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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Pochvala
Vážená redakce,
můj „nákupčí“ pan Kala mi přinesl obložené chlebíčky a moc jsem
se divil. Byly velké. Jednou tolik než normální chlebíčky a velmi
lahodné, doslova lákající k zakousnutí. Pan Kala mi potom řekl,
že je koupil v jídelně u pošty (správně vedle pošty). Dle účtu
jsem potom zjistil, že se jedná o firmu NOVÁK. Takové chlebíčky
ještě nikdy ve Velvarech nebyly. Takové jsem kupoval jedině
v Praze-Nuslích.
Tak chválím tuto firmu za takové dobré chlebíčky a přeji hodně zdaru a samé
spokojené zákazníky. Chválím a děkuji, takové výrobky jsou ve Velvarech vítány
a cena je solidní.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Jiří Krejčí

STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY

Řeknu vám, září zazářilo jak kometa a stejně rychle
proletělo. Začalo to s počátkem školního roku,
kdy naše prvňáčky přijela přivítat paní hejtmanka,
která zahájila i první turnaj velvarské klokaní
akademie, do toho nám přijely čekané kompostéry, které nám zaplnily dvůr děkanství a hnedle
byl čas je rozdávat, naopak nepřijely některé
autobusy, takže bylo třeba začít jednat s dopravci
a něco s tím dělat, s památkáři jsme nestíhali
obíhat městské stavby a opravy, aby vše
probíhalo, jak má a nic nám neuteklo, co ale
proběhlo řádně, to bylo několik výběrových řízení
na důležité městské investice a už zase honíme
firmy, aby včas nastoupily, pak pěkně nasadit
historický kostým a provětrat při dnech evropského
dědictví sklepy radnice, do toho rozličné schůzky,
porady, rady, ještě jsme nedokončili akce letošní
a už je čas chystat ty na příští rok, ejhle nová
nařízení, která nám zpestřují přípravy rozpočtu,
přeci to nemůže zůstat tak jednoduché, že, a šupem
rychle chystat volby, na úřadě se obálkuje ostošest,

papírů vůkol kupy, a to nás to čeká hnedle v lednu
zase, a jéje, nefunguje čistírna, co teď, ještě
že jsou ty radosti jako koncerty a festivaly
a vernisáže, a že jich byla pěkná smršť!
Na práci na radnici je krásné, že utíká jak voda,
stále je co dělat, a ač se snažíte sebevíc plánovat,
vždycky vás něco překvapí. Třeba si usmyslíte,
že napíšete úvodník do zpravodaje, zřídíte si trochu
klidu, a najednou tu máte pána, co vám něco
pěkného a pěkně drahého pro město nabízí
a úvodník to rozhodně není, a jen co jej slušně
vypoklonkujete, už je tu mail z ministerstva
s důležitou tabulkou, kterou nutno neprodleně
plniti, nebo někdo najde psa a už máte o společnost
postaráno. To vše by se čekat dalo, ale nejkrásnější
je, že přichází i něco zcela nečekaného, tak třeba
chvíle, kdy jsem se snažil dopsat úvodník tento,
a najednou volali z knihovny, že se tam chodbou
plíží had! Že jsem ho nedopsal, na to vemte jed!
w w w. v e l v a r y. c z |
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RADOSTI A STAROSTI

Dobré je, že ani v říjnu dění nezpomalí. Nahlédnete-li
do pozvánek v tomto čísle Zpravodaje, je vám
jasné, že na ospalý příchod podzimu můžeme
rovnou zapomenout. To máte: prvního šachový
turnaj, sedmého maraton a bajkerská třicítka,
dvanáctého beseda v knihovně, čtrnáctého ráno
blešák, v poledne šachy na ulici, po obědě do kina
na festival, v neděli ráno pak hnedle na pohádku,

pak na otevření nové dopravní expozice Muzea
technických hraček a na divadýlko do ZUŠky,
dvacátého volby, semtam zaskočit na kurz do Kostky,
na vernisáž nebo na fotbal, a už je tu listopad!
Čeká nás krásně barevný měsíc, tak si jej pěkně
užijte! Díky všem, kdo k té pestrosti pomáháte!
Radim Wolák, starosta

TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
SRPEN A ZÁŘÍ 2017
Rada schválila zapůjčení obrazu Václava
Libštejnského z Kolowrat ze sbírek našeho muzea

Radní souhlasili s přidělením malého příspěvku
na vydání knihy Osobnosti Slánska a Velvarska.

Matematicko-fyzikální fakultě UK, která projevila přání,

Radní souhlasili s pronájmem a umístěním ploch

aby tento obraz zdobil reprezentativní prostory

pro umístění předvolebních plakátů. Předem děkujeme

Profesního domu na Malostranském náměstí. Opět

politickým stranám a hnutím, že budou vymezená

tedy bude něco z Velvar zdobit Prahu.

místa respektovat a že budou volební kampaň vést

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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slušně. Budou letos zase tykadla?

TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
Radní vyšli vstříc žádosti ředitele školy a souhlasili

nehlásí, než když někdo předem dá vědět, zda

s financováním výměny plechových vrat u tělocvičny

bychom mohli pár dní přivřít nos, že bude vyvážet.

a vybavení nově vzniklé třídy pátých ročníků novým

Necháme se překvapit, jak to bude za rok.

nábytkem.

Ve stejné době, kdy se nad Bučinou linuly vůně,

Rada se několikráte zaobírala otázkou dalšího

linula se o kus dále milá hudba, to starosta města

postupu v řešení kanalizace na Velké Bučině. Protože

informoval radu města o nabídce Akademie

instalace domácích čistíren odpadních vod by byla dle

múzických umění uspořádat ve Velvarech koncert

všech odborných rad nevýhodná a možná i obtížně

skladeb L. Koželuha v provedení Poděbradské

proveditelná, bylo rozhodnuto naposledy oživit záměr

filharmonie a sboru Boni Pueri. Koncert by se měl

získat dotaci na zbudování kanalizace. Prvním krokem

uskutečnit v květnu 2018, přesný termín oznámíme.

je vytvoření aktualizovaného projektu k provedení

Nabídku rádi využijeme, akci bychom rádi spojili

stavby, který nám prověří, zda náklady na zbudovaní

s odhalením pamětní desky připomínající tohoto

kanalizace opravdu čítají téměř 30 milionů, jak bylo

slavného velvarského rodáka, který působil

dosud odhadováno. Pokud se upřesněním projektu

u Vídeňského dvora spolu s Mozartem a Salierim.

podaří náklady snížit, budeme se ucházet o dotaci,
která by nám mohla přinést cca 60% nákladů. Dokud

Nová lavice a plakátovací plocha u Malvaňáku

nebude jasno, děkujeme Bučinským, že ještě tolerují
tankodrom v některých ulicích. Nechceme je ale opravovat, pokud by hrozilo, že je za rok kvůli kanalizaci
rozkopeme.
Radní schválili objednání dokumentace pro projektový záměr Obnova polních cest a sadů ve Velvarech,
díky němuž bychom mohli v příštím roce z prostředků
Stáního fondu životního prostředí ošetřit aleje podél
cest, osázet převážně ovocnými stromy některé
zašlé cesty a obnovit několik cest zcela zmizelých.
Jde hlavně o oblast v okolí Velké Bučiny a zmizelou
cestu mezi Ješínem a Neuměřicemi. Chtěli bychom
tak přispět k rozkvětu naší polnaté krajiny, věříme,
že najdeme společnou řeč i s hospodařícími
zemědělci (což se nám například v případě péče
o pořádek na cyklostezce ne vždy daří).
Protože se počátkem srpna zase nad městem
šířil silný puch, k němuž se nikdo nehlásil, podali
jsme podnět k prošetření na Inspektorát životního
prostředí. Inspektoři přijeli za tři týdny a shledali,
že už nic cítit není, tak prý je vše v pořádku. Toto
rozhodnutí nám však trochu nevoní, tak za rok
budeme jednat zas. Víme, že hnojit se musí,
a že zbytky z bioplynové stanice je dobré zaorávat,
ale vše by se mělo dělat podle pravidel a slušnost
by říkala, že by bylo dobré dáti vědět. Něco jiného
je, když se městem line zápach, k němuž se nikdo

w w w. v e l v a r y. c z |
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TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
Rada se zabývala otázkou hotelu Záložna. Starosta

konstatuje, že vliv vysílače na zdraví dětí nelze

sdělil domluvu s firmou MT Comax, která přislíbila,

prokázat ani vyvrátit, radní se rozhodli, že zastupitel-

že na podzim tohoto roku opraví střechu hotelu

stvu doporučí s návrhem nesouhlasit. Stejný postoj

a provede některé nutné záchranné práce, sál poté

zaujala i školská rada.

převede darem městu. Neb dotační tituly, které

Rada uvolnila prostředky na zpracování studie

město chtělo na opravu hotelu využít, byly zrušeny,

a přípravu podkladů pro žádost o dotaci na projekt

přiklání se rada k možnosti opravit v první vlně sál

Revitalizace zahrady MŠ Velvary. Cílem projektu

formou rekonstrukce, tedy bez významnějších změn,

je upravit zahradu mateřské školy tak, aby se v ní děti

z vlastních zdrojů města, které se podařilo ušetřit. Se

cítily co nejlépe. Architektonické studio Land05

záměrem bylo seznámeno zastupitelstvo, které jej

už připravilo první návrhy, které byly projednány

vzalo s radostí na vědomí. Připravujeme rozpočty

na setkání rodičů s vedením školky, prý se velmi líbily!

a těšíme se, že si brzy zatančíme. Zatím to rozhodně
bude pěkný tanec s přípravami a sháněním firem.

Starosta informoval radu o dalších úspěšných
žádostech o dotační příspěvky, byť drobné,

Rada vzala na vědomí výsledky proběhlých

ale potěšující. Město získalo dotaci na další

výběrových řízení a souhlasila s přidělením zakázek

– tentokrát větší vyhlídku na vrchu Radovič, která

společnostem, které předložily nejvýhodnější nabídky.

bude bytelnější, opatřena schodištěm a nahoře

Rybník na Bučině bude tedy opravovat společnost

nabídne lavici a stůl k posezení, čili bude přístupnější

Aquasys ze Žďáru nad Sázavou, nový bezdrátový

i léty zkušenějším výletníkům, kteří si na současných

rozhlas nám bude dodávat firma Colsys z Kladna

posedovitých vyhlídkách tolik neposeděli. Dále jsme

a opravu travnatého povrchu fotbalového hřiště

získali prostředky od Ministerstva obrany na opravy

TJ Slovan společnost Tescahor.

válečných hrobů a od Nadace Život umělce

Radě města bylo předloženo vyjádření Státního

na pořádání dalšího ročníku festivalu Dvořákovy

zdravotního ústavu, které se vyjádřilo k záměru

Velvary. Potěšil i příspěvek na výpůjčky e-knih,

společnosti T-Mobile umístit základnovou stanici

který si vyzískala naše knihovna a brzy novou službu

a antény na střechu základní školy. Ačkoli studie

zavede.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Radní velmi potěšilo, že po dlouhých průtazích se

Rada se několikráte zabývala otázkou hasičských

podařilo podepsat smlouvu se Středočeským krajem

vozidel, jednak otázkou představení nové cisterny

o zápůjčce pozemků pod plánovanými chodníky v ulici

veřejnosti – už je jisté že se ukáže na rozsvěcení

Malovarská a Za Roudnickou branou. Stavební povo-

stromečku, dále prodejem staré cisterny, který by nám

lení by mělo být vydáno zanedlouho, v lednu budeme

ještě mohla přinést nějakou korunu, a dále rada

žádat na Státní fond dopravní infrastruktury, jehož

souhlasila s přijetím daru od středočeské HZS v podobě

příspěvek by měl pokrýt výraznou část nákladů.

vysloužilé, ale zachovalé oktávie, kterou budou hasiči

Radní schválili instalaci veřejné šachovnice v prostoru podloubí radnice, která bude spadat do projektu

využívat při jízdách na školení a na požární asistence.
Tak ať nám to dobře jezdí!

