panáčky ve všech velikostech, vyráběné
ručně i průmyslově z různých druhů a kombinací
materiálů, jako je dřevo, kůže, textil, papírová
hmota i celuloid. Dražší panenky měly hlavičky
z porcelánu s ručně malovaným inkarnátem
a s pravými vlásky, ty levnější měly hlavičky
lisované z plechu. Zvláště oblíbené byly pohyblivé
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kloubové panenky, které se vyráběly také v životní
velikosti malého dítěte se všemi detaily, dokonce
i s pohyblivými prsty na ručičkách. Pro tyto panenky
se prodávaly celé sady vyšívaných šatečků
s krajkami a kloboučky, i funkční kočárky a vozítka
nepřeberného množství tvarů, typů a rozměrů,
které jsou dnes vyhledávaným artiklem sběratelů.
Novinkou se staly první pískací hračky z pryže
(vulkanizovaného kaučuku). V bohatších
měšťanských rodinách si malé hospodyňky
s velkou oblibou hrály nejen se šicími strojky,
žehličkami a stavebničkami, ze kterých bylo
možné složit obrázkové vzory výšivek,
ale i s pokojíčky a kuchyňkami, které
představovaly zmenšené modely skutečných
interiérů zařízených snad vším, co v té době
nechybělo v žádné domácnosti. Hračky v podobě
obytných domků dosahovaly i velkých rozměrů.
Za otevírací stěnou se skrývaly salóny, budoáry
a jídelny vybavené dobovým nábytkem, obrazy,
porcelánovým i cínovým nádobíčkem, kachlovými
nebo litinovými kamny, koberci a záclonkami
z hedvábí, sametu a brokátů, funkčními
lampičkami a dalšími doplňky. Plechové
koupelničky obsahovaly také nádržky na vodu,
aby stačilo jen otočit kohoutkem a voda se spustila
ze sprchy nebo naplnila vaničku s porcelánovým
miminkem. Některé koupelničky měly i tehdy
moderní splachovací toaletu. Častou a oblíbenou
hračkou byly dětské kuchyňky s množstvím
drobného plechového, drátěného a dřevěného
nářadíčka na vaření, s plechovými hrnci, pekáči,
formami na bábovku a s početným keramickým
i skleněným nádobíčkem v kredencích tak,
jak je používaly naše prababičky. Malé hospodyňky
se učily mlít kávu a koření. V plechových plotnách
a kamínkách se dalo topit pomocí lihového
kahánku a současně ohřívat vodu na mytí nádobí.
Takové hračky dnes najdeme jen v muzejních
expozicích, zámeckých i soukromých sbírkách.
Mezi ně patří také nejrůznější druhy obchodů
pro panenky, jako například koloniál, krupařství,
cukrárna, lékárna nebo obchod s látkami.
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V minulosti existovalo mnohem více hraček,
než si dnes dokážeme představit. Věděli byste,
jak vypadaly a fungovaly například staré

mechanické hračky? Působily někdy až bizarně,
jakoby snad patřily do kabinetu fyziky mezi
modely určené ke školní výuce. Objevy
mechanických principů a technické vynálezy
v průmyslu i dopravě inspirovaly menší
podnikatele po celé 19. století k výrobě kovových
mechanických hraček pro děti, a to podle
skutečných vzorů současné parní železnice,
vzducholodí, létajících strojů, parních lodí nebo
prvních samohybných kočárů – autodrožky,
jejichž vzorem byly skutečné hybostroje na parní
pohon a na konci 19. století i první automobily
se spalovacím motorem. Nechyběly ani zmenšené
modely dobových průmyslových strojů a továren
na parní pohon, lokomobil, parních válců nebo
nejrůznější typy stavebnic s obrázkovými návody.
Z kovových dílů spojovaných pomocí šroubků
a matiček si mladí konstruktéři mohli sestavit
například ocelový most, jeřáb, větrný mlýn
nebo horskou lanovou dráhu. Elektrostavebnice
umožňovaly dětem zapojit si jednoduchý telefon,

