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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY           

		

Listopad, jindy takový vcelku klidný měsíc, se nám
letos nějak rozřádil a přinesl toho opravdu dosti.
Ještě, než začal, už tu byla vichřice. Létaly tašky
ze střech, vrata, plech, popadalo i dosti stromů,
nevětší událostí byl pád jednoho ze vzrostlých smrků
na budovu školy. Na to, jak veliký kolohnát to byl,
spadl šikovně a mnoho toho nepoškodil, čili to bylo
takové štěstí v neštěstí, protože spadl v neděli, když
v budově nikdo nebyl, takže se naštěstí nikomu nic
nestalo. Děkujeme všem občanům za spolupráci
při likvidaci následků vichřice, velký dík patří našim
hasičům, kteří pracovali s největším nasazením,
a technické četě, která ještě dlouho postupně napravovala, co vítr způsobil.

Sotva přestalo foukat, začalo se houkat. Předávka
nové hasičské cisterny byla velikou slávou
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a opravdu se povedla. Vyvrcholil tak dlouhý projekt,
díky němuž se nám povedlo vybavit naše hasiče
novou technikou a získat na tuto velkou investici
co nejvíce dotačních prostředků. Nová technika
umožní hasičům lépe pečovat o bezpečí města. Více
o tom v samostatném článku. Po vzoru pana Kytky
z Hrabalovy Zlaté Prahy můžeme nyní zvolat: Ať nám
ty naše stříkačky dobře fungujou!!!
Vichřice řádila i na hřišti. Způsobili ji naši fotbalisté,
když smetli všechny soupeře a podzimní část divize
vyhráli s pětibodovým náskokem! Blahopřejeme.
Na hřišti se odvedlo i dosti další práce, díky krajské
dotaci a podpoře fotbalové akademie jsme kompletně
rekonstruovali povrch třetího hřiště, které má nově
i zavlažovací systém. To se bude na jaře hrát! Jen se
to nesmí zapomenout vypnout před zábavou.
Nový větřík zavanul i do muzea, i tam se slavilo.
Výročí 85 let. A to otevřením nové expozice v nových
prostorách. Kdo jste se nebyli podívat, běžte, stojí
to za to. Můžete se potkat i s paní Kůrkovou, které
děkujeme, že muzeum tak pěkně vede (a věříme,
že to s ním dotáhne do dalších výročí), a s novým

milým pracovníkem, panem Vondráčkem (který o té
slávě napsal článek, který si můžete přečíst dále).

v jeho oku budete s námi! I o plánech opravy Záložny
se dočtete ve zvláštním článku.

Listopad přinesl i mnoho drobnějších vichřic a smrští.
Drobným tajfunem svého druhu je integrace
dopravy Velvarska s dopravou pražskou. Změny
tras linek a jízdních řádů způsobily milá i nemilá
překvapení, děkujeme všem za trpělivost, víme, že je
jí potřeba, dávejte nám vědět, pokud najdete nějaké
nesrovnalosti, budeme se je snažit s organizátorem
dopravy řešit, snad se nám již nebudou hromadit děti
na zastávkách v polích a snad (ač možná k jejich
nelibosti) vždy dojedou včas do školy. Na radnici
máme teď vichr v papírování, je čas příprav rozpočtu
a hlavně vyúčtování dotačních titulů a podávání
nových žádostí, formuláře létají kolem a je to smršť
divoká, ale snad nám zas něco přinese. Dosti též zas
funíme z přípravy prezidentských voleb, to je také
pěkná papírová slota, copak nám asi přivane? Hodně
starostí nám přidělala i slota spočívající v navážení
kalů soukromou firmou na pole nad Bučinou. Město
podalo podnět k přešetření na dotčené úřady,
inspektoři dorazili, viník dostane pokutu, ale zdá se,
že nápravu jen tak nezjednáme.

Listopad přinesl řadu drobných deštíků, spršek
a přeháněk, vlahých přepršek i severáků. Je to
všechno pěkná čina a je dobře, že se můžeme činit!
Děkujeme, že nám v tom pomáháte!!!

A když už jsme v těch meteorologických přirovnáních,
nelze nezmínit přípravy na náročné, ale radostné
tornádo, které začne počátkem roku. V závěru
listopadu totiž zahřmělo a firma Comax nám
darovala sál Záložny, za což velmi děkujeme!
Už déle plánujeme vše, co je nutné k rozpoutání
hurikánu, v jehož víru sál opravíme. Věříme, že

Nyní je ale čas se zklidnit a ztišit, užít si čas adventní
a těšit se na Vánoce.
Přejeme Vám, milí
sousedé, ať předvánoční
čas užijete ve zdraví
a v pohodě, v klidu a míru
s blízkými a nejbližšími.
Přejeme Vám krásné
Vánoce a vše dobré
a i to nejlepší do nového
roku. Děkujeme za vše,
co děláte pro své krásné
město, a těšíme se, že
v roce příštím společně
uděláme mnoho dalšího a že se v něm budeme
co nejvíce potkávat.
Krásné svátky přejí i všichni pracovníci městského
úřadu a městských organizací,
Vaši zastupitelé i radní.
Srdečně, Radim Wolák, starosta
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TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY
ŘÍJEN A LISTOPAD 2017
Rada jednala o následcích vichřice a poděkovala
všem, kdo pomáhali.

					

TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY

		

místo, kde splašky neprýští do příkopů, tak do ní

městu Velvary sál hotelu Záložna. Zastupitelé dar přijali.

musíme jít! Držme si palce. Radní se zabývali otázkou

Aby ne, že. Děkujeme!!!

vyvážení kalů nad Velkou Bučinu a vyzvali příslušné

Radní se radili o mnoha a mnoha dalších věcech,

úřady k prověření situace.

budeme Vás o nich průběžně dále zpravovat, děkujeme

i děcka přestanou šachový stolek v loubí radnice

Radní doporučili zastupitelům schválit podpis

využívat jen coby pultík ke svačení a jiným radovánkám,

darovací smlouvy, jíž firma Metal Trade Comax daruje

za váš zájem!
Z jednání městské rady vybral a sepsal Radim Wolák

ale začnou hrát šachy!
Rada schválila přijetí dvou finančních darů na chod
mateřské školky od společností Basano a Zítková
s. r. o, děkujeme moc!