Šachy na ulici a nabídne další oživení našeho náměstí.
Při příležitosti umístění šachů bude slavnostně odha-

Zahrada MŠ před 35 lety - jak bude vypadat v novém?

lena pamětní deska šachového velmistra Dr. Karla
Treybala, který žil a pracoval ve Velvarech.
Rada se několikrát zabývala dopravními problémy
vyvstalými po integraci Kladenska na PID. Následkem
úprav jízdních řádů se některým žákům značně zkomplikovala cesta do školy, což jsme se snažili průběžně
řešit s dopravci. Starosta se zúčastnil jednání
ve Slaném, kde sdělil naše připomínky zástupcům
kraje a kde bylo přislíbeno jejich řešení. Prosíme
všechny, kdo mají připomínky ke stávajícím jízdním
řádům, ať si je nenechávají pro sebe, dejte nám vědět!
Radní nepotěšila zpráva, že paní Kůrková v muzeu
opět osiřela, protože její nová kolegyně paní Tvarohová,
která se s vervou pustila do práce, se rozhodla
odstěhovat. Vyhlásili jsme tedy opět výběrové řízení,
paní Tvarohové přejeme, ať se jí daří, a věříme, že se
nám podaří získat podobně šikovného nástupce.

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších věcech,
budeme Vás o nich průběžně dále zpravovat,
děkujeme za váš zájem!
(Z jednání městské rady vybral a sepsal Radim Wolák)
w w w. v e l v a r y. c z |
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KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO OBČANY
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Z MĚSTA
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek
na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena
tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel
výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel.
Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu
vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75. 000,- Kč až 120. 000,- Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání
podpory je splnění
směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje.
K prokázání emisní
třídy 1. a 2. je žadatel
dále povinen přiložit
k žádosti doklad o kontrole technického stavu
a provozu kotle. Jedná
se o revizní zprávu,
kterou byli všichni
majitelé kotlů na tuhá
paliva o příkonu 10 –
300 kW napojeného
do komína a otopnou
soustavu povinni si
nechat zpracovat do
konce roku 2016.
Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit
za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě
kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje,
a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti
s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak
nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává
pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018
ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět
na webových stránkách Středočeského kraje.
(vybráno z tiskových zpráv Středočeského kraje)
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OZVĚNY FESTIVALU
OTY HOFMANA
VE VELVARECH
ČLÁNEK
V sobotu 14. a v neděli 15. října opět po roce ožije
velvarské kino již tradiční promítací akcí: Ozvěnami
festivalu Oty Hofmana. Velvary jsou třetím rokem
oficiálním partnerem ostrovského festivalu filmové
a televizní tvorby pro děti, který letos vstoupil
do svého 49. ročníku, proto i letos promítneme
v našem kině něco z festivalové nabídky.
aby děti viděly, jak vypadali roboti „za nás“.
Akce je jako každoročně konaná svépomocně
(filmy z festivalu doveze a v kině promítá
starosta), vstupné je symbolických 20 Kč na
jeden film (10 Kč odvádíme festivalu v Ostrově
a ze zbytku hradíme autorské poplatky), zajistíme

Protože loni byla v kině opravdu zima, vybrali jsme
z pestré festivalové nabídky jen něco a promítat
se bude pouze třikrát. V sobotu začneme v pět
hodin úspěšným rodinným filmem Anděl páně 2,
v neděli je pak od desíti pro nejmenší připravena
pohádka Zázračný nos. Protože tématem letošního
festivalu jsou roboti, zařadili jsme na sobotu večer pro
dospělé možnost promítnutí filmu o robotech (ve hře
jsou naše dětské legendy Číslo 5 žije a Terminátor –
hlasovat se bude na místě). V neděli před pohádkou
promítneme jednu z krátkých epizod Robota Emila,

i drobné pohoštění, čaj a svařák, a vás prosíme, abyste
nezapomněli na teplé oblečení a něco pod ctěné
zadnice, neb sál ni sedačky stále nejsou vyhřívané.
Hlavním cílem festivalu je potkat se a oživit aspoň
na chvíli v roce krásné velvarské kino a s ním
i naději, že jednou najdeme síly a dáme jej zas
dohromady. Tak určitě přijďte!
A kdybyste někdo chtěli pomoci s úklidem kina,
přípravami promítání či zajištěním občerstvení, určitě
dejte vědět, každá ruka i hlava dobrá.
Na viděnou v kině se těší,
Radim Wolák, promítač (606 66 88 01)

Obec Sazená s ILQDQþQtPSĜLVSČQtP)RQGX kultury
a obnovy památek 6WĜHGRþHVNpKRNUDMH

SRĜiGiY QHGČOLGQHĜtMQDRGKRGLQ
na malém sále zámku Sazená

NRQFHUWSĜLSĜtOHåLWRVWi YêURþtQDUR]HQt-RVHID/YD
rodáka ze Sazené, sólisty opery Národního divadla v Praze
6NODGE\$QWRQtQD'YRĜiND
a Wolfganga Amadea 0R]DUWDSĜHGQHVH
1RVWLW]RYRVP\þFRYpNYDUWHWR
-

Petr Bernášek, 1. housle,
Václav Vacek, 2. housle,
3DYHO+RĜHMãtYLROD
Petr Šporcl, violoncello
Vstupné dobrovolné

Sál bude RWHYĜHQ již od 13. hod.

3ĜHGNRQFHUWHPMH]DMLãWČQRPDOpREþHUVWYHQt.

Inzerce

0ČVWVNpmuzeum Velvary
VKiQtGRQRYČEXGRYDQé expozice 1. republiky
starou GĜHYČQRXNUHMþRYVNRXSDQQX
Rádi bychom ji získali do vlastnictví,
DOHMHPRåQiL]iSĤMþND
0ČVWVNpPX]HXP9HOYDU\3UDåVNi
Velvary, tel. 315 761 419, mob. 725 867 123,
e-mail: muzeum@velvary.cz.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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TAJEMNÁ ZÁKOUTÍ VELVARSKÉ
RADNICE ODHALENA!
ČLÁNEK

O návštěvu velvarské radnice
v rámci Dní
evropského
dědictví byl
ohromný zájem.
Přišlo
více
než 200 lidí!
Také bylo na
co koukat a co
dělat. Příchozí nejprve museli vyplnit znalostní kvíz, kde prokázali, co o radnici vědí. Ve starém vězení
plnili úkol od žalářníka Buriana, hrály v kostky s katem, po svíčkách došli za zvuku loutny k podzemní
studni ve sklepních chodbách, u vrchního úředníka pak museli prokázat razítkovací dovednosti.
Za každý úkol získali indicii, která je dovedla k heslu, které otevíralo dveře do starostenské kanceláře.
Kdo došel až sem, získal ručně vyvedený pamětní list upomínající tuto velmi vydařenou akci a lahodný
velvarský perníček.
Jsme moc rádi, že máme tak krásnou radnici! Děkujeme všem za zájem a za návštěvu, díky patří též spolku
Natvrdlí za přípravu příjemného podvečera.
Máte někdo fotky? Pošlete nám je, prosím! My fotit nestihli. (zasílejte na adresu starosta@velvary.cz)
Děkujeme!

Z MĚSTA
CHCETE MĚSTU DAROVAT VÁNOČNÍ STROM?
Město Velvary se jako každoročně obrací na občany Velvar nebo jeho blízkého okolí
s prosbou o darování vánočního stromu.

Máme zájem o smrk (zelený nebo stříbrný) výšky cca 5-6 m a pravidelného růstu.
Ke stromu musí být přístup technikou a v blízkosti nesmí být dráty elektrického vedení.
Strom by měl být rozsvícen o adventní neděli, letos 3. prosince 2017. Nabídky předávejte na městský úřad
Velvary, p. Šulc, tel. 315 617 091 nebo sulc@velvary.cz
Předem děkujeme. Libor Šulc, MěÚ Velvary

w w w. v e l v a r y. c z |
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Týden knihoven v 0ČVWVNpNQLKRYQČ9HOYDU\
2. – ĜtMQD
x
x
x
x

ÄýWHPHDNUHVOtPHSRKiGN\RNQLKRYQČ³  - program pro MŠ)
amnestie pro dlužníky (za upomínky se v tomto týdnu neplatí pokuta)
zahájení YêSĤMþHNH-knih (více v VDPRVWDWQpPþOiQNX
bezplatné wi-ILSĜLSRMHQtY SURVWRUiFKNQLKRYQ\ VSXãWČQt

'RGDWHþQiDNFHN Týdnu knihoven (více informací na plakátku)
x

beseda se spisovatelkou Petrou Nachtmanovou (12.10.)

3ĤMþRYiQtHOHNWURQLFNêFKNQLK
0ČVWVNiNQLKRYQD9HOYDU\]DKiMLODXSĜíležitosti Týdne knihoven 2017 SĤMþRYiQtH-knih
RQOLQH6OXåEX]DMLãĢXMHNQLKRYQDYHVSROXSUiFLVSRUWiOHPH5HDGLQJ.cz ]DILQDQþQtSRdpory
0LQLVWHUVWYDNXOWXU\ý5 z GRWDFHQDSRGSRUXþLQQRVWLNQLKRYHQ – VISK 3). 'tN\WpWRVOXåEČ
PDMtUHJLVWURYDQtþWHQiĜL]GDUPDSĜtVWXSNQHMQRYČMãtPWLWXOĤP]HVRXþDVQpSURGXNFH
þHVNêFKQDNODGDWHOĤ3URSRMHQtm s portálem eReading.cz jsou k ]DSĤMþHQtVWRYN\WLWXOĤ
e-NQLKYþHWQČQRYLQHNDEHVWVHOHUĤ
x

x

x
x
x
x
x

3ĜHGYêSĤMþNRXH-NQLK\PXVtPtWþWHQiĜSODWQRXUHJLVWUDFLY NQLKRYQČGiOH
se zaregistruje na webových stránkách http://www.ereading.cz, kde uvede platnou
e-PDLORYRXDGUHVXNWHURXPiXYHGHQXLYHþWHQiĜVNpPNRQWČ
V RQOLQHNDWDORJXNQLKRYQ\ KWWSNQLKRYQDYHOYDU\F] VLþWHQiĜY\EHUHSRåDGRYDQê
titul, zvolí možnost „e-YêSĤMþND³SRWpEXGHSĜHVPČURYiQQDVWUiQN\H5HDGLQJ
NGHVHSĜLKOiVt~GDMLXYHGHQêPLSĜLUHJLVWUDFLDVWiKQHVLSRåDGRYDQRXYêSĤMþNX
E-NQLK\MHPRåQpþtVWQDþWHþNiFKH5HDGLQJWHOHIRQHFKDWDEOHWHFKV OS Android
a iOS pomocí aplikace eReading, dále na PC s Windows nebo MAC.
'pONDYêSĤMþN\MHGQtSRXSO\QXWtWpWRGRE\VHNQLKDDXWRPDWLFN\]QHSĜtVWXSQí,
YêSĤMþNXQHQtPRåQp]NUiWLW
-HGHQþWHQiĜPĤåHPtWVRXþDVQČY\SĤMþHQ\PD[LPiOQČWĜLH-knihy.
Stejnou e-NQLKXVLPĤåHY\SĤMþLWYtFHþWHQiĜĤVRXþDVQČQHþHNiWHYHIURQWČ
na volnou knihu.
ýWHQiĜNWHrý nemá NGLVSR]LFLWHFKQLFNp]DĜt]HQtYKRdné k ]REUD]HQtDþWHQtH-knih,
VLPĤåH v NQLKRYQČY\SĤMþLWþWHþNX&-TECH LEXIS.