později i první rádio; jiné názorně ukazovaly,
jak fungují fyzikální jevy. Polytechnické hračky
seznamovaly děti s technickými novinkami
a zároveň měly rozvíjet jejich manuální schopnosti a technické znalosti, eventuálně je nadchnout
pro jejich budoucí povolání. Hračky byly tehdy
vtipné a nápadité. V období mezi světovými
válkami se staly zvláště oblíbené malé tancující
postavičky vyráběné v Německu nejčastěji
v podobě dětí a zvířátek oblečených do ručně
šitých kostýmků, které působí dojmem
roztomilých loutek z animovaného filmu. Nejčastěji
představovaly třesoucí se a poskakující myšky,
zajíčky, bubnující opičky, prasátka hrající
na housličky, nebo žertovné mechanizmy,
například cirkusové postavičky klaunů, slonů
na tříkolce nebo stepující černošské tanečníky.
Pokud bychom měli porovnávat staré hračky
se současnou produkcí moderních hraček,
nejsem si jist, zda je to vůbec možné. Vedle různé
kvality výroby a často i nevhodných materiálů
je stále více aktuální otázka, nakolik jsou dnešní
hračky výchovné. Odpověď však ponechám
na vás, čtenářích. S tím souvisí i následující
otázka, zda hračky mohou měnit dětství? Hračky
bezesporu jsou pro vývoj dítěte velmi důležité,
protože jsou součástí celého jeho dětství. Tvar,
barvy, pohyb i zvuky, které hračky vydávají, pomáhají
rozvíjet vnímavost a obrazotvornost dítěte. Hračky
mohou ovlivnit také správné držení těla, podporují
motoriku a celkovou pohybovou kondici. Hračky
vždy utvářely a tvoří dětský svět, zároveň mají
dítě připravovat na realitu v dospělosti. Mají
schopnost sdělovat, učit, něco dítěti názorně
ukázat. A proto se domnívám, že volba vhodných
hraček a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, skutečně
významně ovlivňuje dětství u každého dítěte jinak.
Tak například vhodné stavebnice rozvíjejí manuální
schopnosti dítěte i technické uvažování. A právě
takovým hračkám bychom dnes měli věnovat stále
větší pozornost.
Miroslav Smaha, historik umění a sběratel hraček
http://www.muzeum-technickych-hracek.cz
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Především o správě obce, ale i o soudu
a velvarském pivovaru

Správa obce.
R.

Inzerce
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1873 byly ve Velvarech také obecní volby,
byl to vlastně boj se stranou staročeskou,
jež vedena jsouc dosavadním purkmistrem
Adolfem Papežem, kupcem čp. 8, která dosud
ovládala město, ač početně byla již slabší než
strana mladočeská, která byla v oposici. Mladočeská
strana na celém Podřipsku rychle zmohutněla
a stala se populární hlavně vlivem Václava Jandy,
okresního starosty a předáka strany mladočeské.
Oposice zvítězila a zvolila si za purkmistra Viléma
Tomsu, majitele velkého hospodářství z čp. 58.
Tomsa byl muž vzdělaný, ale povahy pasivní,
následkem toho byl skutečným vládcem města
první radní Karel Krohn, obchodník střižním
zbožím a kožemi, rovněž majitel většího
hospodářství z čp. 225. Krohn byl člověk
zcestovalý, bystrého rozhledu a velice rázný.
Pocházel z blízkých Bratkovic, kdež jeho otec
Kohn byl malým židovským obchodníkem. Přesídlil
do Velvar, kdež chtěje se udržeti, poněvadž před
r. 1848 práva židů byla ještě značně omezena,
dal se pokřtíti a přijal jméno Krohn. Ve Velvarech
nabyl způsobem ne právě čestným značného
jmění. Lichva a kupování různých věcí od osob
podezřelých byla hlavním pramenem jeho
zbohatnutí. Za mého dětství vyprávělo se, že byl
i několika měsíčním žalářem potrestán, že koupil
od Kejly, zdejšího nádeníka, který zabýval se též
lovem raků, jichž před zřízením cukrovaru bylo
ve velvarských potocích hojně, stříbrnou mísu
ukradenou v Zlonicích v zámku kněžně Kinské.
Zemřel r. 1873 a syn jeho Karel ovládal už do
konce století XIX. město a možno říci nestranně
ku skutečnému prospěchu města. Při stavbě školy