Radní souhlasili s prodejem staré automobilové
cisterny Městysu Slavětín, který ji odkoupil za částku
120.000 Kč.

Radní schválili úpravu výpůjčního řádu knihovny,
který upravuje půjčování e-knih a s potěšením chválili

Rada se několikrát zabývala otázkou regulace

nové regály a osvětlení ve výpůjčních místnostech.

hazardu ve městě. Téma bylo předáno k jednání

V knihovně je to teď tak pěkné, že nám e-knihy živé

zastupitelstvu.

čtenáře určitě neuberou! Děkujeme knihovnicím za
jejich péči a všechny pěkné akce, které chystají.

Na základě opakovaných podnětů občanů rada
doporučila zastupitelstvu schválit vyhlášku o zákazu

Rada města schválila jako zpracovatele žádosti

používání zábavní pyrotechniky mimo Silvestra, zastu-

o dotaci na výstavbu chodníků v ulici Malovarské a Za

pitelstvo vyhlášku schválilo. Nezbedníci, kteří práskají

Roudnickou branou společnost Accon managers & part-

petardy v průchodech, mohou nyní dostat napráskáno

ners, s níž máme dobré zkušenosti z dřívější spolu-

od četníků!

práce. Žádost bude odevzdána na Státní fond dopravní
infrastruktury v lednu 2018. Doufejme, že vše dobře
půjde a brzy budeme po nových chodnících chodit.

Radní se seznámili se studií obnovy zahrady
mateřské školy, na níž se budeme snažit získat
prostředky v příštím roce. Další studií, která je hotová,

Rada jednala s majitelem bývalých sběrných surovin

je projekt Malovarské mokřady, v rámci něhož by

v Nabdínské ulici o možnosti pronájmu areálu městu

v mokřadech za Malvaňákem měla vzniknout krása

za účelem zřízení sběrného dvora. Pokud se to podaří,

plná tůní, cestiček a potůčků. I zde se budeme snažit

věříme, že i ti poslední přestanou vozit nepořádek do

získat prostředky z dotací, ruka Státního fondu pro

příkopů.

životní prostředí je, zdá se, otevřená.

Radní uvolnili částku 417.434 Kč na zajištění nutných

Rada schválila navýšení příspěvku na chod školní

oprav čistírny odpadních vod, která se ocitla

jídelny, aby mohla být zakoupena nová smažicí pánev,

v havarijním stavu. Během prací došlo ke zjištění

když nás ta stará náhle opustila. Řízky jsou zachráněny!

Pozvánka

dalších poškození, a práce si vyžádají další investice.
Co naplat. Čistit se musí.

Rada na základě výběrového řízení vybrala projektanta na zhotovení dalšího stupně projektové dokumen-

Rada schválila přidělení dotace šachovému klubu

tace kanalizace Velká Bučina. 18. ledna je uzávěrka

coby příspěvek na pořízení pamětní desky doktora

pro podání žádosti o dotaci. Dokumentace není levná,

K. Treybala, deska vypadá velice pěkně, jsme rádi,

spolu s administrací nás stojí téměř milion korun, ale

že pan doktor má důstojnou památku, snad časem

je to jedna z posledních šancí, jak udělat z Bučiny
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VÁNOČNÍ DÁREK MĚSTU - SÁL HOTELU ZÁLOŽNA
ČLÁNEK

  

Ačkoli dárky se obvykle dávají až o Štědrý den,
město jeden dostalo již na počátku adventu. A veliký.
Společnost Metal Trade Comax darovala městu sál
hotelu Záložna. Převod, který se připravoval již déle,
byl stvrzen darovací smlouvou na konci listopadu.
Společnost Comax tak učinila krok, který se v dnešní
době zas tak nevidí, svým darem, pomohla městu
nastoupit cestu k obnově bývalého kulturního sálu.
Děkujeme velice a těšíme se, až si na sále společně
zatancujeme!
Co se tedy se Záložnou chystá? Nejprve stručně
shrňme dosavadní dění. Hotel, kdysi chlouba
města v posledních letech značně chátral, dávno již
přestal sloužit svým účelům a poslední majitelé jej
vedli k záhubě. Na střeše sálu rostly břízy, dovnitř
zatékalo, budova začala ohrožovat okolí. Jedinou
kulturní akcí byly občasné výprodeje textilu. Město
začalo uvažovat o odkupu hotelu, ale majitelka
o něm nechtěla slyšet. Hotel pustl, stavební úřad
sice nařizoval úpravy, ale bez odezvy. Situace se
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však začala měnit. Paní majitelka přestala prodej
vylučovat, hovořila ale o veliké sumě, 15 milionů
korun. Takový nákup by byl pro město, které
v rozpočtu najde ročně cca 6 milionů na investice nad
běžný rámec, velmi zatěžující a vzhledem ke stavu
budovy, jejíž oprava bude nákladná, velmi riskantní.
Před dvěma lety jsme jednali s vedením firmy
Comax o možnostech spolupráce města s největším
zaměstnavatelem a posteskli jsme si, že nám
chybí sál. A pan ředitel tehdy odpověděl, že nám
společnost se sálem pomůže. Za několik týdnů
Záložnu od majitelky koupili, za 13,5 milionů korun,
s tím, že ji výhledově převedou na město, a to ještě
až tehdy, když město bude připraveno k rekonstrukci, aby dar chod města příliš nezatížil. Zpráva
pro všechny nečekaná a úžasná.
Začalo plánování oprav. Na den otevřených dveří,
kdy jsme si se smutkem mohli prohlédnout, jak
hodně zdevastovaný sál je, přišlo skoro celé město,
a radostně jsme zde plánovali novou podobu budovy.