3RGUREQČMãtLQIRUPDFHQDOH]QHWHQDZHERYêFKVWUiQNiFKNQLKRYQ\
(http://www.velvary.cz/kultura/mestska-knihovna/).
Vaše otázky k YêSĤMþNiPH-NQLKUiGL]RGSRYtPHRVREQČY NQLKRYQČWHOHIRQLFN\ 761 312
nebo mailem knihovna@velvary.cz.
L. Štýbrová

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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0ċ676.È.1,+291$9(/9$5<
9È6=9(1$'$/âËýÈ67&<./8%(6('Ä$E\ĜHþQHVWiOD³

bude naším hostem spisovatelka

'ČþtQVNiURGDþNDåLODDåGROHWRãQtKRURNXOHWY KaribikuNRQNUpWQČ
QDRVWURYČ&XUDoDRY Nizozemských Antilách. Besedovat s ní PĤåHWHQejen
RåLYRWČQDWRPWRY]GiOHQpPPtVWČDOHKODYQČRMHMtFKGHWHNWLYQtFK
KLVWRULFNêFKDURPDQWLFNêFKNQLKiFK1ČNWHUp] nich VLPĤåHWHQDPtVWČ
od autorky zakoupit.

5H]HUYXMWHVLYþDVPtVWDRVREQČY NQLKRYQČQDWHOHIRQX 761 312
nebo e-mailem na adrese: knihovna@velvary.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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velvarský
ssousedský

Blešák

Děkanský dvůr u kostela
D

14.10. 2017, 9-12h
Přijďte prodat,
d t co vám
á doma, v garáži či na
zahrádce přebývá. Přijďte si dobře nakoupit…
Prodejci: přijďte v 8:30h zabrat si místo a rozložit zboží
(rezervace možná, ale není nutná)
poplatek ve výši 10% z ceny prodaného zboží
půjde na podporu projektu Naše děti v Kongu
zboží můžete i darovat do charitativního prodeje
Pořádají velvarští farníci
velvarsky.blesak@seznam.cz, 605 804 620, 730 183 968

Burza dětského oblečení

14. 10. 2017, 9-12h Děkanský dvůr u kostela
Pořádá Velvarská Kostka
velvarskakostka@seznam.cz
730 183 968

Prodejj zboží majitelem
j
za poplatek 10% z prodaného zboží.
Prodej zajištěný organizátory
za poplatek 25% z prodaného zboží.
Odevzdání zboží si domluvte telefonicky nebo emailem.

Do prodeje přijímáme i hračky,
knížky, sportovní a jiné vybavení.

VELVARSKÝ

PĚVECKÝ SPOLEK
ČLÁNEK
vstoupil pod vedením sbormistra Vratislava Řezáče
do další sezóny koncertním vystoupením v secesním
sále Městského muzea (pátek 22.9.) Hudební
program od romantismu k současnosti potěšil
všechny přítomné a připravil jim příjemný kulturní
zážitek. Na závěr si spokojení diváci skandovaným
potleskem vynutili přídavek. A za sebe bych ještě
chtěla poděkovat především za úžasnou písničku
Tam u Tachova, kterou Velvarský pěvecký spolek
zpívá opravdu mistrovsky. Slyšela jsem ji i v jiných
podáních, ale na naše „děvčata“ nikdo z nich nemá!!!
Všem, kdo ještě žádný koncert našeho pěveckého
spolku nenavštívili, bych chtěla vřele doporučit, aby
tak příště určitě učinili. Věřte, že nebudete litovat.
Přeji Velvarskému pěveckému spolku hodně
úspěchů v jejich čtvrté sezóně.

PROPOZICE

Velvarského maratonu 2017
+ %LNHUVNpWĜLFtWN\

_________________________________________________________
6SRUWRYQt NOXE EČåFĤ ELNHUĤ D O\åDĜĤ Velvary SĜL $VRFLDFL O\åDĜĤ ý5 ]V
ve spolupráci se ZŠ Velvary

3RĜDGDWHO
Místo konání:

9tFH~þHORYpVSRUWRYQtKĜLãWČ

Termín konání:

sobota 7.10, od 8.30h registrace. Zahájení 9.55 K %LNHĜL K %ČåFL
Sledujte Web a FB
On – lineQDPtVWČY\]YHGQXWtþtVOD]DSODFHQtþLS
1DPtVWČRGK ELNHĜLGR GREČåFL

Registrace:

Všeobecná ustanovení:
Kategorie:

1HMPODGãtGČWL DPODGãt ««««««««««««
1 okruh po stadionu
Elévové mladší chlapci/dívky ( 2011 – 2009)………………
500m (okruh kolem školy)
Elévové starší chlapci/dívky ( 2008 – 2006)…………………
500 m ( okruh kolem školy)
Mladší žactvo chlapci/dívky ( 2005 – 2003)…………………
1 000 m ( 2 okruhy kolem školy )
Starší žactvo chlapci/dívky, ( 2002 – 1999) ………….……
1 000 m ( 2 okruhy kolem školy )
Kategorie muži/ženy, ……………….………………..…….
10 P]iYRGRWHYĜHQYãHP
5RGLQQêEČK««««««««««««««««««P RNUXKNROHPãNRO\

Fit rodina
&HQDĜHGLWHOHãNRO\

%LNHUVNiWĜLFtWND: Start 10.00
Hlavní závod na 10 000m: Start 12.20
'YRMNRPELQDFHÄ%LNH%ČK³ VRXþW\YêVOHGNĤ
Náležitosti:

6SRQ]RĜL VL Y\KUD]XMt SUiYR QD XGČOHQt FHQ GOH VYêFK NULWpULt ÒþDVW
závodníka do 15 let pouze se souhlasem zákonného zástupce,
mladšího 15 let v GRSURYRGXURGLþHSĜLVDPRWQpP]iYRGX %LN

Omezení startu:

a)
b)
c)

Startovné:

nedostaví-li se závRGQtNYþDVQDVWDUWQHEXGHN]iYRGXSĜLSXãWČQ
v URGLQQpP EČKX VWDUWXMt PLQ WĜL þOHQRYp URGLQ\ ] WRKR DOHVSRĖ MHGQR
GtWČQDYãWČYXMtFtVWXSHĖ=â
YêVOHGQêþDVURGLQQpKREČKXVWDQRYtSRVOHGQtþOHQURGLQ\NWHUê
SUREČKQHcílem

20,- .þ~þDVWQtNDQDPtVWČ
50,-.þURGLQQêEČK, 150,- .þKODYQt]iYRGELNHSUR~þDVWQtN\
6WDUWRYQtþtVODMVRXSRVNRQþHQtDNFHVORVRYDWHOQi- hlavní ceny

Ceny:

Medaile pro všechny nejmladší a Elévy mladší
1. – 3. místo v kategRULLMHGQRWOLYFĤPHGDLOHGLSORPYČFQiFHQD
1. – 3. místo v NDWHJRULLURGLQQêEČK SRKiUYČFQiFHQD

Fit rodina
Pohár pro rodinu s QHMY\ããtPSRþWHPEČåHFNêFKGLVFLSOLQSĜLVKRGČUR]KRGXMHXPtVWČQtYVRXWČåtFK
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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3RĜDGDWHO6SRUWRYQtNOXEEČåFĤELNHUĤDO\åDĜĤ9HOYDU\ ve spolupráci se ZŠ Velvary

Velvarský maraton
+

Bikerská tƎŝĐşƚŬa

ǀŽũŬŽŵďŝŶĂĐĞƉƌŽƐƵƉĞƌƐƉŽƌƚŽǀĐĞ

Zveme všeĐŚŶǇƉƎşǌŶŝǀĐĞ͕ďĢǎĐĞŝďŝŬĞƌǇ͊͊͊

ϳ͘ƎşũŶĂ
WƌŽŬĂǎĚĠŚŽƷēĂƐƚŶşŬĂŵĂƌĂƚŽŶƐŬǉŐƵůĄƓ ƉƎŝŽŶ-ůŝŶĞƌĞŐŝƐƚƌĂĐŝǌĚĂƌŵĂ
,ůĂǀŶşĐĞŶǇũƐŽƵǌĂƎĂǌĞŶǇĚŽǌĄǀĢƌĞēŶĠŚŽƐůŽƐŽǀĄŶşƐƚĂƌƚŽvŶşĐŚēşƐĞů͊͊͊
STARTOVNÉ 150͕- <ē;ϱŬŵ͕ϭϬŬŵ͕ikerská „30“) ŽĚϭϴн

ZĞŐŝƐƚƌĂĐĞ: ǀĞůǀĂƌƐŬǇŵĂƌĂƚŽŶ͘Đǌ
nebo ŶĂŵşƐƚĢŽĚϴ͘ϯϬ ŶĂƓŬŽůŶşŵĚǀŽƎĞ͕^dZdǀ ϵ͘ϱϱ͊͊͊ ;ŽĚϭϱůĞƚ)

BikerskáĐǇŬůŽƚƌĂƐĂ͗sĞůǀĂƌǇ– ƵēŝŶĂ– ZĂĚŽǀŝē- sĞůǀĂƌǇ ;ϯŽŬƌƵŚǇͿ

ŽĚ ϵ͘ϯϬƌĞŐŝƐƚƌĂĐĞ ďĢǎĐƽ – ĂƉƌƽďĢǎŶĢ
ƉƌŽƉŽǌŝĐĞŶĂǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚĂĨď

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

Po letních prázdninách se hlásíme s novinkami
i tradičními zprávami ze základní školy. Věříme,
že jsme načerpali, učitelé i všichni žáci, spoustu sil
a dobré energie, která nás provede následujícím
školním rokem 2017/2018 v klidu, pohodě a zdraví.
Ale…jen jsme se sešli, navalilo se na nás mnoho
nových informací, povinností a úkolů, a tak začínáme
roztáčet školní kolotoč nanovo.
4. září jsme přivítali 55 prvňáčků. Otevřeli jsme tři
první třídy. První školní den navštívila nejmladší
žáky hejtmanka Středočeského kraje paní
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, zástupci
fotbalové akademie Bohemians 1905 - Velvary
v čele s Mgr. Josefem Dobešem a majitelem
klubu panem Jakubowiczem, nechyběl ani pan
starosta PhDr. Radim Wolák. Děti obdržely drobné
dárečky, knížku i školní potřeby. Všichni zúčastnění
dětem i paním učitelkám popřáli hodně úspěchů
a pěkných chvil ve škole a my všichni ostatní
se k tomuto přání přidáváme.
13. října si v deníku Mladá fronta Dnes můžete
velvarské žáky prvních tříd prohlédnout
na fotografiích.
Nejstarší žáci doprovodili své malé následovníky
chodbami budovy a předali prvňáčky jejich
třídním učitelkám. Na dvoře školy připravili
zástupci KRPDŠ a paní asistentky malou slavnost
s občerstvením.
V měsíci říjnu začíná tradiční Klub předškolák
pro děti a jejich rodiče, chystající se na nástup
do školy ve školním roce 2018/19. Sledujte bližší
informace na webu školy www.zsvelvary.cz.
Ve školním roce 2017/18 jsme v řadách
pedagogických pracovníků přivítali nové kolegyně
a kolegu: p. uč. Mgr. Hanu Palmovou, Mgr. Martinu
Štraubovou a pana učitele Kamila Gruncla i další
asistenty pedagogů, kterých je nyní na naší
škole 14. Pomáhají učitelům při vzdělávání
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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a výchově dětí se specifickými potřebami a dětem
jiných národností, jež mnohdy nemluví vůbec
nebo málo česky. Všechny děti, již od těch
nejmenších, mají letos možnost zvolit si některý
nepovinný předmět zaměřený na cizí jazyk (Aj)

POVINNÍ
nebo sportovní přípravu pod vedením trenéra
Bohemians 1905 - Velvary. Dále mají žáci možnost
po vyučování využít školní družinu (5 oddělení),
kde je kapacita zcela naplněna, školní klub
– nabídka kroužků a mimoškolních aktivit je
zveřejněna na stránkách školy. Celkem naši školu
navštěvuje 486 žáků a kapacita školy je víceméně
naplněna.
První rodičovská schůzka se v tomto roce
uskutečnila 14. září a to zcela netradičně před
školou pod širým nebem, které se ten den
bohužel netvářilo přívětivě. I přesto se zde
sešlo mnoho rodičů. Děti z různých ročníků
ve vlastní režii nastínily všem přítomným, co nás
v letošním roce čeká a čemu mají rodiče věnovat
pozornost.
Žáci ze sportovní akademie sehráli hned v samém
začátku školního roku fotbalový turnaj, kde se
sešlo pět týmů. Přivezli své A i B skupiny.
Nehráli „pro výsledek“, ale sbírali první hráčské
zkušenosti. Sportovní průpravu v rámci výuky
základní školy využívá 15 žáků „akademiků“
a 28 žáků neorganizovaných v akademii.
Děti i rodiče mají možnost využít služeb školního
psychologa a speciálního pedagoga.
Proběhl první sběr papíru. V době uzávěrky
zpravodaje ještě nebyly známy výsledky.
Dále sbíráme kaštany (do konce října), víčka
pro Matěje, hliník, drobný elektroodpad, baterie,
vysloužilé úsporné žárovky a zářivky, náplně
do tiskáren a kopírek.
Velmi děkujeme p. Vobořilovi, který, ačkoli nemocen,
vyřídil revizi kotelny před stanoveným termínem a roztopil kotle, abychom se neučili v zimě.
Je pravdou, že topná sezóna, začínající již v září,
může mít vliv na čerpání rozpočtu školy, ale zdraví
dětí a učitelů také není nezanedbatelné.
Se začátkem školního roku byla zprovozněna
i nová recepce ve vestibulu budovy. Nyní se

1
2
3
4
5

7. 10. vás zveme na Maraton.
Bližší info na webu školy.