však vznikla neshoda mezi Krohnem a Tomsou
a když Tomsa zvolen byl do ředitelstva pojišť. ústavu
v Praze, resignoval na purkmistrovství a přesídlil
do Prahy a r. 1891 zvolen jeho nástupcem Krohn,
který odložil starodávný titul purkmistr a psal
se starosta.
Za starosty Karla Krohna koupen pěkně malovaný
znak města Velvar na hedvábí Hanušem Wahnerem
z Prahy obraz Velvar z r. 1823 (od obchodníka
Tomáška za 5. zl.) r. 1891a a pořízeny obrazy
bývalých purkmistrů r. 1899. Oposice při všech
obecních volbách od r. 1873 nebyla buď žádná
neb špatně organisovaná, jako v době stavby
školy, že na ustavení obecního vlivu. Vlivem toho
dostávali se do obecního zastupitelství muži
povahy pasivní, úplně vlivu Krohnovu podléhající.
Od r. 1891 byla taká lhostejnost k obecním volbám,
že někdy ve III. sboru, tedy nejsilnějším, bylo pouze
30 voličů. Když r. 1899 přesídlil Krohn do Prahy,
pronajav své hospodářství ve Velvarech a jen
na léto přijížděl sem, počal mu Karel Beneš,
stavitel činnosti v obecním zastupitelstvu oposici
a různé nepříjemnosti, jimiž byl Krohn konečně
tak roztrpčen, že na starostovství r. 1901
resignoval a jeho nástupcem zvolen Dr. Fr. Srbek,
lékař. Jako každý člověk měl i Krohn své vady,
hlavně neústupnost, co si umínil, musil provésti,
ale byl to muž spravedlivý, rázný; to bylo také
příčinou, že nedal se od Beneše osedlati
a mu v ničem s čím nesouhlasil, nepovolil a tím
také vyvolal boj proti sobě a můžeme dnes po létech
říci nespravedlivý nezasloužený.
Z a Tomsy a Krohna udělaly Velvary značný
pokrok proti dřívějším dobám. Přičiněním Viléma
Tomsy bylo r. 1875 sbíráno na raněné Jihoslovany
v bojích s Turky, ale sebrané peníze nesměly býti
odeslány, poněvadž Rakousko sympatizovalo
s mohamedány. Uloženy tedy sebrané peníze
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u městského úřadu a činí dnes již značný kapitál.
V létech sedmdesátých byly přirážky obecní
nepatrné 8-12%, značnou část obecních vydání
hradil pivní krejcar. Obec ovšem neměla také
velkých vydání. Tak např. čištění města bylo velice
primitivní. Teprve asi v osmdesátých létech mělo
prvního metaře, Kurzveila; dědka nevlídného, který
mi vždy připadal svým ježatým vousem jako pes
pinč. Naproti tomu jako hrdina v našich dětských
očích byl ponocný Toman, starý voják neobyčejně
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statné postavy a neohrožený hlídač. Vyprávěli
jsme si o něm, že v hospodě Mašanských č. p. 59
snědl na posezení v nějaké sázce 25 buřtů, které
byly mnohem větší než nynější. Byl to poslední
ponocný, který vytrubováním hlásnou troubou
31. 3. 1877 oznamoval noční hodiny, neboť
od 1. dubna toho roku kontrole noční
služby zavedeny hodiny. Nám, dětem,
připadal Toman teprve hrdinou, když jsme si
uvědomily, že v půlnoci musí „píchati“ hodiny
na zvonici u Všech Svatých a u hřbitova sv. Jiří
až na kostnici. Měl však špatný konec. Pro špatné
chování byl současně s dvěma špitálníky Krebsy
odsouzen r. 1883 do těžkého, několikaměsíčního
žaláře, ze kterého se vrátil se zdravím podlomeným.
Byl propuštěn z obecní služby a v bídě zemřel
úplavicí cukrovou.
R ůzné investice obecní, dlažby, kanalisace,
stavby, rozmnožení počtu obecních zřízenců, měly
za následek, že obecní přirážky i při velké opatrnosti
starosty Krohna znenáhla vzrůstaly, že r. 1893
obecní přirážka 20 a školní 10 %. Na této výši
zůstaly 9 roků. Od r. 1892 stále vzrůstají, že záhy
po převratu dosáhly obě přirážky výše až přes
150 %. Teprve od r. 1925 počíná jich stabilizace

a pak i malé snížení. Přirážka obecní měla býti
již od r. 1885 vyšší, poněvadž veškerý výnos
pivního krejcaru měl býti věnován jen na uplacení
dluhu, vzniklého stavbou nové školy. Jednání toto
představenstva obce i obecního zastupitelstva
nebylo nijak obezřelé a prozíravé. V době té byla
skoro většina pozemků velvarských v rukou rodin
sídlících, které přijímaly slušné nájemné ze svých
pozemků a na obecní potřeby přispívaly jen celkem
malou přirážkou a vzrůstající vydání obecní bylo