Shodli jsme se, že zde chceme sál s restaurací
a pivovarem. Vznikla skupina architektů, která
začala neprodleně pracovat na studii oživení
místa. Město vytipovalo vhodný dotační titul, který
by nám pomohl rekonstrukci ufinancovat – šlo
o evropskou podporu vzniku komunitních center.
Projekt jsme připravovali tak, aby co nejvíce
vyhovoval podmínkám dotačního titulu, vše se
zdálo být na dobré cestě, nová podoba hotelu
měla být dosti velkorysá, odhadem vycházela
na 60 milionů korun, což se ale při 85% dotační
podpoře dalo unést. Ministerstvo pro místní rozvoj
se však náhle rozhodlo anoncovanou výzvu zrušit,
což nám na chvíli vzalo vítr z plachet.
Po chvíli váhání jsme se rozhodli pokračovat jinak.
Skromněji, účelněji, ze svého. Zaměřit se nejprve
na záchranu sálu, aby mohl co nejdříve sloužit
veřejnosti, pak půjdeme dál a budeme hledat
prostředky na záchranu a přestavbu budovy hotelu.
Domluvili jsme se tedy se společností Comax, že
nám nejprve převede sál. A tento převod právě
proběhl. Comax k němu přidal velkorysý dar: budovu
sálu opatřil novou střechou v hodnotě 2 milionů korun
a pomohl se záchrannými a čistícími pracemi. My již
od léta projektujeme obnovu. Sál nebude výrazně
měnit svou tvář, naopak. Bude obnoven v podobě,
jak jej známe, dispozice se měnit nebudou, jen se vše
opraví a vylepší. Vymění se okna, podlahy, opraví
se rozvody, kanalizační přípojka, topení, jeviště,
udělají světla, šatna, bar, rozšíří se toalety… bude
toho hodně, ale nějak se s tím popereme! Sál bude
mít vlastní vchod a bar, část, která dříve sloužila
jako ubytovna, se promění ve spolkovou místnost.
Práce začnou na jaře. Zastupitelstvo města přislíbilo
uvolnit část rozpočtové rezervy ve výši 6 milionů
korun, v předchozích letech jsme na Záložnu hodně
šetřili a prostředky máme připraveny. Opravu chceme
udělat tak, aby byla účelná, ale pěkná. Děkujeme,
že nám v tom pomůžete. Každá pomoc a odborná
rada se bude hodit. Možnosti, jak se můžete připojit,
představíme počátkem roku.
Obrovský dík pak patří společnosti Metal Trade
Comax a panu řediteli Mariánu Mandovi za čin, který
se dnes nevidí. Děkujeme!!!
Ať žije Velvarská Záložna!!!
Radim Wolák, starosta
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ŽEBŘÍČEK NEJPŮJČOVANĚJŠÍCH KNIH
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY

  

		

OD ZAČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU DO KONCE LISTOPADU

V KNIHOVNĚ PROBĚHLO
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
DALŠÍHO ROČNÍKU
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Dobrou paměť může mít každý. Nezáleží na věku,
ani na vzdělání, ale na chuti pro sebe něco udělat.
A když se to děje formou zábavnou pod taktovkou

zkušené lektorky Anny Kratochvílové, pak je radost
se scházet a své myšlenky zvelebovat.
Kurzy trénování paměti u nás probíhají vždy
na jaře a na podzim. Jejich absolventi již poznali,
že špatná paměť prostě neexistuje, jen tu svoji
neumíme správně používat. Pro využití paměťových
technik není potřeba být génius, protože nejde o nic
jiného, než používat paměť tak, jak byla přirozeně
navržena. Není důvod se bát, zvládne to opravdu
každý! Potvrdit vám to můžou i ti, kdo se u nás
těchto kurzů letos zúčastnili poprvé a přiznali,
že přicházeli s obavou, ale už po první lekci zjistili,
že jakýkoli ostych nebyl na místě. Vše plyne
přirozeně a v přátelské atmosféře.
Slavnostního zakončení se zúčastnil i starosta města
PhDr. Radim Wolák. Všechny přítomné upřímně
pochválil a vyjádřil jim svůj obdiv.
Z. Ortová
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
SOUTĚŽ

  

       

Pana Motejla by jistě potěšilo, že nejrychleji k nám

A už tu máme další záhadu.

správnou odpověď dodala jeho pravnučka Marta

Své odpovědi jako vždy můžete směřovat

Vosátková. Blahopřejeme!!!

do rozličných schránek: do schránky u vrat radnice,

Výhra – kniha o dějinách města – bude k vyzvednutí

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

na pokladně radnice.

(606 66 88 01) nebo i lebeční (to když se potkáme
osobně).

Bylo jistě mnoho z Vás, kdo jste na „záhadné fotografii“

Těšíme se na vaše odpovědi!!!!

zveřejněné v minulém čísle Zpravodaje, poznali horu Říp.

Příjemné pátrání přeje starosta Radim Wolák

Kde se ale ve městě tento obraz nachází? Ano, jedná
se o nástěnnou malbu na schodišti v budově bývalého
Okresního domu (č. p. 225, Hospodářská záložna, později
sídlo Spořitelny). Maleb je tam více a jsou krásné, běžte se
na ně podívat. Připomínají doby, kdy tato budova byla
nejzdobnější stavbou na náměstí. Nahlédnout můžete
každou sobotu a neděli při návštěvě expozice B velvarského
Muzea technických hraček.
Autorem maleb byl pan Josef Motejl, přinášíme jeho stručný životopis:
Josef Motejl
Narodil se roku 1891 v Dařenicích - Loukově u Mnichova
Hradiště. Jeho otec byl poklasným u knížat Rohanů
na Sychrově. Záhy však zemřel a syn po vychození
vesnické dvoutřídky se vyučil ševcem. Od mládí výtečně
kreslil a tato záliba mu vydržela po celý život. Brzy
po vyučení odešel za prací do Roudnice nad Labem, kde
se i oženil. Vstoupil tady také do Československé strany
sociálně demokratické a cvičil v DTJ. Při jednom z krajinských
veřejných cvičení se seznámil s velvarským starostou
Jindřichem Krčmou a ten mu zařídil práci ve Velvarech.
Josef Motejl převzal velvarskou zprostředkovatelnu práce
a v roce 1923 se s rodinou přestěhoval do Velvar.