Zapojte se do Klubu předškolák,
chystáme zajímavé besedy pro
rodiče a pestrou činnost pro předškoláky.

Těšíme se na Den zvířat.

Plánujeme projektový den Den
české státnosti.

V samém závěru loňského
školního roku proběhl na
Malvaňáku „Ekologický den“. Pan
starosta besedoval s dětmi pod širým
nebem a seznamoval je s likvidací
odpadů v našem městě.

6

Podzimní prázdniny budou
26. a 27. 10. – není plánován
provoz školního klubu. Pokud potřebujete,
aby vaše dítě trávilo čas v době
podzimních prázdnin ve školní družině,
je třeba přihlásit dítě do 15. 10. 2017.
Pro prázdninový chod družiny je třeba
účast alespoň 15 dětí.

z bezpečnostních důvodů vstupuje hlavním
vchodem ze Školního náměstí. Pokud přicházíte
pro své děti, či z jakéhokoli jiného důvodu,
do školy po osmé hodině ranní, bude vám vstup
umožněn pouze tímto hlavním vchodem. Velmi
vás prosíme, abyste toto opatření respektovali
a pomohli nám podílet se na vytvoření bezpečného
prostředí pro děti i zaměstnance.
Za ZŠ Velvary M.Červenková; foto archiv školy a K. Šourková
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Základní škola Velvary
Vás srdečně zve na schůzku

Dne: 11. října 2017 (středa)
Čas: 15.00 hodin
Pro rodiče předškoláků, žáků 1. stupně
i pedagogy je připravena beseda na téma:

„JSTE ONLINE………..“
Mgr. Monika Podlahová
Nové informační technologie a jejich vliv na děti. Sociální sítě
a aplikace - místo, kde se děti často pohybují a jak se tam chovají.
Vysvětlení termínů - kyberšikana, sexting, kybergrooming,
kyberstalking. Jsou - jste opravdu dostatečně chráněni?
Kam a na koho se v případě nebezpečí obrátit.

Program pro žáky - Výtvarná dílna
Mgr. Iva Soukupová
Mgr. Miloslava Červenková

w w w. v e l v a r y. c z |
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ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
Z MĚSTA
V měsíci září byly vydávány zahradní kompostéry pro občany města, kteří si
o ně zažádali v anketě, která probíhala v říjnu roku 2016. Výdejní dny byly
6., 11. a 13. září, vždy do 17:00 a 25. září od 14 – 18 hodin. Účast byla hojná
a kompostérů jsme mezi naše občany rozdali téměř 300 kusů.
Společně s kompostérem byla uzavřena Smlouva o výpůjčce a následném
darování, která upřesňuje, že kompostér je do pěti let ve vlastnictví města
Velvary a občané ho mají vypůjčený, ovšem po pěti letech přejde občanům
do vlastnictví. Toto je z důvodu dotace z Operačního programu životního
prostředí pro aktivitu Předcházení vzniku komunálních odpadů, která byla
městu Velvary poskytnuta.
Kompostovat je možný veškerý biologický odpad, který vzniká v domácnosti a na zahradě. Ideální je vždy
mít směs materiálů co nejrůznorodější, tj. tráva, plevel, ovoce, zelenina, hobliny, větve, skořápky z vajec
a ořechů, hnůj z chovu zvířat, popel z čistého dřeva, papírové kapesníky apod.
Věříme, že občané města Velvar, kterým již nyní kompostér zdobí jejich zahrádky, budou s kompostováním
spokojeni a pro ty, kteří by měli ještě o kompostér zájem, máme dobrou zprávu… Ještě jich je pár k mání,
takže neváhejte a v případě zájmu volejte na tel. č. 778 405 942 nebo přijďte na Městský úřad Velvary!!!
Veronika Lipavská

Inzerce
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ŠACHY NA ULICI – QRYČYH9HOYDUHFK
ýWUQiFWpKRĜtMQDY SUDYpSROHGQHVHXYHOYDUVNpUDGQLFHVHMGRXSĜt]QLYFLNUiORYVNp
hryQHERĢ]GHEXGRXYHQNRYQtYHĜHMQRXpartií VODYQRVWQČXYHGHQ\GR provozu první
YHOYDUVNpYHĜHMQpYHQNRYQtãDFK\. 3ĜLWpSĜtOHåLWRVWLEXGH]DSĜtWRPQRVWLþOHQĤ
šachového klubu také odhalena SDPČWQtGHVND'U.DUOD7UH\EDOD, šachového
YHOPLVWUDNWHUêåLODSĤVRELOYH9HOYDUHFK Na akci dorazí i Trejbalovi potomci.

SrGHĀQď9iV]YHPHĢtMQD
ve 12 hod do podloubí velvarské radnice
1DSĜtSUDYČDNFHVSROXSUDFXMHâachový klub Velvary DPČVWR9HOYDU\9HĜHMQpãDFK\
SĜLVSČMtN dalšímu oživoviQtYHĜHMQpKRSURVWRUXDQDEtGQRX GČWHPþHNDMtFtPQD
autobus možnost rozumné zábavy, SDPČWQtGHVNDSĜLSRPHQHYê]QDPQRXYelvarskou
osobnost. 0ČVWRE\WtPWRNURNHPUiGRSRGSRĜLOR i slibný rozvoj velvarského
šachového klubu, který zejména v SĜtSUDYČGČWtGRVDKXMHVWiOHOHSãtFKYêVOHGNĤ

Šachy na ulici jsou projektem spolku Piána na ulici pražského kavárníka
2QGĜHMH.RE]\v SRVOHGQtFKWĜHFKOHWHFKjimi E\ORRåLYHQRPQRKRþHVNêFKPČVW
'HVLJQpUHPVWRONXMH-DNXE9OFࡊHNâDFKRYpILJXUN\Y]QLNDMtYHVSROXSUiFL
neziskovou organizací RUBIKON Centrum, NWHUiMLåOHWY\WYiĜtSURJUDP\VPČĜXMtFt
ke snižování recidivy. Její snahou MHRSČWRYQČ]DþOHQLWOLGLVWUHVWQtPLQXORVWt
GRVSROHþQRVWLUR]YtMHWMHMLFKNRQNXUHQFHVFKRSQRVWQDSUDFRYQtPWUKXDSRVtOLW
jejich ekonomickou situaci. V rámci pravidelných dílen tak figurky Y\UiEtYČ]QL
YHYČ]QLFL2UiþRY
Šachy budou k užití neustáOHSĜHMHPHDĢ9iPGREĜHVORXåtDYČĜtPHåHQiP
GORXKRY\GUåt%\OE\]iMHPLRSLiQRQDXOLFLQHERYHĜHMQêSLQJSRQJRYêVWĤO"
'HMWHYČGČW
'ČNXMLD]GUDYtP5DGLP:olák, velvarský starosta a nicmoc šachista
w w w. v e l v a r y. c z |
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KAREL TREYBAL – ŠACHOVÝ VELMISTR
ČLÁNEK

Dr. Karel Treybal se narodil 2. února 1885
v Kotopekách u Hořovic. První dvě třídy gymnázia
navštěvoval v Příbrami, třetí až osmou třídu v Praze.
Po maturitě r. 1903 studoval práva na Karlově
universitě v Praze. První světové války se účastnil
v Haliči jakožto záložní poručík 30. pěšího pluku a byl
v roce 1914 a 1915 dvakrát raněn.
R. 1915 přeběhl do ruského zajetí. V něm vstoupil
do československých legií a s nimi prošel na jejich
slavné anabasi téměř celou Sibiří. R. 1920 se vrátil
jako kapitán československých legií lodí ‘’Grant’’
z Vladivostoku přes Suez do osvobozené vlasti
a dokončil studium práv. Roku 1921 byl prohlášen
doktorem. Po doktorátu se věnoval soudní službě.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Krátce působil u civilního soudu v Praze na
Smíchově a na Ovocném trhu a pak několik let na
Slovensku v Bánovicích, Ružomberku a Kremnici.
Roku 1926 se stal okresním soudcem v Novém
Strašecí a roku 1930 byl přeložen jako přednosta
okresního soudu do Velvar. Dr. Karel Treybal měl dvě
velké životní lásky, rodinu a šachy. Jim patřil každou
svou myšlenkou, každým svým činem. Měl dvě děti,
syna Jindřicha a dceru Vlastu. Vždy se ze všech sil
snažil, aby se z nich stali uvědomělí a platní členové
českého národa a hrdí nositelé neposkvrněného
jména jeho rodu.
Českému národu byl Dr. Karel Treybal známější
jako šachista. Šachu se naučil ve třinácti letech od
svého bratra Františka. Po maturitě r. 1903 vstoupil
do Šachového klubu ‘’Dobruský’’ v Praze a účastnil
se turnaje v kavárně ‘’Sport’’. Hned jeho první turnajová partie s V. Kautským ukazovala, že nám
v Treybalovi vyrůstá hráč velikého formátu, který
se velmi brzy stane ozdobou našeho šachového
umění. V příštích dvou letech 1904 a 1905 se stal
přeborníkem Šachového klubu ‘’Dobruský’’. Roku
1906 se Treybal účastní vylučovacího turnaje
v Norimberku o mistrovský titul.
Z padesáti nominováných hráčů se dělí
o 6. až 8. místo, což na jeho první vystoupení
v cizině byl vynikající úspěch. Avšak po necelých
dvou letech roku 1908 na hlavním turnaji v Praze
bez jediné porážky dosahuje kýženého cíle – stává
se mezinárodním mistrem.
Vrcholu svého umění dosáhl Dr. Treybal v letech
1923-1935. V té době se mu dostalo také nejvyšší cti
zastupovat Československo na čtyřech šachových
olympiádách, Haagu, v Hamburku, Folkestone
a Varšavě. Při vší své bohaté a mohutné šachové
činnosti zůstal Dr. Treybal vždy nejčistším amatérem. Šach vždy považoval za ozdobu svého
života a ne jako výdělečnou činnost. Spoustu výher
a remíz v partiích věnoval v turnajích spoluhráčům