tím způsobem hrazeno daněmi nepřímými. Dále,
kdyby skutečně účel, na který byl výhradně povolen,
dávno již před novou přístavbou školy, byl by
již úplně zaplacen starý dluh, vzniklý v r. 1885.
V roce 1894 postaveny nové moderní jatky
na obecním pozemku pod hřbitovem u Všech
Svatých. Do doby té byly jatky za šancí u Červeného
potoka vlevo, když jde se z města k severu.
Jatky tyto velice primitivní, nečisté, plné potkanů,
vystavěny byly r. 1828 řezníky, kteří byli též majiteli
masných krámů na náměstí mezi domy č. 111
a 112. V krámech těch kol r. 1850 přestal výsek
masa a řezníci prodávali maso pak výhradně
v krámech v domech, kde bydlili. Většina podílů
na masných krámech i na jatkách přešla na Čeňka
Šimona, majitele domu č. 112 buď dědictvím,
neb koupí. Poněvadž pak majitelé zbývajících
masných krámů k svému vlastnictví přes 30 roků
se nehlásili, dosáhl universální dědic Šimonův,
Jindřich Čermák, že mu bylo povoleno po smrti
Šimonově vtělení vlastnického práva k tomuto
objektu do knih pozemkových. Masné krámy připojil
k svému domu č. 112 a starou porážku prodal
a byl z ní zřízen obytný domek č. 277.
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řadu let stěžovali si velvarští pěstitelé řepy,
že jsou na váze cukrovarní nesprávným vážením
řepy šizeni. Nešvar tento byl tenkráte snad obvyklý
u všech cukrovarů. Starosta Krohn, který žil v nevůli
s předsedou cukrovaru V. Jandou, aby to zamezil,
docílil, že byla nákladem 740 zl. postavena u statue
p. Marie r. 1896 obecní váha, která záhy ukázala
se býti k značnému prospěchu obyvatelstva Velvar
i okolí. Váha tato byla u statue až do r. 1921,
kdy po opravě statue byla odstraněna a přenesena
před dům čs. 112. Krohn, který byl po dlouhá léta
ve správní radě cukrovaru, věděl, že cukrovar
nesestavuje, aby byly daně menší správnou bilanci.
Když přestal býti členem právní rady cukrovaru,
pohrozil udáním a docílil, že cukrovarem byly městu
dodatečně nahrazeny přirážky, pokud se pamatuji
asi 4000 zlatých.

T ržiště na dobytek hovězí o výročních trzích
bylo od nepamětných dob až do roku 1886,
kdy bylo přeloženo do Řůžové ulice, na náměstí
v severovýchodní části před domy č. 10 a 11.
Za mých dětských let bylo o jarmarcích i tržiště
na koně před č. 57. Trhy na koně byly městu
povoleny teprve majestátem Josefa II., byly však
slabé, maximálně 4-6 koní a r. 1875 samy sebou
zanikly. V r. 1892 bylo tržiště na hovězí dobytek
přeneseno na prostranství před kostelem u Všech
Svatých. Poněvadž však záhy shledalo se místo
toto nevhodným pro nebezpečí požáru, který
snadno mohl vzniknouti v době žní odhozením sirky
kouřících trhovců, bylo tržiště toto přeloženo r. 1905
na nábřeží v sousedství sochy P. Marie, kdež
dosud se nachází. Za starosty J. Krčmy učiněn
r. 1921 pokus vzkřísiti ve Velvarech i koňské trhy,
ale s malým zdarem. Tržním dnem pro týdenní trhy
byla dříve středa; čtvrtek jest teprve od polovice
XIX. stol. Do r. 1894 neměly Velvary regulačního
plánu. Profesor české techniky Hrazský nakreslil
pěkný regulační plán města Velvar, ale jen východní
třetiny počínaje od Pražské ulice, zbývající část
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města měla se říditi regulačním plánem, zhotoveným r. 1896 geometrem Fr. Pižlem ze Slaného.
Tento plán však byl tak absurdní, že ani v jediném
případě nebylo možno podle něho stavěti. Jako
příklad nejapnosti tohoto plánu uvádím, že chtěl
kostel sv. Kateřiny úplně zbaviti okolních domů. Měly
býti zbořeny nejen domy č. 209 a 217 pod kostelem,
ale i dokonce krásná radnice č. 1.
V roce 1896 zhotovil Ing. Josef Kalousek velice
pěkný plán vodovodu pro Velvary; voda měla
býti zachycena z pramenů nad Velkou Bučinou
a tam v místě zrušeného rybníčka, který je
dosud majetkem Velvar jako pozůstatek z dob,
kdy Velvarům patřil dům na Bučině, měl býti
zřízen vodojem. Voda měla přirozeným spádem
zásobovati Velvary. Zřízení tohoto vodovodu bylo
by tenkráte vyžadovalo nákladu 56.732 zl.
Kalousek, který byl přítelem velvarského stavitele
K. Beneše, žádal za zhotovení tohoto krásného
plánu 1.681 zl., dostal však pouze 400 zl.
Sčítání lidu r. 1901. Při sčítání napočteno bylo
2391 obyvatel v 280 domech. Počet obyvatel
byl však uměle a nesprávným sčítáním vyhnán
do této výšky, což nejlépe dokazuje sčítání
r. 1911, kdy ač již domů značně přibylo, přece
počet obyvatel klesl na 2254 a to dokonce
i proti sčítání v r. 1881, kdy bylo napočítáno 2258
obyvatel.
V roce 1901 zvolen byl na zbytek volebního období
po resignaci Krohnově MUDr. Fr. Srbek starostou.
Za něho přestal nechvalný zvyk a pozůstatek
ze starých dob, že nastolení nové správy města
oslavováno bylo střílením z hmoždířů a hostinou,
pořádanou ovšem na útraty města. Za Tomsy
i Krohna pořádán byl obyčejně nějaký výlet
nové městské rady do Mšeného neb Šternberka
u Slaného. V roce 1888 dokonce pořádán velký
banket pro celé zastupitelstvo v hostinci „u arcivévody Štěpána“. Hostin těchto účastnil se vždy
městský tajemník a duchovní. Dr. Srbek měl nejlepší
vůli zavésti plný pořádek a nestrannost v obecním
úřadování. Při volbách r. 1904 objevila se zase
po letech oposice, nebyla však řádně organizovaná.