Brzy po

Realizační výbor fotbalového klubu Slovan Velvary děkuje
příznivcům za diváckou podporu při všech utkáních a přejeme

nástupu do nového zaměstnání ve Velvarech ale onemocněl

pokojné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí a zdraví.

tuberkulózou, nakazit se měl z papírů po svém předchůdci.

Doufáme, že nám zachováte přízeň.

Nemoc naštěstí překonal a zdárně pak vykonával svou
náročnou a sociálně velmi vyhrocenou funkci. Také ve Velvarech

Inzerce

pracoval v místní organizaci sociální demokracie, vedl
dramatický odbor DTJ a byl členem dalších spolků, hrál na housle
a na pilu. Nejvíce se angažoval v Péči o mládež (generální poručník
sirotků a nemanželských dětí) a v Masarykově lize proti
tuberkulóze, byl zvolen do výboru Městské spořitelny. A při vší této
činnosti si vždy našel čas na svoje milované malování a kreslení.
Byl samoukem, ale erudovaným a k sobě velmi kritickým. Neustále hledal nové motivy, především
krajinářské, ale maloval i figury a portréty. Zpodobňoval nejen Velvary a okolí, ale zajížděl i na Rakovnicko,
Českolipsko a do Českého ráje, kam ho zvali přátelé. Zemřel v roce 1960.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PROGRAM “ŽIVÁ KNIHOVNA” VE VELVARECH
ČLÁNEK

 								

Při příležitosti jazykového dne se zúčastnily osmé ročníky
Základní školy ve Velvarech besedy s mladými lidmi
z Německa, Bulharska, Arménie, Jordánska, Portugalska,
Bosny a Hercegoviny a ze středoasijského Uzbekistánu.
Tuto besedu pořádalo Informační centrum pro mládež (ICM)
ve Slaném ve vestibulu velvarské knihovny.
Žáci měli příležitost se ptát na jakékoliv otázky, které se
týkaly života lidí ve výše jmenovaných zemích. Zástupci
z jednotlivých zemí velmi ochotně odpovídali na všechny
naše otázky. Jednou z otázek také bylo, jaké je oblíbené jídlo
v jejich zemi. Dozvěděli jsme se, že např. v Německu to je
řízek a ve Španělsku vaječná omeleta. Dále jsme se bavili
o historii států a jejich hlavních městech a o různých
historických památkách. Zároveň jsme se dozvěděli,
že máme možnost navštěvovat spoustu zájmových útvarů,
které probíhají v cizích jazycích v ICM Slaný.
Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Tento program se nám velice líbil, protože
jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě v cizích zemích. Vedle zjištěných
informací, bylo pro nás velmi přínosné i to,
že všechny rozhovory probíhaly v anglickém
jazyce a my si při tom mohli vyzkoušet znalosti
tohoto jazyka.

NAŠI HASIČI PŘEVZALI NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO
SDH VELVARY

 							

Naši dobrovolní hasiči převzali v sobotu 4. listopadu od starosty města PhDr. Radima Woláka
novou zásahovou cisternu Tatra Terrno CAS 20
S2R. Předání se zúčastnilo mnoho občanů města,
hasičů i vzácných hostů. Středočeský kraj zastupoval
JUDr. Robert Bezděk CSc., radní pro oblast
bezpečnosti, delegaci Hasičského záchranného
sboru ČR vedl krajský ředitel plk. Ing. Miloslav
Svatoš. Přítomni byli zástupci výrobce vozidla
THT Polička s.r.o., výrobce podvozku Tatra
Trucks a.s., zástupci Hasičské vzájemné
pojišťovny, sponzoři a další hosté.
Klíče od vozidla předal starostovi města jednatel
společnosti THT Polička pan Jaroslav Lorenc, klíč
byl obratem předán veliteli velvarských hasičů
Michalu Ledvinkovi. A pak už následovala prohlídka
vozidla občany i přítomnými hosty.

Vozidlo v ceně 6.108 tis. Kč je financováno
z rozpočtu města (2,5 mil. Kč), z Fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů (2,5 mil. Kč), z fondu
Středočeského kraje (1 mil. Kč) a z příspěvku spolku
SDH Velvary (108 tis. Kč). Na dovybavení vozidla
materiálem přispěla řada partnerů a sponzorů.
Další představení nového vozidla pro velvarské
občany bude o adventní neděli 3. prosince v rámci
programu na náměstí.
Foto Pavel Bakalář, text Libor Šulc
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NA ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH
VOD ZAČALA VÝMĚNA
AERAČNÍHO SYSTÉMU
ČLÁNEK

 			

Velvarská čistírna odpadních vod (dále ČOV)
je v provozu od roku 2003. Od té doby neprošla
významnými opravami nebo modernizací. Opravuje
se pouze strojní zařízení a vzniklé závady.
Aerační elementy (provzdušňovací systém) jsou
značně za hranicí své životnosti a jejich stav vážně
ohrožoval provoz celé čistírny. Bylo rozhodnuto
o jejich výměně, čímž dojde k provozně většímu
zabezpečení provozu ČOV a zároveň k úspoře
nákladů za elektrickou energii.
Výměnné práce začaly 13. listopadu, potrvají cca
14 dnů a za dodavatele prací byla vybrána
společnost Středočeské vodárny, a.s. Kladno.
Celkem se jedná o výměnu 94 ks elementů
a o vyčištění obou aktivačních nádrží. Práce budou
město stát 417.434 Kč bez DPH a hrazeny jsou
z městského rozpočtu 2017.
Inzerce