profesionálům, když věděl, že by je svou výhrou připravil o nějakou
peněžitou cenu! Roku 1923 při příležitosti turnaje v Karlových Varech
sám pozdější mistr světa Dr. Aljechin vyslovil nelíčený obdiv nad jeho
kombinačním talentem. XXI. mistrovský turnaj v Karlových Varech roku
1923 přinesl Dr. K. Treybalovi největší úspěch jeho šachové kariéry.
Tohoto turnaje se účastnili přední hráči z celého světa. Tehdy porazil
nejvážnějšího kandidáta na titul mistra světa Dr. Aljechina.
Dne 30. května 1941 byl ve své úřední kanceláři ve Velvarech zatčen
a odvezen do Prahy na Pankrác, odtamtud do vězení v Kladně
a později do Terezína. Obvinili ho, že přechovával v budově okresního
soudu zbraně a střelivo, ty avšak bývaly běžným vybavením okresního
soudu. Zbraně podle nejvyššího soudu měly být odevzdány. Pro
nacisty dobrá záminka k odstranění člověka s národním cítěním. „Dne
2. října 1941 byl vojenským stanným soudem v Praze odsouzen
a téhož dne popraven přednosta okresního soudu ve Velvarech
Dr. Karel Treybal“ - Při čtení této zprávy se zachvělo každé věrné
české srdce, obzvláště těch, kteří Dr. K. Treybala znali osobně.
Tělo nebylo rodině ani vydáno a tak je i hrob neznámo kde (pro úplnost
je třeba dodat, že jméno Dr. Karla Treybala lze nalézt na rodinné
hrobce v Praze 5 – Smíchově na hřbitově Na Malvazinkách, nicméně
tělo do hrobu uloženo nebylo). Avšak jméno Dr. Karla Treybala
a jeho odkaz nezapomeneme a předáme ho dalším generacím.
Po jeho smrti převzalo pět šachových klubů jeho jméno. Ještě za
války tak učinili čeští šachisté v Londýně a po válce následovaly
kluby v Opavě, Teplicích-Šanově, Trutnově a samozřejmě
ve Velvarech. Jak bylo již zmíněno, Dr. Karel Treybal měl dceru
Vlastu a syna Jindřicha. Syn Ing. Jindřich Trejbal (zesnulý v březnu
2009) pokračoval v šachové dráze a dosáhl též mnoha úspěchů.
Vnuk Dr. Karla Treybala – Ing. Jindřich Trejbal st. – a pravnuk
– Ing. Jindřich Trejbal ml. zdárně pokračují v šachové linii rodu
Trejbalů a jsou členové Šachového klubu Velvary.
Šachový klub Velvary
Více zde: http://sachovy-klub-velvary.webnode.cz/historie/

Inzerce
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632/(ý1267 DUMREALIT.CZ 6,9È0'292/8-(2=1È0,7ä(2'ěË-1$
27(9Ë5È1292832%2ý.85($/,71Ë.$1&(/Èě(1$1È0ċ67Ë
9(9(/9$5(&+ REFKRGQtSURVWRUYHGOHNYČWLQiĜVWYt 
&281È60ģä(7(9<8äË7
x odborný prodej nemovitosti
x nákup nemovitosti
x UHDOLWQtRGKDGSUR~þHO\SURGHMHQHERGČGLFWYt Y\FKi]tPH] cenových map,

NGHMVRXSURPtWQXWpXVNXWHþQČQpSURGHMH]DSRVOHGQtWĜLURN\SĜtPR
z katastru nemovitostí)
x EH]SODWQpSRUDGHQVWYtSĜLUR]KRGRYiQt]GDSURGDWSURQDMPRXWQHERVPČQLW
x .DåGêþWYUWHN9ám bude k GLVSR]LFLK\SRWpþQtVSHFialista, který zastupuje
všechny banky v ý5
Naší silnou stránkou jsou dlouholeté zkušenosti v RERUXGREUpUHIHUHQFHRGNOLHQWĤ
DWUYDOpE\GOLãWČYH9HOYDUHFKDEOt]NpPRNROt
Budeme VHWČãLWQD9DãLQiYãWČYX
Monika Plicková a spol.
www.dumrealit.cz/progres
603 875 447 Monika Plicková, MBA – UHDOLWQtPDNOpĜ
732 681 899 Lenka Valešová – UHDOLWQtPDNOpĜ
739 403 417 Monika 0DĜtNRYi– K\SRWpþQtVSHFLDOLVWD
Otvírací doba:
3RQGČOt – RWHYĜHQRPiDGYRNiWQtNDQFHOiĜ0JU0DUNpW\5\ONRYp
Úterý

– objednaní klienti

6WĜHGD

od 8:00 – 11:30 a od 14:00 – 16:00

ýWYUWHN

od 8:00 – 11:30 a od 14:00 – 16:00

Pátek

– objednaní klienti
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Nově

Mgr. Markéta Rylková
Mgr. Markéta Rylková, advokátka
se sídlem v Praze otevírá ve spolupráci
s realitní kanceláří Dům realit pobočku
ve Velvarech.
Nabízím komplexní právní pomoc a též
též
ústní konzultace v oboru práva občanského,
obchodního a správního.
• sepis a kontrola smluv
• sepis žalob
• zastupování před soudy a správnímii orgány
• návrhy na obchodní rejstřík
• pomoc s dluhy, vymáhání pohledáve
ek a další...

Adresa:
Náměstí Krále Vladislava 2, 273 24 Velvary
(vedle Květinky).

Otevírací doba:
pondělí od 9.00 do 17.00 hod
v jiných časech možno po telefonické dohodě

Telefon: 608 928 501

w w w. v e l v a r y. c z |
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Velvarská Kostka si pro Vás na měsíc říjen připravila tyto akce:

Prožitkové zpívání
06. ŘÍJNA 18:00
300KČ

Ochutnávková dílna je určena tomu, 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. Počet
účastníků je 12. Zájemci hlaste se, prosím, předem na telefonu
728 827 573 nebo mailu velvarskakostka@seznam.cz.

Jak najít pracovní
uplatnění ve věku
50+

AKCE PŘELOŽENÁ Z 23.9.2017
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 např. dozvíte: jak napsat životopis, motivační
dopis apod., jak a kde hledat - internet, využití sociálních sítí
a kontaktů atd., jak zvládnout úspěšně pohovor, na co se
připravit a jak vyniknout. Zájemci hlaste se, prosím, předem
na telefonu 728 827 573 nebo velvarskakostka@seznam.cz

Oslava ženství

AKCE PŘELOŽENÁ Z 15.9.2017
Milé ženy, zveme Vás na přátelské páteční setkání v Ženském
kruhu! Skrze sdílení, prožitky, rituály, tanec nebo třeba
meditaci budeme společně otevírat témata, která jsou v nás
hluboko zakořeněna. Společně projdeme cestu sebepoznání,
hledání své vnitřní síly a rovnováhy. Těší se na Vás Andrea
Maura Levová. Přihlášky a kontakt: amaura@email.cz

14. ŘÍJNA 14:00
300KČ

20. ŘÍJNA 18:00
450KČ

AKCE PŘELOŽENÁ Z 6.10.2017
Přijďte si nedělní dopledne zpestřit a načerpat novou energii
pohybem. V sekci jógy se uvolníme, protáhneme, posílíme
a také vyzkoušíme
harmonizační a aktivující dechové
techniky. V části pilates se zaměříme na zdravé chodidlo
a židli - MDN VSUiYQČ VHGČW D ]DFYLþLW VL Y SUiFL A navíc
můžete vyzkoušet drobné zdravé občerstvení. Těší se na Vás
Jana a Katka. Zajemci hlaste se, prosíme, předem na telefonu
777 129 299 nebo na mailu velvarskakostka@seznam.cz.

Zdravá neděle
22. ŘÍJNA 09:00
350KČ

Dýňování s Evou
22. ŘÍJNA 15:00
50KČ
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Milí příznivci krásných oranžových plodů podzimu, zkrátka
dýňomilci. Přijďte si vydlabat svoji dýničku a ozdobit ji
nejrůznějšími přírodninami. Přineste si s sebou nůž a dobrou
kuchyňskou škrabku, případně podtácek na okolní aranžování.
Těší se na vás lektorka Eva Víšková. Zájemci hlaste se, prosím,
předem na 739 496 264.

ČTYŘI PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
VELVARSKÁ KOSTKA

Velvarská Kostka během letošních letních
prázdnin pro děti připravila hned čtyři
příměstské tábory.

V termínu 17. – 21. 7.se konal první turnus,
který byl pro děti od čtyř do devíti let a jeho
tématem byla Řemesla a povolání. Každý den byl
velice pestrý. Děti si vyzkoušely jedno, nebo i dvě
povolání a získaly určité dovednosti a znalosti.
V pondělí se z dětí staly dřevorubci a s pilou
v ruce okusily, že se vyplatí, když každý chvilku
tahá pilku. Opravdové nadšení v dětech vzbuzovala
práce chemika. Díky Pavlíně Řezáčové a jejímu
pomocníkovi se Kostka proměnila na chvíli
ve skutečnou chemickou laboratoř. Práce chemika
je napínavá, nebezpečná, ale s dobrým koncem.
Nakonec totiž všem vyrobili úžasnou zmrzlinu.
Život je sladký, hlavně život umělce...

V úterý se nasávala krása v Galerii Tomáše
Vosolsobě a děti se pak pustily do výroby ručního
papíru s vlastním ornamentem.
Den třetí bývá vždy na táborech vyhlášen jako
kritický, ani teď to nebylo jinak. Naštěstí ale “jen
jako”. Lektorky Katka s Evou pozvaly dětem
opravdovou sestřičku Radku Holubovou
se skutečnou injekcí, obvazy, tlakoměrem
a gumovými rukavicemi. Během dopoledne se
tak všichni zvládli ovázat od hlavy až k patě, takže
po Velvarech vzbuzovali cestou k Malovarské
plovárně značnou pozornost. Tam si děti
vyzkoušely, jaké by to asi bylo žít s handicapem.
Jak svět vnímají nevidomí, lidé bez rukou a nohou,
neslyšící? No raději se pak obvazy odložily...
to by se jinak děti s lektorkami nemohly druhý
den vypravit na výlet.

Ve čtvrtek je totiž čekalo povolání nadmíru
zajímavé a to archeolog. Děti si s lektorkami zajely
do Ledčického History parku a zažily si na vlastní
kůži, jak se pracuje s detektorem kovu, vykopaly
skutečnou kostru a tvořily z keramické hlíny nádoby.
Poslední den byl tu, dopoledne se z dětí staly sportovci a nabraly tak svalovou hmotu na závěrečnou
cestu. Na té měli malí účastníci předvést, zda se
w w w. v e l v a r y. c z |

31

VELVARSKÁ KOSTKA
za ten týden něco naučili a dozvěděli. Cesta se
vydařila, děti obstály, a tak nakonec objevily truhlu
s pokladem - královskými glejty, které opravňují
všechny výše uvedené profese jednou vykonávat.
Potvrdil to i samotný král a ještě všechny královsky
pohostil. Děti spolu s lektorkami byly nadšené
a hodně je mrzelo, že už je konec.

Hned následující týden 24. 7. – 28. 7. byl turnus
s angličtinou a keramikou určený pro děti mladšího
školního věku a předškoláky a byl plný mušlí, pirátů
a námořníků, lodí, záchran uvězněného piráta...
Tématem byl totiž Tajuplný mořský svět. 20 dětí
a dvě lektorky objevily tajemný poklad, o jehož
existenci se dozvěděly díky vyplavené láhvi
s popisem, kde přibližně takový poklad najít. Nebylo
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to však snadné, děti si musely samy projít stezkou
s úkoly a následně si i samy mapku nejbližšího okolí
(Malvaňáku) zakreslit. Teprve potom jim vedoucí
tábora křížkem naznačili, kde se onen vzácný
a tajuplný poklad nachází. V průběhu hledání
pokladu se ale také tvořilo v keramické dílně
- maják s mušličkami, hvězdicemi či mořskou
pannou, který si pak mohly děti odnést domů, aby
jim se světýlkem ozdobil jejich vlastní zahradu
nebo rybníček. Také si vyrobily vlastní modelínu,
se kterou dotvářely atmosféru mořského světa
a detaily majáku.
Zároveň se naučily všechny ty mořské věci anglicky
pojmenovat, dozvěděly se, jak mořští živočichové
žijí, kdo je vládcem všech moří a jak si vyrobit
úplně úžasnou plachetnici z kusu látky. To všechno
za instrukcí v angličtině! Také si zazpívaly několik
anglických písniček a zahrály spoustu her a spolu
s lektorkami si celý týden nesmírně užily.