Strana vládní ovládla plně zase III. volební sbor,
hlavně pomocí plných mocí, jen v II. sboru zvoleno
bylo několik kandidátů oposičních. R. 1903 zemřel
městský tajemník Josef Hermann zástupcem
jeho ustanoven p. Rud Žebrák, dosud účetní
městské spořitelny.
R. 1905 pořádány byly ve Velvarech prvně
přednášky univerzitních profesorů, takzvané
univerzitní extense. Přednášky tyto konány byly
v kreslírně školy za velikého účastenství. Mezi
jinými přednášel též nynější president republiky
prof. Dr. Tomáš G. Masaryk „o socialismu“ dne
26. listopadu r. 1905. Poutavá tato přednáška
s napětím byla vyslechnuta od všech posluchačů,
z nichž mnozí měli o socialismu dosud nejasnou
n e b zkre sle n o u př edst avu. D ot az m ěl
k přednášejícímu pouze J. Krčma, úředník
okres. nem. pokladny ve Velvarech, jak Masaryk
pohlíží na volební právo žen, který Masaryk jadrně
zodpověděl. Přednášky univ. profesorů opakovaly
se po několik roků. V roce 1906 počalo se jednati
o automobilové spojení měst Kladna, Slaný, Velvary,
Mělník. Poměry tehdy nebyly ještě zralé pro takovou
dopravu. R. 1914 znovu jednáno, ale válka učinila
všem těmto pracím konec. V život toto spojení
vstoupilo teprve r. 1921. Po krátkém trvání však
zaniklo, poněvadž bylo strašně pasivní. Příčinou
pasivity byly jednak vysoké dopravní poplatky
jednak i, že právě na Velvarsku pro zkrácení linie
vyhnulo se velkým obcím, majícím přirozený spád
do Velvar.
R oku 1908 dostal se do Velvar za soudního
auskultanta a později soudce, Josef Truhlář, bývalý
horlivý člen „omladiny“, výborný organizátor, který
probudil čilý život v různých spolcích i veřejném
životě. Bouřlivé obecní volby r. 1909, při nichž
ve III. sboru spojila se oposice se stranou sociální
demokratickou a při kterých dosáhla většiny
v obecním zastupitelstvu, jsou jeho dílem. Přičinil
se též o založení veřejné knihovny a založení
učednické besídky. Při zakládání organisace
strany klerikální postavil se neohroženě proti
řečníkům klerikálním zvláště zdejšímu kaplanovi
Štenberkovi, jenž pak v roce 1910 odměnil se mu
udáním u zemského soudu v Praze. V boji tomto
proti Truhláři, který byl již soudcem, měli prsty