SMRKY PŘED ŠKOLOU
OHROŽOVALY DĚTI,
UPOZORNIL NA TO
AŽ SILNÝ VICHR
ČLÁNEK

  

		

Většina našich občanů si všimla pádu silného
smrku vlivem velkého vichru před naší základní
školou v neděli 29. října. Jen shodou okolností nedošlo k nějaké tragédii nebo větší škodě,
protože k události došlo v den, kdy se neučilo.
Následky na školní budově řeší pojišťovna
s vedením města a školy.
Souběžně byla provedena kontrola druhého
smrku, který rostl vlevo od hlavního schodiště
školy. Byly zjištěny uvolněné kořeny vlivem
stejného vichru. Smrky mají obecně povrchové
kořeny, které příliš nezabezpečují stabilitu stromu.
Bylo proto rozhodnuto z hlediska bezpečnosti
o pokácení i druhého smrku před školou a dále
poškozené lípy na dvoře u školní jídelny.
Věříme, že veřejnost tyto kroky pochopí, i když
se jedná o ztrátu vzrostlých stromů. Čas by nás
stejně donutil k těmto krokům. Již se zpracovává
projekt úpravy prostranství před základní školou,
se kterým bude veřejnost seznámena.
Naši hasiči dne 29. října zasahovali celkem
u 14 (!) padlých nebo poškozených stromů v našem
městě, včetně poškozených střech na Velké
Bučině a v Ješíně. Dále byli povolání i do obce
Blahotice ke Slanému.
Libor Šulc
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KARSOVU VÝSTAVU V MÁNESU ZDOBILA DÍLA
Z VELVARSKÉ SBÍRKY
ČLÁNEK

 			

					
pozdějších děl od soukromých vlastníků. Výstava
připomínala 80. výročí velkolepé Karsovy retrospektivy
z roku 1937, kterou slavnému
krajanovi uspořádal spolek
Mánes a již navštívil i prezident Edvard Beneš.
Ta přehlídka se měla stát
šťastným začátkem malířova
návratu domů. Táhlo mu na
šedesátku a malíř se svou
ženou Norou rozhodli usadit
v Praze. Důvěra manželů
Karsových v demokratický
stát musela být veliká, když
se na Vinohradech v prostorném bytě s ateliérem
usídlili v roce 1938.

Známe je z velvarského muzea: obrazy z počátku 20. století, na nichž
ženy mají secesní účesy, ale malované jsou těkavým, již impresionistickým
stylem. Namaloval je Georges Kars (1880 – 1945), rodák z Kralup, který
žil mnoho let na Montmartru, kde si také změnil jméno Jiří na Georges.
Znal se s Picassem, Braquem, Mattisem a dalšími modernisty. Vystavoval
v Ženevě, Vídni, Amsterodamu, Londýně, Barceloně či v Chicagu, získal
také nejvyšší francouzské ocenění, Řád čestné legie.
Jeho práce jsou roztroušeny po zahraničních sbírkách, největší českou
kolekci spravuje právě naše Městské muzeum. Není proto divu, že když
chtěla pražská galerie Adolf Loos Apartment and Gallery uspořádat Karsovi
letos na podzim výstavu, obrátila se s prosbou o zapůjčení obrazů do Velvar.
Kdo si všiml v minulém Zpravodaji pozvánky a na výstavu se vypravil, mohl
se cítit jako znalec: nevelká galerie sídlící v boční části výstavní síně Mánes
byla více než z poloviny zaplněna „našimi“ obrazy. Velvarské zápůjčky,
které pocházejí z Karsovy rané impresionistické tvorby, doplnilo několik
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kolekce Karsových děl, která po složitých peripetiích
skončila ve sbírce našeho muzea.
Útěk z Prahy však nebyl poslední. Ani Paříž po
vypuknutí války a následném obsazení Francie
nebyla pro Karse bezpečná. Až do roku 1942
žil v Lyonu, a když nacistická hrůzovláda dosáhla
i tam, utekl do Curychu, kde žila jeho sestra
Elsa. V Curychu se dočkal osvobození Francie,
ale zprávy o holokaustu, při němž zahynulo
mnoho malířových blízkých, jej přivedly
do depresí. Cestou zpět do Paříže se nervově
zhroutil a v ženevském hotelu si v únoru 1945
vzal život. Bylo mu pětašedesát let.
Karsovy obrazy stoupají v posledních letech
na ceně. Návštěvník pražské výstavy si mohl

všimnout u největšího z vystavených obrazů
cedulky s milionovou částkou a připsaného
slova: „Prodáno“. Samozřejmě že nešlo o dílo
z velvarské kolekce, ta je neprodejná. Šlo
o dvoumetrové plátno z roku 1936 nazvané
Obrazoborectví původem ze soukromé sbírky,
pro které pražská galerie zprostředkovala prodej.
Komerční úspěch díla Georgese Karse je dobrou
zprávou i pro velvarské muzeum, jejíž sbírka
tím získává větší prestiž. A také pro vznikající Karsovu galerii, která by se v dohledné době
měla otevřít v rekonstruovaném objektu Nové
mlýny, kde se Jiří Kars, syn kralupského mlynáře,
narodil.
Magdalena Čechlovská

Inzerce

Hned příští rok se musel
malíř s židovskými kořeny
překotně stěhovat znovu.
Nebylo ani pomyšlení na to,
aby si pořádně sbalil. V bytě,
který následně vyplenili
konfiskátoři, zůstala i kolekce
Karsových obrazů a asi 150
grafik, kreseb i maleb od jeho
slavných přátel z Paříže.
Převzácný soubor hodlal
malíř darovat do svého
rodného města Kralup. Po
druhé světové válce se ale
podařila dohledat jen neúplná
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Prostřednictvím programu pro poskytování dotací budou městem podporovány
zejména:
-

Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 237 24 Velvary,
IČ 00235105

Program pro poskytování dotací městem Velvary
Zastupitelstvo města Velvary schválilo dne 16. 12. 2015, usnesením 8/2015,
následující program pro poskytování dotací z rozpočtu města Velvary.
I.