V týdnu 31. 7. – 4. 8. proběhl příměstský tábor
s keramikou a byl určen pro děti od šesti let a celý
se nesl v duchu Vodníků a vodních živočichů.
Prvním úkolem byl vodník, kterého si děti nejprve
namalovaly a pak jej zhotovovaly z keramické
hlíny. Poté nemohly chybět ani mořské panny,
žáby, ryby nebo chobotnice. Děti se učily točit
na hrnčířském kruhu, pracovat s vykrajovátky
určenými pro keramiku, vyráběly z PET lahví. Kromě

toho se protáhly na velkých míčích a samozřejmě
nemohla chybět „celotáborová“ hra s názvem
Hledání pokladu vodníka Česílka. Děti celý týden
sbíraly indicie, aby pak mohly uhodnout klíčové
hádanky, které byly zapotřebí k nalezení zlatého
pokladu vodníka Česílka. Spolu s lektorkami si malí
účastníci tábora upekli buřtové chobotnice a zahráli
další zajímavé a zábavné hry. Byl to báječný týden
maximálně prožitý do poslední minuty.

V polovině srpna si děti mohly užít ještě poslední
příměstský tábor, který byl opět s keramikou a byl
určen pro děti od šesti let. A protože vodníků,
pohádek a krásného počasí není nikdy dost, byl
tento turnus taktéž plný zajímavého světa pod
vodou. Pro velké zpestření přišla za dětmi
usměvavá Vodněna, která jim prozradila tajemství, že u Malvaňáku bydlí vodník a hlídá tam
zlatý poklad. Děti si během tábora zhotovily velké
vodníky, naučily se točit na hrnčířském kruhu,
zpívaly a hrály nejrůznější hry, např. foukanou.
Také hrály na bubínky, zpívaly, nemohlo chybět ani
cvičení a dokonce se proměnily na „živé“ vodníky
a vodní víly. Během této proměny si všichni účastníci
užili malování na obličej a tvoření věnečků. Děti
i lektorky si celý týden mimořádně užily.
Děti jsou z příměstských táborů velmi nadšené
a i pro rodiče je to jistě příjemný způsob, jak svým
ratolestem zpestřit prázdniny. Děkujeme všem
zúčastněným a v případě zájmu pro děti opět během
letního volna příměstské tábory zorganizujeme.
Za Velvarskou Kostku Linda Šmídová
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ROZPIS KURZŮ PLATNÝ OD 20. ZÁŘÍ 2017
Pondělí
09:00 - 10:30
19:00 - 19:45
17:30 - 18:30
19:30 - 21:00
Úterý
09:00 - 12:00
09:30 - 10:30
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
19:30 - 20:45
Středa
19:00 - 20:00
17:00 - 17:45
18:00 - 19:30
19:45 - 21:15
Čtvrtek
09:00 - 12:00
09:00 - 11:00
20:00 - 21:00
Pátek
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
09:00 - 10:15
15:30 - 17:00
17:00 - 20:00
Neděle
16:30 - 17:30
19:00 - 21:00

Klub seniorů
Angličtina pro dospělé (Edita)
Tvořílci (Monika)
Jóga pro dospělé (Katka)

Kontakt
721 243 236
607 058 875
723 215 538
777 129 299

Coworking (Markéta R.)
Cvičeníčko s Kličkou (Klička)
Hopsání s Pájou (děti od 7 let) (Pavla)
Hopsání s Pájou (děti 4 - 6 let) (Pavla)
Jóga (Katka)

608 928 501
725 831 642
605 007 004
605 007 004
777 129 299

Biblická hodina (liché středy)
Keramika pro děti (Eliška)
Jóga (Kamila)
Jóga (Kamila)

605 804 620
731 418 294
777 860 106
777 860 106

Coworking (Markéta R.)
kavaHERna (od října) (Klička)
Pilates clinic method - Zdravá záda (Jana)

608 928 501
725 831 642
603 404 537

Keramika pro děti (Eliška)
Keramika pro děti (Eliška)
Keramika pro děti (Eliška)
Keramika pro děti (Eliška)
Cvičení na pánevní dno (Kamila)
Dramaťák pro děti (Míša)
Oslava ženství (1x za měsíc) (Andrea)

731 418 294
731 418 294
731 418 294
731 418 294
777 860 106
775 998 879
777 209 904

Náboženství pro děti
Keramika pro dospělé (liché neděle) (Eliška)

604 868 625
731 418 294

sál

zelená učebna modrá učebna

www.velvarskakostka.cz
facebook.com/velvarskakostka
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email: velvarskakostka@seznam.cz
tel: 728 827 573
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NABÍZÍ PRO SVÁ PRACOVIŠTĚ VE VELVARECH VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
S MOŽNOSTÍ OKAMŽITÉHO NÁSTUPU:
ÚSEK IT:
 Procesní kontrolor IT
EKONOMICKÝ ÚSEK:
 Účetní
PROVOZ LAKOVACÍ LINKY:
 Obchodní zástupce pro lakované plechy – junior
 Asistentka obchodu s NJ, nebo AJ
 Dělník - navažeč
PRODEJNA STŘECHY COMAX:
 Skladník
 Dělník výroby
SERVISNÍ CENTRUM LAKOVACÍ LINKY:
 Technolog servisního centra
HUTNÍ PROVOZ:
 Vstupní kontrolor

NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍME:
o Práci v perspektivní společnosti
o 5 týdnů dovolené
o Příspěvek na penzijní připojištění
o 13. plat
o Výhodné závodní stravování

V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: bvaigeltova@mtcomax.cz,
či kontaktujte firmu na telefonních číslech.: 315 730 201, či 724 146 998
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PARKOUR WORKSHOP SLANÝ
ČLÁNEK

Vizitka: František Náprstek je žákem deváté třídy velvarské ZŠ. Začínal se sportovním aerobikem a pak
přešel na parkour. Jelikož se však trenéři odstěhovali do Prahy, přestal dojíždět a trénoval sám dle možností.
Zúčastnil se několika soutěží s fitness aerobikem a baví ho, když trénuje více nadšenců pohromadě.
Workshopem chtěl i s Tomášem pro tento sport namotivovat ostatní vrstevníky a mladší děti.
Parkour je tréninková metoda, při které člověk překonává
překážky v přirozeném prostředí. Do tréninku se řadí
i akrobatické prvky jako salta, přeskakování zídek či zábradlí
a další prvky.
Dne 26. 8. 2017 se ve Slaném v Sokolovně konal první ročník
workshopu Fanyho Náprstka a Toma Drtiny. Zájemci se registrovali na fandyparkour. Ti, kteří to nestihli, učinili tak na místě.
Akci zahájili přehledem své sportovní činnosti, představili
kondiční trenérku Lucii Teplanovou (facebook Lucifitka),
která začala rozcvičkou účastníků. Také jim poskytla cenné
informace, jak se správně rozcvičit a protáhnout před sportem.
Děti byly rozděleny do dvou skupin podle zkušeností.
Vyzkoušely si parkourové prvky, volný běh přes překážky
a soutěž o ceny.
Poté Fany s Tomem předvedli své sestavy.
Můžeme říci, že první workshop se vydařil. Budeme se těšit na
další sportovní setkání, které proběhne na podzim. V případě
zájmu se registrujte na stránkách, objednejte tričko s logem
a přijďte se sportovně vyžít.
E. Náprstková
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Plastová
Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata
PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvaliﬁkovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PODÍVEJTE SE NA TABLO NAŠICH AKADEMIKŮ
FOTBALOVÁ AKADEMIE BOHEMIANS PRAHA 1905 VELVARY
Na tablu jsou děti, které chodí do ZŠ Velvary
a hrají fotbal za Fotbalovou akademii Bohemians
Praha 1905 – Velvary nebo přímo za mateřský
klub Bohemians Praha 1905.
Děti mají navýšené hodiny tělesné výchovy,
ale i navýšený zájem trenérů o jejich prospěch
a chování. Chceme společně s rodiči a učiteli
z dětí vychovávat skvělé fotbalisty, ale i pilné

žáky a dbát na jejich chování a vzájemné vztahy.
Nejde nám jen o fotbal. Na druhou stranu, kdo
nepracuje na 100 % ve škole, většinou nepracuje
naplno ani na hřišti.
Přejeme všem našim dětem, a prvňáčkům zvlášť,
ať se jim ve škole daří a hlavně, ať se jim ve škole
líbí a je jim tam dobře!
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Inzerce
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Kronika MĚSTA VELVAR
ČÁST 7.

Především o rozvoji obce a stavebním ruchu,
ale i o opravě kostela sv. Jiří a skonu Karla Krohna
Spor o průchod „Sladovnou“ čp. 107. Domem
tímto byl průchod již, jakž z městských knih jsem
zjistil, ve století XVII., kdy obec koupila dům, zvaný
Poduškovský a zřídila v něm sladovnu. Když
koncem století XIX. várečníci rozprodali veškerý
svůj majetek, kromě skály u Miletic, koupil sladovnu
Leopold Fischer, sládek v Kralupech, který r. 1909
průchod „Sladovnou“ zakázal. Obecní zastupitelstvo zahájilo spor, který v odvolávací instanci
r. 1910 vyhrál Fischer. Důvodem k zamítnutí práva
Velvar na průchod bylo, že prý obec nikdy tam
nevykonávala policejního práva. Důvod tento nebyl
správný, několik let po rozhodnutí sporu zjistil jsem,
že obecní úřad nařizoval asi r. 1877 hostinskému
ve „Sladovně“, kdy má vrata do uličky zamykati
(Protokoly městské rady).
Ti s k á r n a v e Ve l v a r e c h . V r o c e 1 9 1 0
vyslovilo obecní zastupitelstvo souhlas s udělením
knihtiskařské koncesse Frant. Němcovi ze Strakonic