i někteří předáci strany poražené při volbách a jich
snahou bylo pomstíti se Truhláři, který byl též členem
nového zastupitelstva, které po řadě rekursů,
podávaných poraženou stranou ustavilo se 1. února
r. 1910, kdy zvolen byl starostou MUDr. Rudolf
Čermák, rodák velvarský. Disciplinární vyšetřování,
vedené nejen proti Truhláři ale i Josefu Šolcovi,
okresnímu soudci a soudci Dru. Fr. Procházkovi
skončilo přeložením soudce Truhláře z Velvar.
Měl jsem příležitost sledovati celý tento boj
i jeho zákulisí a zjistil jsem, že proti všem těmto
3 soudcům bylo použito těch nejšpinavějších
zbraní. Kydána byla na ně špína v různých
obskurních listech i anonymních udání a bylo-li
některé udání někým podepsáno, jednalo se
pravidelně o nastrčenou osobu, generálové tohoto
zákeřného boje byli však dobře schováni.
V roce 1909 založil Karel Krohn nadaci při
Hlávkově koleji pro chudého studenta z Velvar,
věnován k tomuto účelu K 10.000,-. Dosud však
žádný studující z Velvar nadačního místa
neobdržel, poněvadž o obsazení místa rozhoduje
kuratorium koleje, které nebere žádného ohledu
na záměr fondatorův. Spravedlivěji již se rozhoduje
a bere se zřetel na velvarské rodáky při nadaci
kanovníka Hory, založené při studentském
konviktu v Příbrami, nyní v Praze se nacházejícím.
Kanovník Hora založil též nadaci pro dávání oděvu
4. hochům a 4. dívkám. Podobná nadace založena
byla též bývalým řídícím učitelem Adolfem
Jakoubkem.
Roku 1909 vznikla ve Velvarech čilá akce, vedená
hlavně Aloisem Hrachou, hostinským v čp. 111.
pro postavení pivovaru ve Velvarech. Akce tato
byla však bezvýsledná poněvadž každý prozíravý
dobře věděl, že nějaký malý pivovárek – a na
velký by se nebyl vůbec nahnal kapitál – postrádal
by prosperity. Století XX. není již příznivé malým
podnikům. V starém velvarském pivovaře přestalo
se vařiti pivo č. 1869, jedině z toho důvodu,
že zařízení jeho bylo zastaralé, že nemohl
konkurovati s okolními modernějšími pivovary.
Várečníci nechtěli a snad také ani nemohli přinést
oběť na rekonstruování pivovaru. Pamětníci velvarského piva vyprávěli mi, že jeho kvalita byla po léta
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celého města. Vydán tiskem pamětní spis a starosta, Dr. Srbek s radním Josefem Fasou (Fuksou),
ředitelem cukrovaru intervenovali v Praze a ve Vídni.
Zjistili, že na přeložení soudu z Velvar se sice
nepomýšlí, ale viděli, že rozdělení nebude již
možno dlouho se ubránit. Skutečně r. 1911
povoleno zříditi soud v Kralupech, který vstoupil
v činnost 1. ledna 1912. Domněnky v kolosálním
poškození Velvar zřízením soudu v Kralupech
ukázaly se býti úplně lichými, ubylo sice ve Velvarech
několik úřednických rodin, ale na život ve Velvarech
nemělo to žádného vlivu. Jakmile měly Kralupy
soud, snadno již v roce následujícím docílily zřízení
okr. hejtmanství.

S tarosta

Dr. Srbek resignoval na svoji funkci
v červenci r. 1909 a při provedené volbě zvolen
starostou obchodník Václ. Hulena. K podanému
však protestu, zrušilo okresní hejtmanství
ve Slaném volbu tuto, poněvadž obecní zastupitelstvo před novou volbou neučinilo žádného

rozhodnutí o resignaci Dr. Srbka. K nové volbě
starosty došlo až 20. prosince 1909, kdy zvolen
byl starostou první radní, Ph. Mr. E. Goll,
který však úřadoval jen něco přes měsíc, poněvadž,
jak svrchu jsem zmínil, v únoru r. 1910 nastoupilo
již nové zastupitelstvo.
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 (v neupraveném znění bez
pravopisných a formálních úprav) 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

již velmi špatná. Stejný stesk byl stále v dřívějších
stoletích. Jedině za primátora Mikulovského, který
měl pivovar najatý, nenalezl jsem podobných
stesků v knihách městských. Ale přece bylo dosti
nespokojených, kteří raději chodili na pivo do Dolní
Kamenice. Jeden nájemce střídal se po krátké
působnosti s jiným. Někteří hledali příčinu špatné
jakosti ve vodě, jež byla čerpána z veliké studny
v pivovaru. Aby se jakost zlepšila, počala se voda
voziti ze stružky, tekoucí od Velké Bučiny. Nájemce
pivovaru chtěl na várečnících slevu z nájmu pro toto
vožení vody, ti mu nepovolili a to byla poslední příčina
zániku starého pivovaru. Několik let stál pivovar
opuštěný, jak prodáno vnitřní zařízení a posléze
v létech osmdesátých celá budova, ze kteréž byly
zřízeny domky čp. 260, 261, 262.
R ozdělení okr. soudu ve Velvarech. Rychle
vzrůstající město Kralupy rozvinulo koncem
století XIV. --- činnost, aby soudní okres velvarský
rozdělen byl ve dně samostatné části, z nichž
pro jednu by byl soud ve Velvarech a pro
druhou, aby byl zřízen nový soud v Kralupech.
Velikou chybu vedoucích činitelů ve Velvarech,
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hlavně správy města Velvar a pak i okresních
starostů, Václava a Heřmana Jandy, bylo, že akci
této kladli všemožné překážky a snahu Kralup,
kde mohli mařili, ač každý prozíravý věděl,
že možno nejvýše jen na krátký čas oddáliti
zřízení soudu v Kralupech. Rozumnějším bylo
zejména, když strana velvarská měla v okresním
zastupitelstvu soudu v Kralupech, ale domáhali
se též rozdělení samosprávného okresu ve dva
nové okresy. Při vlivu Jandů v zemském sněmu
snadno by se toho bylo docílilo k trvalému
prospěchu Velvarska. Jakmile přívrženci Kralup
domohli se většiny v okresním zastupitelství,
odhlasovali si usnesení o nuznosti zřízení soudu
v Kralupech a osud rozdělení soudu ve Velvarech
byl zpečetěn, Kralupský starosta, Dr. Pavlousek
pracoval tiše, ale jistě.
V roce 1909 byl dokonce učiněn v ministerstvu
spravedlnosti návrh na přeložení soudu z Velvar
do Kralup. Ve Velvarech vzniklo tím pobouření