-

celoroční obecně prospěšnou činnost organizací a spolků působících na
území města v oblasti kultury, sportu a vzdělávání;
projekty akcí, které podporují rozvoj kulturního, sportovního a společenského
dění ve městě;
projekty akcí regionálního a celostátního charakteru pořádané v obci;
projekty v sociální a zdravotní oblasti;
projekty zaměřené na podporu životního prostředí;
charitativní projekty zaměřené na podporu handicapovaných skupin;
projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, především mezi
dětmi a mládeží;
projekty péče o kulturní a historické dědictví města;
projekty směřující k šíření dobrého jména a zvýšení návštěvnosti města;
jiné veřejně prospěšné činnosti.

Podporované činnosti a projekty musí mít veřejně prospěšný charakter.

Důvod a účel poskytování dotací
Město Velvary si cení snahy všech, kteří ve volném čase a mnohdy nezištně dělají
něco pro druhé, věnují se potřebným, pracují s dětmi a mládeží, pomáhají k rozvoji
a oživení velvarského veřejného společenského, kulturního i sportovního dění, čímž
přispívají rozkvětu místní pospolitosti, zlepšování životní úrovně a k šíření dobrého
jména města.
Aby město alespoň částečně podpořilo záměry, projekty a činnost těchto spolků
a organizací, zřizuje Program pro poskytování dotací, do něhož pravidelně vkládá
určitý finanční obnos, který pak mezi daná uskupení rozděluje.
Program má přispět k tomu, aby prostředky na podporu byly rozdělovány průhledným
a srozumitelným způsobem.

II.
Oblasti podpory a jejich vymezení
Finanční prostředky jsou přidělovány ve dvou hlavních oblastech
1. Příspěvek na činnost neziskové organizace (výdaje související s pravidelnou
činností organizace např. nájemné, výdaje na energie…)
2. Příspěvek na pořádání projektu akce kulturního, společenského,
sportovního, vzdělávacího či jiného veřejně prospěšného charakteru (např.
koncerty, besedy, soutěže, závody, divadelní představení, vzdělávací cykly….)

III.
Předpokládaný celkový objem dotací
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených pro dotace
v rámci rozpočtu města se stanovuje na příslušný rok částkou 600 000,--Kč.
IV.
Maximální výše dotace
Maximální výše dotace v jednom případě je 170 000,--Kč. V prokazatelně
odůvodněném případě je možné částku zvýšit.
V.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem je subjekt se sídlem ve městě Velvary nebo vykonávající činnost ve městě
Velvary, který nemá ke dni podání žádosti žádné závazky vůči městu Velvary či jeho
organizacím (vyloučeny jsou podnikatelské subjekty, fyzické osoby a příspěvkové
organizace zřizované městem).
VI.
Lhůta pro podání žádostí
Žádost musí být doručena do podatelny MěÚ Velvary:
u žádostí na rok 2016: od 20. 1. do 22. 2. 2016
u žádostí na rok 2017 a další: od 1. 1. do 30. 1. roku, na který je dotace žádána.
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VII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Jednotlivé žádosti budou posuzovány podle těchto kritérií:
Pro příspěvek na činnost:
- dopady činnosti žadatele na širokou veřejnost
- zapojení občanů města do činnosti žadatele
- četnost akcí a aktivit žadatele v daném roce
- kontinuita činnosti žadatele
- snaha žadatele o získání finančních prostředků z jiných zdrojů
- prezentace žadatele navenek
- spolupráce s ostatními organizacemi a městem
Pro příspěvek na projekty:
- význam akce pro město a region
- rozsah propagace města
- návaznost akce na předchozí ročníky či aktivity
- účast a zájem ze strany občanů města na předchozích ročnících či aktivitách
O rozdělení prostředků rozhoduje Rada města Velvary, která si může vyžádat
poradní hlasy odborníků.
VIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje lhůta do 31. 3. roku, na který je dotace
žádána.
IX.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel si může podat pouze jednu žádost o příspěvek na činnost.
Žadatel si může podat maximálně tři žádosti na projekt, každý projekt musí mít
samostatnou žádost.
Minimální finanční spoluúčast žadatele je 20% (pro jednu žádost).
2. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány, na jiný účel nesmějí být
použity.

5. Přidělené finanční prostředky budou řádně dokladovány a vyúčtovány,
vyúčtování bude provedeno a zasláno ke kontrole odboru hospodářskosprávnímu MěÚ Velvary do data stanovenému ve smlouvě o poskytnutí
dotace.
6.
-

-

-

Příjemce dotace je povinen dodržovat povinnou publicitu:
na propagačních materiálech bude uvádět městský znak či logo a uvede,
že projekt byl realizován za podpory města Velvary;
příjemce podpory na projekt zveřejní pozvánku na podpořenou akci před jejím
konáním ve Zpravodaji z Velvarska a v kalendáři událostí na webové stránce
města. Po skončení akce zveřejnění zprávu o konání akce včetně
fotodokumentace ve Zpravodaji z Velvarska a na webové stránce města,
případně též jinými způsoby;
příjemce podpory na činnost bude o své činnosti pravidelně (minimálně však
3x během období podpory) informovat veřejnost prostřednictvím krátké zprávy
o činnosti, kterou včetně fotodokumentace zveřejní ve Zpravodaji z Velvarska
a na webové stránce města případně dalšími způsoby;
ukázky propagačních materiálů a publikované vytištěné texty budou povinnou
přílohu závěrečné zprávy;
příjemce bude ve všech svých aktivitách dbát na šíření dobrého jména města.