pro Velvary, který také skutečně tiskárnu r. 1911
zřídil v zadním traktu domu čp. 10 na náměstí.
Zmínil jsem se, že rozdělení velvarského soudu
nemělo valného vlivu na život ve Velvarech,
jakž mnozí očekávali. Hlavní příčinou tohoto
zjevu byl stavební ruch, který počal v r. 1910
vlivem obecní spořitelny, která chtěla zakoupiti
některé vhodné pozemky na parcelaci pro stavbu
domků, poněvadž bylo ve Velvarech dosti lidí,
kteří by si rádi postavili domek, ale nebylo
možno nikde koupiti vhodné stavební místo,
poněvadž pozemky, ležící bezprostředně u města
a pro stavbu vhodné, byly v rukou lidí, kteří odpírali
něco za přístupnou cenu odprodati.
Ze starých knih městských jsem se přesvědčil,
jak Velvary pomalu rostly. Po zpustošení
města ve válce třicetileté dosáhly téhož počtu
domů, jaký byl před touto válkou teprve r. 1818,
tedy za plných 200 let a dosud jsou některá
místa nezastavěná, kdež začátkem století XVII.
stály domy jako při čp. 15, 193 a 198. Ve století
XIX. několik starých rozsáhlejších domů rozděleno
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Kronika MĚSTA VELVAR
bylo v menší; např. č. 46, 63, 65, 70 a jiné, místo,
co se mělo spíše stavěti za branami městskými.
Příčinou tohoto zjevu byla naděje, že nové tyto
domy ležící v ulicích nabudou snad jednou
várečného práva. Dvanáct domků „na Radoviči“
bylo zbudováno v době Napoleonských válek.
Čilý stavební ruch ukázal se po roce 1840,
když postavena byla nová důkladná silnice
z Prahy přes Velvary do Litoměřic. Důležitá tato
komunikace měla velký význam pro Velvary,
poněvadž spousta formanů tudy jezdila. Jakmile
však r. 1850 zřízena byla železnice z Prahy
do Podmokel, doprava po silnici klesla
na minimum a stavební ruch ve Velvarech zanikl.
Až do r. 1910 bylo velmi málo nových domů
postaveno. Hlavně jednalo se o přestavby starých
domů, jako v roce 1909 byl přestavěn obecní
dům v Pražské ulici nákladem asi Kč 25.000,hlavně aby spořitelna obecní měla slušné
místnosti. Zavedeno v něm též acetylenové
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osvětlení. Při akci spořitelny v r. 1910 se ukázalo,
že spořitelna nemá k ní podle svých stanov
práva; vzala tedy na sebe správa města kupování
pozemků a parcelován i na stavební místa
a spořitelna jen usnadnila činnost stavebníků,
že finančně slabým poskytla výhodný úvěr.
Usneseno bylo koupiti pole od Karla Krohna
ve výměře 1228□• á K 4 a věnovati k témuž
účelu pole, zv. primátorské, počítaje prodejní K5,
4.50 a 4 K. Již v říjnu r. 1910 přihlásilo se o stavební
místa, jichž v celku bylo ustanoveno 21, celkem
13 uchazečů, z nichž mnozí také v r. 1911
své domky postavili. Obec však nespokojila
se s tím, ale chtěla povzbuditi stavební ruch
též na druhé straně města u Všech Sv. podél
silnice k Ješínu a podařilo se jí koupiti pozemek
Adolfa Lorenze. Město jednalo dále. Koupilo
s povolením konsistoře pole č. k. 241 sáh K 2.50
a od Drů. Srbků č. 242 za K 4, což schváleno
obecním zastupitelstvem 6. prosince 1912.
Cena prodejních stavebních míst stanovena na
K 6.50 a 5.50 za sáh. Stavěno zatím bylo jen
na pozemcích koupených u dráhy, kdežto
pozemek zakoupený u silnice k Ješínu ponechán
na pozdější dobu. Ale i za Roudnickou branou
vznikl stavební ruch, který počal kovář
Fr. Choun, koupiv část vyhořelé stodoly patřící
pí. Fr. Masojídkové, kdež postavil si r. 1912
dům. I zde rychle se stavělo, že záhy byla úplná
fronta domů počínaje za mostem po levé ruce,
když jde se k Městu (z města) až k „úvozu“. Nastavší
však světová válka, učinila stavebnímu ruchu
konec.

Ve válce postavil si pouze Jindř. Mužík dům.
v r. 1915 a 16 u Pražské brány, jímž učiněn
průchod vedle brány za náhradou K 600.- a písek
potřebný k stavbě tohoto domu z obecní pískovny
proti hřbitovu sv. Jiří. Po válce počal stavební
ruch r. 1919, kdy ustavilo se stavební družstvo,
jež koupilo stavební pozemky od Ing. Jos. Chmelaře
a jeho choti Barbory a Drů. Fr. a Jar. Srbků
v ceně Kč 10-20 za sáh. Dostalo na stavbu
30 domků podporu od ministr. soc. péče ve výši

1,250.000,- Kč. I za Chržínskou branou podél
silnice po roce 1920 čile se stavělo.
V roce 1922 postavil ve své zahradě Václav
Čermák pavilon přenesený z Konopiště, v němž
podle pověsti umlouval Vilém II., císař německý
s arcivévodou Fr. Ferdinandem světovou válku.
Ale i jiné stavby provedeny tak r. 1923 stavěna
Sokolovna a místnost pro biograf u školy,
nemoc. pojišťovna a chrám Methodistů. Také
u Všech Sv. podél silnice k Ješínu r. 1924
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rozparcelován byl pozemek, koupený před válkou
od A. Lorenze a rozparcelován na 7 stavebních
míst a záhy postaveny domky. R. 1925 povolena
přestavba bývalé kontrib. sýpky, zvané „špejchar“,
Jaroslavu Fejkovi, který tuto důkladnou budovu
po 2. poschodí vystavěnou částečně snesl
a z přízemku zbudoval si rozsáhlou strojnickou
dílnu. V roce 1924 podařilo se koupiti starostovi
R. Pokornému v dražbě pozemků po † Petržílkovi
pozemek u Všech Svatých vedle pozemku
od A. Lorenze koupeného a hned v roce 1925
počalo se tam čile stavěti a záhy zastavěna celá
fronta podél silnice i proti pohodnici. R. 1925
daroval prof. Fr. Vyrazil městu pozemek ležící
za metodistickým kostelem na stavbu domků
s podmínkou, že čtvrť na tomto pozemku vzniklá,
obdrží jméno „čtvrť Karla Krohna“. Poněvadž již před
tímto darem zakoupila městská spořitelna od Ed.
Schulmanna pozemek za tímto polem ležící a jdoucí
až k cestě od sochy sv. Jána na Velkou Bučina, bylo
nyní hojně místa pro čtvrť, zvanou Spořilov.
Městská spořitelna zavázala se také opatřiti tuto
část chodníky a kanalizací. Kanalisace provedena r. 1928. V roce 1927 a 1928 stavělo se také
podél silnice na Uha a také jinde. R. 1926 zásluhou
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

46

starosty R. Pokorného získána pro Velvary stavba
velké továrny na karborund, která po svém postavení na pozemcích vedle nádraží nazvána „Ostrit“.
V roce 1927 sesuly se následkem neudržování
domek č. 231 patřící Fr. Pšanské a domek č. 148
patřící Barboře Pšanské a byly úplně rozbořeny.
R. 1917 vyhořely stodoly patřící Drům. Srbkům
při silnici, jedoucí k Mileticům a r. 1921 děkanská
stodola u Všech Sv. Tato byla opravena r. 1924,
ony pak r. 1928. R. 1911 napočítáno při sčítání
ve Velvarech 2254 osob, méně o 154 proti roku 1901.
Roku 1913 byl opravován kostel sv. Jiří. Oprava
zadána Jos. Marešovi, zednic. mistru ve Velvarech,
který jej opravil k velké nespokojenosti ing. Kočárka,
staveb. země-pan. znalce od hejtmanství v Slaném,
který to také při kolaudaci vytkl Marešovi, ač se tento
kvůli té výtce velice rozčiloval. Dnes r. 1927 víme
nejlépe, když kostel jest zevně úplně opelichaný,
kdo měl pravdu. Při této opravě nalezeny, jak jsem
se již zmínil, fresky označující domovní znamení
5 primatorů, za kterých se kostel stavěl
a 7 dozorců nad stavbou chrámu a jeden Santina
Malvazyona, stavitele kostela. Domovní znamení
O. Žáby, majitele domu nyní „u zlaté hvězdy“,
představuje ženu stojící na hadu a držící v jedné
ruce kalich a v druhé kříž. Děkan V. Vrána, napsal,

že jest to sv. Barbora, ale není to pravda; jest
to alegorie církve podobojí. Když pak byla
poskytnuta dostatečná subvence, zjistil malíř
J. Kejmar z Prahy, že celý kostel jest vymalován
a na stropě jsou znaky obecní, zemský a říšský
a veliký obraz, jak potírá sv. Jiří saň. K úplnému
odkrytí bylo ovšem daleko, vymožena na to
státní subvence, jež nikdy nebyla splacena pro
válečné poměry. Při této opravě bylo si všimnuto,
že dlaždice pod lavicemi u kazatelny jsou vpadlé
a že tam asi bude hrob, z toho důvodu místo
toto otevřeno a nalezen hrob. Rakev byla zdánlivě
zachovalá, ale při pouhém doteku se rozpadla.
Stejné to bylo i s mrtvolou, jež byla tak rozrušena,
že ani nejhrubší kosti se nezachovaly v celku,
ale hned se rozpadly. Nejzachovalejší byly
hlavičky chmele, jimž vyplněn byl polštář, který
měla mrtvola pod hlavou. Všechny věci, jež by měly
nějaký význam, uloženy i s velkým hřebenem,
jenž nalezen u hlavy do malé truhličky, jež uložena

v městském museu. Domnívali jsme se, že nalezli
jsme hrob Pavla Libertina, nešťastného konšela,
který při vpádu, polské jízdy po bělohorské bitvě
byl Poláky usmrcen.
Dne 14. února 1913 zemřel po dlouhé těžké
chorobě Karel Krohn, bývalý starosta města
Velvar zkornatěním tepen. Valná většina města
s nedočkavostí čekala otevření závěti, poněvadž
bylo mnoho těch, kteří čekali, že jim Krohn něco
odkáže. Velké zklamání však bylo, když Krohnem
v závěti jmenován byl universálním dědicem
jeho dlouholetý přítel, prof. Fr. Vyrazil, který podle
vůle Krohnovy měl vyplatiti přes 100.000 K legatů,
z nichž největší byl 40000K Deylově výchovně
slepců a 40000 K na založení nadace městské,
z jejíž úroků mělo býti podíleno 15 mužů a 15 žen
v den jeho úmrtí. Sboru hasičskému ve Velvarech
odkázal 6000 K, 2000 K menší nadaci, 1000 K
na udržování hrobky, 5000 na obuv pro chudé
školní dítky atd.
Roku 1914 dne 18. a 19. července slavil hasičský
sbor ve Velvarech 50tileté jubileum svého
trvání, při kterémž zasazena a 19. 7. odhalena
pamětní deska na úmrtním domě Karla Krohna,
zakladatele sboru. Odpoledne téhož dne bylo
cvičení na náměstí a pak slavnost v městském parku.
Vše se při pěkném počasí pěkně vydařilo.
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 (a v neupraveném znění) 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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DESÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU NATVRDEL SE POVEDL
ČLÁNEK

I přes nevlídné počasí se sešlo v sobotu 16. 9. na velvarském festivalu Natvrdel na Malvaňáku přes 100
lidí. Ještě než začal hlavní hudební program, hrál se
odpoledne discgolf a deskové dřevohry, za pomoci
lektorek z Velvarské kostky se tvořilo v dílničkách.
Divadelní soubor z Kralup, DS Scéna, zahájil Natvrdel
svým letitým a úspěšným vystoupením Kejklíři,
které všechny pobavilo a dobře naladilo na hudební
program. První zvučí Jana Šteflíčková, písničkářka,
divadelní herečka, cestovatelka, především však
výborná kytaristka a milý člověk.
Jana svým koncertem dokonale rozbořila stereotypy a možné předsudky o osamělých písničkářích.
Necelá hodina autorských písniček měla spád a na
nudu rozhodně nebyl čas. Ve Velvarech hrála Jana
již podruhé a rozhodně ne naposledy!
Následující The Odd Gifts (Kralupy/ Praha) hrají již
v klasickém rockovém obsazení. Jedná se o sólový
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projekt Ondry Galušky z Kralup, který dříve skládal
a hrál v oceňovaných Eggnoise. Jeho současná
tvorba je více rockovější. Ve Velvarech to bylo velice
přesvědčivé a uvolněné vystoupení, plné radosti
z hraní.
Fru Fru přijeli z Třebíče. Na scéně se pohybují
17 let, mají sice jen 4 alba, ale každé z nich ihned
po vydání znatelně rozčeřilo tuzemské rockové
vody. Pro mnohé návštěvníky jistě příjemné
překvapení nebo dokonce jeden z vrcholů
Natvrdelu. Lví podíl na tom jistě měl i charismatický zpěvák a hráč na ocelové bicí, Václav
Bartoš (exPluto). Bohužel vyčleněná hodina uplyne
rychleji než bychom chtěli, je tu poslední song,
dlouhý potlesk a další kapela se začíná chystat.
Tomáš Kočko & Orchestr spolu s Hradišťanem
a Čechomorem tvoří pomyslný trojlístek, toho
nejlepšího, co lze u nás v oblasti world music slyšet,

i když každý z nich volí jinou cestu. Tomáš Kočko je
držitelem žánrových hudebních cen Anděl za alba
roku i zahraničních hudebních ocenění. Na Natvrdelu
zazněly jak novinky ze zatím posledního CD, ale
i starší osvědčené písně. Energické a hudebně precizní vystoupení trochu srážel „plochý“ zvuk.
Tomášovi Kočkovi také více sluší větší podia
a prostor, přesto se jednalo o vysoce profesionální vystoupení. A že se líbilo! Dva přídavky
budiž důkazem. Pokud budete chtít Tomáše s jeho
orchestrem vidět znovu, zajděte si 3.12. na náměstí
do Kralup na adventní slavnosti. Úplně z jiného
hudebního soudku jsou Kill The Dandies!,
kteří Natvrdel uzavírají. Ústřední duo La Petit
Sonju a Hanka J. Manchiniho znáte z působení
v Moimire Papalescu & Nihilists. Psychedelický

rock, klávesy, elektronika. Jedna z nejzajímavějších
a nejosobitějších skupin ve svém ranku u nás,
předvedla ve Velvarech dokonalou kytarovou,
místy hypnotickou show. Pokud jste zavřeli oči,
mohli jste slyšet Cashe i Cavea. Na podobné
koncerty se ještě dlouho vzpomíná!
Letošní Natvrdel přinesl jedny z nejlepších
skupin, které je možné u nás slyšet. Je třeba moc
poděkovat všem návštěvníkům, všem pomocníkům,
pohodovým účinkujícím a v neposlední řadě
sponzorům: Městu Velvary, MT Comax, Dobré
farmářce. Bez nich by podobné akce těžko
vznikaly. Pro Lauru a Matěje se vybralo 4.635,- Kč.
Děkujeme. Za rok znovu?