ZPRAVODAJ CHVÁLÍ
SAMOOBSLUHU COOP
ČLÁNEK

     	

Laktózová intolerance je částečná nebo úplná
neschopnost trávicího traktu zpracovávat laktózu
- tedy mléčný cukr. Postižení jedinci mají nedostatek
enzymu laktázy a jsou nuceni vynechat ze stravy
mléko a mléčné výrobky. Je přitom jedno, jestli
jsou mléčné výrobky vyrobeny z kravského mléka,
nebo z mléka jiných zvířat. Laktóza je přirozenou
součástí všech mlék včetně lidského, takže v tomto
případě neplatí, že např. ovčí či kozí mléko lidem
s alergií na laktózu nevadí. Snížená snášenlivost
laktózy se až na výjimky objevuje v dospělosti
(může nás potkat v jakémkoli věku) a v současnosti
se s ní potýká opravdu hodně lidí. Dietní omezení
jim dovedou velmi znepříjemnit život. Jedním
z dobrých řešení jsou bezlaktózové výrobky.

Proto chválíme velvarskou samoobsluhu Coop,
která bezlaktózové výrobky začala prodávat!
Z. Ortová
w w w. v e l v a r y. c z |
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PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY

            

Naše knihovna měla sice prázdninovou výpůjční provozní dobu, ale my knihovnice jsme se rozhodně
nenudily. Nastala doba nekonečného spravování poškozených knih, přebalování do nových obalů, třídění,
přemisťování, katalogizování nových knih, odpisy nevratně poškozených, přenášení vybraných knih
do depozitáře a naopak některých z depozitáře do volného výběru v půjčovnách. V dětské půjčovně
děti soutěžily a při každé návštěvě sbíraly body do celkového hodnocení. Došlo i na vybírání řádné
dovolené. Největší radost jsme měly, když každý týden po oba dva výpůjční dny (úterý a čtvrtek) naši
knihovnu zaplnili, často i zaplavili, čtenáři, aby si vybrali další čtení pro chvíle odpočinku. Jaká byla
prázdninová knihovna, vám prozradí i malá fotodokumentace.
Z. Ortová

Pozvánka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
VÁS ZVE

NA BESEDU, PŘEDNÁŠKU A PRAKTICKOU UKÁZKU
Stohy vrácených knih čekají spolu s námi na polední přestávku. Místo oběda je zakládáme do regálů.
Během půjčování na to opravdu není čas.

Přijďte si popovídat s certifikovanou lektorkou Školy pánevního dna
Kamilou Jiříkovou
Dozvíte se například JAK NA BOLESTI ZAD
Jak si pomoci při bolesti spodní části zad a SI skloubení
Máte potíže s únikem moči, s prostatou či s otěhotněním?
Jste před/po urologické nebo gynekologické operaci?
I pro vás se najde řešení
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

50

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

51

Coop
Laktózová intolerance je částečná nebo úplná neschopnost
trávicího traktu zpracovávat laktózu - tedy mléčný cukr.
Postižení jedinci mají nedostatek enzymu laktázy a jsou
nuceni vynechat ze stravy mléko a mléčné výrobky. Je přitom
jedno, jestli jsou mléčné výrobky vyrobeny z kravského mléka,
nebo z mléka jiných zvířat. Laktóza je přirozenou součástí
všech mlék včetně lidského, takže v tomto případě neplatí, že
např. ovčí či kozí mléko lidem s alergií na laktózu nevadí.
Snížená snášenlivost laktózy se až na výjimky objevuje
v dospělosti (může nás potkat v jakémkoli věku) a
v současnosti se s ní potýká opravdu hodně lidí. Dietní
omezení jim dovedou velmi znepříjemnit život. Jedním
z dobrých řešení jsou bezlaktózové výrobky.