Nesplní-li příjemce dotace podmínky pro poskytnutí dotace
a) uvedené v odstavci 1, je povinen vrátit část dotace poskytovateli tak, aby byla
požadovaná spoluúčast dodržena;
b) uvedené v odstavci 2, je povinen vrátit poskytovateli 100% dotace;
c) uvedené v odstavci 3, nebude k podané žádosti přihlíženo;
d) uvedené v odstavci 5, je povinen vrátit poskytovateli 100% dotace;
e) uvedené v odstavci 6, je povinen vrátit poskytovateli 50% dotace.
X.
Vzor žádosti
Žádost se podává na předepsaném tiskopise a musí obsahovat všechny přílohy.
Vzor žádosti je nedílnou součástí tohoto programu, příloha č. 1.

3. Žádost musí být doručena včas, na předepsaném tiskopise, s příslušnými
přílohami.
4. Žádost musí být schválena radou města (do 50 000,--Kč), zastupitelstvem
města (nad 50 000,-- Kč). Na přidělení prostředků není právní nárok.
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Ing. Zdeněk Vojtěchovský v.r.
místostarosta města

Mgr. Radim Wolák v.r.
starosta města
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PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 237 24 Velvary, IČ 00235105
Žádost o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Velvary
na rok ............

Oblast podpory
(vyznačte jednu ze
dvou oblastí)

A. Příspěvek na činnost
B. Příspěvek na pořádání projektu/akce

Účel, na nějž bude dotace použita:

ŽADATEL (právnická osoba)
Název žadatele:
Právní forma žadatele (spolek, o.p.s., aj.):
Sídlo žadatele (ulice, č. p., obec, PSČ):

IČO žadatele:

Termín / Období realizace akce či činnosti:
Odůvodnění žádosti, včetně předpokládaného přínosu pro město:

Bankovní spojení žadatele:
Osoba oprávněná jednat za žadatele (jméno, funkce, e-mail, telefon):
Osoby s podílem (obchodní podíl) v právnické osobě

Další informace o projektu/akci (vyplňují jen uchazeči o podporu typu B)

Osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl (obchodní podíl) a jeho výše

Komu je projekt/akce určen/a: (pro vlastní členy, vybranou skupinu, širokou veřejnost,
věkové skupiny…)

Výstižný profil žadatele (upravte či doplňte dle potřeby, hlavní okruhy je nutné
zodpovědět)

Předpokládaný počet účastníků (velvarských/mimovelvarských):

Náplň činnosti (v čem spočívá, na koho je zaměřena, významné realizované akce,
pravidelné tradice atd.)
Počet členů a jejich charakteristika (věk, bydliště, složení…)
Sídlo (provozuje organizace zařízení či budovu, pokud ano, s jakými náklady, nájemní
smlouva)
Finanční situace žadatele (z jakých zdrojů provozuje svou činnost, jak na chod přispívají
členové, majetkové poměry atd.)

Zapojení žadatele do přípravy a organizace projektu:
Zapojení veřejnosti do projektu:
Tradice projektu/akce:
Návaznost na další projekty/akce města:
Spolupráce s dalšími organizacemi ve městě:
Plánovaná publicita:
Další informace:
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Rozpočet akce – předpokládané výdaje:
(specifikujte)

Rozpočet akce – předpokládané příjmy:
(specifikujte)

OSLAVA 85. VÝROČÍ MĚSTSKÉHO MUZEA VELVARY
ČLÁNEK

Celkové náklady na projekt:

Spoluúčast žadatele:

..................Kč, slovy ......................................

...................Kč, což je.... %z celk. nákladů

Výše požadované dotace: .....................Kč

Podíl z celkových nákladů: ........ %

*nestačí-li formulář, pokračujte na samostatném volném listě, který přiložíte

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
1. Kopie dokladu o právní subjektivitě (doklad o přidělení IČO)

ANO/NE*

2. Kopie aktuálních stanov nebo jiného zakládacího dokumentu
s uvedením statutárního orgánu

ANO/NE*

3. Kopii dokladu o zřízení bankovního účtu

ANO/NE*

4. Další dobrovolné přílohy – upřesněte

ANO/NE*

* nehodící se škrtněte, pokud byly přílohy 1. a 2. dodány v předchozích letech,
netřeba je znovu dokladovat, nedošlo-li ke změnám
Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé

Datum podání žádosti……………..

Za žadatele:
_______________________
jméno, příjmení, funkce
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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___________________
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se konala 11. 11. 2017 v rámci dne otevřených dveří. Pro
návštěvníky byly zpřístupněny nové části expozice, sloužící
veřejnosti pro seznámení se s životem za doby 1. republiky, barokními Velvary či představě, jak to vypadalo ve škole
v dobách dávno minulých. Součástí otevření nových prostor
byl i odborný výklad vedoucí muzea Jitky Kůrkové, který zaujal
mnoho posluchačů. V sekci výstavy o barokních Velvarech
byl znovu představen unikátní barokní strop, ke kterému
se váže mnoho příběhů. Jeho znovu odhalení veřejnosti,
zahájily malebné tóny barokních varhan. Dále měli návštěvníci
možnost prohlídky předmětů, které se používaly v běžném
životě za dob 1. republiky.
Na malé návštěvníky čekaly dílničky, kde si děti mohly upéct
vlastní koláčky či vyzkoušet tvorbu bambulek, ze kterých si
mohly vytvořit zvířátka dle vlastní fantazie. Každý si tak mohl
přijít na své bez ohledu na věk a pro všechny bylo připraveno
pohoštění nejen v sále muzea, ale i v rámci nové expozice
a to v dobové kuchyni.
V odpoledních hodinách se v secesním sále muzea konal
koncert pořádaný ZUŠ Velvary, kde vystoupili malí i velcí
umělci. V jejich repertoáru byla obsáhlá jak recitace, tak
hra na nejrůznější nástroje. Účast, nejen na koncertě, byla
velmi hojná. Za celé muzeum bych chtěl poděkovat
účinkujícím žákům, učitelům i řediteli ZUŠ Velvary Oldřichu
Adeltovi. Další poděkování patří ochotným pomocnicím
z TOM Javory Černuc, které muzeu pomohly v doprovodném
programu. V neposlední řadě chceme poděkovat Vám,
našim milým návštěvníkům, za utvoření velice příjemné
a přátelské atmosféry. Díky Vám proběhla v muzeu krásná
oslava. Vaší podpory a zájmu si velice vážíme.
Vojtěch Vondráček,
kurátor městského muzea Velvary
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POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ VELVARY

přeje všem svým klientům a jejich rodinám :