Spolek Laura děkuje všem, kteří podpořili jeho
činnost přispěním do pokladničky, nebo nákupem
šperků v průběhu sobotního festivalu Natvrdel.
Nemalé díky patří také sdružení Natvrdlí, kteří celou
akci skvěle organizují a již druhým rokem nám
přispívají půlkou výtěžku.
Děkujeme i milé paní, která sice na festival nemohla
přijít, ale přesto nám příspěvek zanechala v městské
knihovně.
Více o činnosti spolku na: spoleklaura.webs.com

Spolek Laura byl založen za účelem pomoci malé
holčičce s dětskou mozkovou obrnou (DMO).
Hlavním posláním spolku je zkvalitnění života
této holčičky a získávání finančních prostředků
nejrůznějším způsobem - například pořádáním
kulturních akcí, prodejem drobných předmětů
a oslovováním široké veřejnosti a podnikatelů.
Získané finanční prostředky budou použity
na rehabilitaci formou hipoterapie, ergoterapie,
fyzioterapie a lázeňské péče.

Vaši Natvrdlí
sepsal Jirka Holub
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Firma Koever CZ s.r.o. hledá
nové zaměstnance na pozice:
x OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ
x OBSLUHY CNC STROJŮ

Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika
s tradicí od roku 2006

NABÍZÍME:

Stálé zaměstnání na HPP nebo brigádně
v Libčicích n. Vlt. (200 m. od vlakového nádraží)

Nástupní plat 24 600 – 37 800 Kč
a po zapracování stabilní růst mzdy.
x měsíční prémie za kvalitu
x měsíční prémie za přesčasy
x měsíční prémie za pravidelnou docházku
x roční prémie za nenemoc
DÁLE POSKYTUJEME:
x příspěvky na životní pojištění
x 5 týdnů dovolené
x stravenky
Po šesti odpracovaných měsících odměna 12 500 Kč.
Jedná se o třísměnný provoz.
Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de
Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr
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JAK JSEM ZAČÍNAL
JAKO DOPISOVATEL
ČLÁNEK
Myslím si, že mi k tomu daly základ již slohové
práce na měšťance ve Zlonicích, také díky výborné
paní učitelce Alexandře Teršové. Nechci se chlubit,
ale je to tak, pravda vždy vyjde najevo. Měl jsem
je vždy na jedničku, ale až jsem se styděl, neboť
paní učitelka potom mou práci přečetla před celou
třídou. Byl to pro mě trapas.
Už z měšťanky jsem napsal příspěvek do
Zemědělských novin. Byl zveřejněn a já dostal
svůj první honorář – 300,- Kč. Víte, co jsem si
za to koupil? Inu, přece knížky. Tehdy byly
za 20,- Kč pěkné knížky a vázané. Pak už

následoval dopis do Čs. rozhlasu, kde byl
také přečtený, jak mi potvrdila má sestra Dáša
z Broumova, která v té době rádio zrovna
poslouchala.
Vyšel jsem školu a začal jsem psát do Mladého
světa i do Květů. Když mi bylo něco přes 20 let,
absolvoval jsem Dopisovatelskou školu na Kladně
a posléze i v Praze. Potom jsem dopisoval
do okresních i do krajských novin. Léta utíkala
a můj dopisovatelský obzor se čím dál víc
rozšiřoval. Po nástupu do Prahy jsem se stal
dopisovatelem Železničního obzoru, pak jsem
už dostával pravidelně honoráře. Nepřestal jsem
tam dopisovat, ani když jsem odešel do důchodu
a do DD Velvary. Má neteř Jitka mi říká, že jsem
na volný noze, jak jsou dneska různí lidé.
A samozřejmě jsem rád začal dopisovat do našeho
Zpravodaje. Tak snad mi to vyjde, moc si přeji,
abych v tom mohl dále pokračovat.
Jiří Krejčí

HLEDÁME PODOBU SKŘÍTKA MUZEJNÍČKA
MĚSTSKÉ MUZEUM

Jen co se poslední sluneční paprsek schová
večer za mraky, v muzeu se probouzí skřítek
Muzejníček. Tento malý neposeda je pěkný uličník.
Jakmile nastane noc a muzeum se uzavře, vylézá
ze své skrýše a začíná si hrát. Všechno, co není
ukryto pod vitrínou, je vydáno napospas jeho
záškodnickým ručkám. Skáče z obrazu na obraz,
listuje knihami, přehazuje příbory a schovává
volně ležící předměty. Často po sobě zanechává
pouze drobečky, a když si podrobně prohlédnete
vitríny, můžete spatřit otisky jeho malých nožiček
a ručiček. Pokud se budete v noci procházet kolem
muzea, určitě zaslechnete, jak pobíhá po strunách

klavíru. Muzejníček tráví každou noc v muzeu úplně
sám.
Pomozte nám udělat mu radost a dejme
mu společně vědět, že si ho vážíme a víme,
že tu s námi je. Hledáme mladé umělce, kteří by
namalovali Muzejníčkovu podobu. Svoje obrázky
přinášejte do muzea a to do 30. listopadu, abychom
v lednu mohli odhalit podobu našeho skřítka.
Během slavnostního odhalení budou vyhlášeny
i vítězné návrhy rozdělené do několika kategorií
podle věku umělců, a všechny Muzejníčkovy
podoby budou v muzeu vystaveny. Na každém
obrázku musí být z druhé strany uvedeno: jméno,
příjmení, věk a adresa umělce a telefonní kontakt.
Městské muzeum
Pražská 109, 273 24 Velvary
tel.: 315 761 419

mob.: 725 867 123

e-mail: muzeum@velvary.cz

Petra Tvarohová
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AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
Provozní doba:
3RQGČOt – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
1HGČOH«««««« ]DYĜHQR
=GHQČN7XWU

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:
- StartérĤ- Nezávislých topení
- $OWHUQiWRUĤ- (O3ĜtVOXãHQVWYt
- Hands free sad
- 7DåQêFK]DĜt]HQt
- $XWRDODUPĤ- Autorádií
- 9êIXNĤ- Autobaterií

'RSOĖNRYpVOXåE\
- 9êPČQDPRWRURYêFKROHMĤYþHWQČILOWUĤ QDEt]tPHYãHFKQ\W\S\ROHMĤ6+(//
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- .RQWURODHYHQWRãHWĜHQtDNXPXOiWRUXDNRQWURODVWDYXGREtMHFtVRXVWDY\
7UYDOHUR]ãLĜXMHPHVRUWLPHQW1'DSĜtVOXãHQVWYtSUR
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahrDQLþQtFK]QDþHNVSHFLiOQtGtO\
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
Inzerce

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

52

NEJPŮJČOVANĚJŠÍ KNIHY
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY

Od začátku letošního roku do konce září

V SĤMþRYQČSURGRVSČOp

9SĤMþRYQČSURGČWL

0DUFHOD0O\QiĜRYi

N. Imanova:

'RNXGGUåtPSRKURPDGČ

0iãDDPHGYČG

$QQD7ĤPRYi

Joachim Friedrich:

0LOXMXWČMDNVYêERW\

ýW\ĜLDSĤONDPDUiGDDSĜtSDG
IDOHãQpKRNXFKDĜH

Nicholas Sparks:

Kraftíme:

9HWYêFKRþtFK

Výtvarné nápady nejen pro fanoušky
Minecraftu

Nora Roberts:

Jeff Kinney:

Kdo chce víc

Deník malého poseroutky 2

Sandra Brown:

Juliette Parachini:

Reportér

.UiORYVWYtSRQtNĤ– Bláznivé závody

(YåHQ%RþHN

Meredith Costainová:

Aristokratka na koni

Ella a její deníky – 0LOXMX]YtĜiWND

Harlan Coben:

Erica David:

Nikomu ani slovo

Anna & Elsa – Podivuhodný ledostroj

Iva Karlíková:

Kate Finchová:

Muslimské peklo

+RWHOX]YtĜiWHN– .RþLþtWDMHPVWYt

VNXWHþQêSĜtEČKþHVNpåHQ\DMHMtGFHUN\

Vlastimil Vondruška:

Sandra Webrová:

Dobronínské morytáty

'XFKiþNRYLFURGLQD

Charlotte Bettsová:

Linda Chapmanová:

äHQDREFKRGQtNDVNRĜHQtP

3ĜiWHOVWYtSOQpNROiþĤ
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

Záhada zveřejněná v minulém
čísle Zpravodaje byla zřejmě dosti
náročná, protože jediný, kdo mi
volal správnou odpověď (a to hned
v den vydání Zpravodaje), byl pan
Valek (čímž potvrdil, že je mistrem
v oboru, a byl opravdu definitivně
vyloučen z možnosti ucházet se
o ceny, protože přijde na vše). Neb
je mi však líto vyzradit, oč se jedná,
rozhodl jsem se hádanku zopakovat. Přikládám nápovědu, že výhodu
v hledání odpovědi má zejména
ctěné velvarské hasičstvo! Stačí
se

lépe

rozhlédnout!

Druhá

nápověda je, že o předmětu tomto
se píše v jiném článku tohoto čísla
Zpravodaje. Aby to bylo ještě
jednodušší, přikládáme malounko
větší výřez.

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

Vydání

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA
Vydává měsíčně Město Velvary, Nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary, www.velvary.cz
IČO: 00235105, náklad 600 výtisků; Evidenční číslo: MK ČR E 10577
Tisk a grafika: mighty ADV, www.mighty-adv.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: zpravodajzvelvarska@seznam.cz
Redakce: Z. Ortová, L. Štýbrová
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
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Foto na titulní straně: Zdeňka Ortová
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KŘÍŽOVKA
ŘÍJEN

Murphyho zákon: „Domácí práce trvají vždy déle, než si...“ (viz tajenka)”.

PRODUKT FANTAZIE

V

DÁVAT ZPÁTKY

V

PLANETA

V

HOZENÝ

V

DOHROMADY

V

VÝKLADNÍ SKŘÍŇ

V

ČUNÍK

V

TEPELNĚ UPRAVENÉ JÍDLO

V

POHÁDKOVÝ DĚD

V

PŘEKÁŽETI

V

VE VÝŠCE

V

PRAŽSKÝ VRCH

V

PRAPOR

V

MASOVÉ BUJONY

V

SYNOVA DCERA

V

ARMÁDA

V

DOTĚRNÝ

V

VYLUŠTĚNÍ ZE ZÁŘIJOVÉHO ČÍSLA:
William Faulkner: „Spisovatel je slavný až tehdy, když ho VÍC CITUJÍ, NEŽ ČTOU.“
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Loutna & Akordeon
Jitka Baštová
www.loutna.cz

Hudba v myšlenkách
Masarykových
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29. 10. 2017 od 17:00 hodin, MČstské muzeum Velvary
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