Proto chválíme velvarskou samoobsluhu Coop, která
bezlaktózové výrobky začala prodávat!
Z. Ortová

Ilustrace 1: Jak vidno, tato
zpráva nezaujala jen lidské
zákazníky. Že by se tvořila
fronta na bezlaktózové
buřtíky?

Inzerce

Inzerce

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno
Zdeněk Tutr

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

Nabízíme:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
- Startérů
- Alternátorů
- Hands free sad
- Autoalarmů
- Výfuků

- Nezávislých topení
- El. Příslušenství
- Tažných zařízení
- Autorádií
- Autobaterií

Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
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AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
- AUTODÍLY

Provozní
doba:
AUTOELEKTRIKA

Provozní
doba:………. 7 – 17 hod
Pondělí
– Pátek
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Pondělí
– Pátek ………. 7 –zavřeno
17 hod
Neděle ………………...
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno
Nabízíme:
Zdeněk Tutr
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Za Roudnickou branou 622
Nabízíme:
Zdeněk
Tutr
273
24 Velvary
a MONTÁŽE:
- Standardní
Startérů služby: OPRAVY, PRODEJ
- Nezávislých
topení
Za
Roudnickou
branou
622
tel./fax:
+420 315
761 412

273
24 Velvary
mobil:
+420
723 360 838
tel./fax:
+420 315 761 412
mail:
autoelektrika@tutr.cz
mobil:www.tutr.cz
+420 723 360 838
mail: autoelektrika@tutr.cz

www.tutr.cz
Doplňkové služby:

- Alternátorů
-- Startérů
Hands free sad
Alternátorů
-- Autoalarmů
-- Výfuků
Hands free sad
- Autoalarmů
- Výfuků

- El. Příslušenství
-- Nezávislých
topení
Tažných zařízení
-- El.
Příslušenství
Autorádií
Tažných zařízení
-- Autobaterií
- Autorádií
- Autobaterií

Doplňkové
služby:
- Výměna motorových
olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
-- Výměna
olejů
včetně filtrů:
nabízíme
všechny
typy
olejů SHELL
Kontrola,motorových
event. ošetření
akumulátoru
a kontrola
stavu
dobíjecí
soustavy
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola,
event. ošetření
akumulátoru
a kontrolapro:
stavu dobíjecí soustavy
Trvale
rozšiřujeme
sortiment
ND a příslušenství
Trvale
rozšiřujeme
ND a příslušenství
pro: značek, speciální díly
- Osobní
i nákladnísortiment
vozidla tuzemských
i zahraničních
dodáme na objednávku do 24 hod.
Osobní
i nákladní
vozidla tuzemských
-- Pro
další
prodej poskytujeme
slevy. i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
Inzerce

Vydání

Privátní výuka angličtiny
dětí i dospělých
(jednaangličtiny
lekce 45 minut)
Privátní výuka
cena
300,Kč
za
lekci
dětí i dospělých (jedna lekce
45 minut)
tel:300,733516307
cena
Kč za lekci
Ing.733516307
Bazalová
tel:
Ing. Bazalová
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William Faulkner: „Spisovatel je slavný až tehdy, když ho… (viz tajenka)”.

LEXIKON

S

MALÝ SKLEP

S

ZNAČKA BENZINU

S

ITALSKÝ OSTROV

S

ZAHRADNÍ ŠKŮDCI

S

USEKNOUT

S

SVOLENÍ

S

SUNDAT

S

RANNÍ JÍDLO

S

ŠPEK

S

STUDENÝ VÍTR

S

TRÁPENÍ

S

VZDĚLANÝ

S

DRUŽICE

S

SKRYTÁ

S

TÝM

S

VYLUŠTĚNÍ ZE SRPNOVÉHO ČÍSLA:

John Lennon: „Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel
do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem “šťastný”. Řekli mi, že nerozumím
zadání. Já jim řekl, že oni NEROZUMÍ ŽIVOTU.“
w w w. v e l v a r y. c z |
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Letní zpívání
zahájení čtvrté sezóny
Velvarského pěveckého spolku
pod vedením sbormistra
Vratislava Řezáče

22.9. 2017 v 18h
Městské muzeum
Velvary

program trvá 45 min

od romantismu k současnosti

vstupné dobrovolné

děkuje za nanční podporu
o.p.s. Přemyslovské střední Čechy