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ VELVARY
ČLÁNEK

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Chtěli bychom všem našim klientům, včetně firem,
obecních úřadů, škol a školek poděkovat za projevenou
důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Leoš a Naďa Neumanovi
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K chovatelské činnosti, kterou vykonávají naši členové ve svých chovech holubů,
drůbeže, králíků a exotického ptactva patří i výstavní činnost.
V tomto roce jsme měli v plánu ve svém areálu uspořádat tři chovatelské akce.
První výstava na konci února se nekonala. Nákazová situace ptačí chřipky
znemožnila přesun zvířat pro výstavní účely. V celé republice byly výstavy zakázány.
V měsíci září proběhla jednodenní výstava holubů chovatelského klubu Německých
výstavních z oblasti Čech.
Pod patronací města Velvary proběhla 30. září a 1. října okresní soutěžní výstava
okresu Kladno. Vystaveno bylo 180 ks holubů, 45 ks králíků a 130 ks drůbeže.
V samostatné místnosti zpívali papoušci, andulky, holoubkové, korely a jiné ptactvo.
Nákaza králičího moru se projevila na počtu vystavených králíků. Chovatelé se
báli vystavovat, aby si nezanesli nákazu domů. Zvířata si přišlo prohlédnout 199 dospělých a 115 dětí.
Termín výstavy nepřál dětem ze školky a družiny, které se chodí pravidelně na zvířata podívat. V pátek
měla škola volno.
Výstava se líbila. Ceny nejlepším chovatelům předal starosta města Velvary pan Radim Wolák.
Těšíme se již na další akce, první plánujeme na jaro příštího roku.
Výbor ČSCH Velvary
w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE                                           

Pozvolna nás opouští rok 2017. Zdá se to jako
okamžik, kdy jsme s „Celým Českem“ zpívali koledy
na školních schodech a už se chystáme (v době
vydání tohoto čísla budeme mít zpěv za sebou)
na další ročník akce „Česko zpívá koledy“.
Děti z naší školy připravují živý Betlém,
aby ozvláštnily přicházející adventní čas. Už se na
vystoupení těšíme.
Opustily nás smrky před školou. Vichřice rozhodla,
že to tak bude. Jsme rádi, že se nikomu nestalo
nic zlého. Průčelí školy se otevřelo a přemýšlíme,
jak bude vypadat prostranství před hlavním
vchodem. Materiální škoda na budově převýší
stotisícovou částku. Oprava bude hrazena
z pojistky. Vedení školy si váží podpory
zaměstnanců Městského úřadu při odstraňování
následků této mimořádné události.
Na podzim proběhl projektový Den české státnosti.
Děti a učitelé se rozjeli po významných místech
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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našeho kraje, aby prošli a prohlédli, povyprávěli
a prozkoumali místa, která jsou v historickém
kontextu zajímavá. Podívali se například
do Nelahozevsi, na Budeč, na Říp, do Třebíze,
do Peruce, do Prahy…
Pravidelná sportovní setkání nás neminula
ani v uplynulém měsíci. Chlapci ze 6. - 9. ročníků
nás reprezentovali ve florbalu. Na prosinec
plánuje Centrum sportu při ZŠ Velvary opět pro
okolní školy turnaj ve vybíjené. Budou hrát čtyři
smíšená družstva (hoši x děvčata) ze 4. - 9. ročníků
zúčastněných škol.

Čtvrté třídy absolvují kurs dopravní výchovy,
zatím teoreticky ve třídách. Výuku zajišťuje Ostrov
Slaný. Druhé třídy začínají od prosince kurs
plavání, který je povinnou součástí vzdělávacího
programu, předmětu tělesná výchova.
V říjnu proběhla schůzka KRPDŠ. Zástupci,
zvolení na třídních schůzkách jednotlivých tříd,
posuzovali žádosti o příspěvky na nejrůznější
aktivity nejen ve třídách, ale i na projekty napříč
celou školou. Plánovali akce na tento školní rok,
jež pravidelně zajišťují. Děkujeme za jejich
činnost.
Ve škole proběhla sbírka pro Červený kříž. Týkala
se zejména oblečení, hraček, sportovního náčiní
atd. Všechny vybrané věci poputují do pobočky
ČK na Kladně.
Proběhl svoz drobného elektroodpadu (cca 120
kg) a baterií. Zde nám se sběrem vypomáhá místní
prodejna Jednoty. Děkujeme.
Naše škola je již dlouhou dobu zapojená
do programu „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“.
Všechny děti mají nárok na odběr 250 ml balení
mléka za týden a ovoce, zeleniny nebo ovocné
šťávy (dle aktuální nabídky).
V pátých třídách se ve spolupráci s podnikem
Linet Želevčice a Střední odbornou školou

ve Slaném připravují na účast v dalším ročníku
konstrukční soutěže T-Profi Linet.
Sedmé ročníky uskutečnily v rámci předmětu
občanská výchova exkurzi na náš Městský úřad,
kde se seznámili s jeho činností a provozem.
Osmáci zase navštívili Městskou knihovnu,
kde pro ně byl připraven program „Živá
knihovna“ viz. příspěvek žáka naší školy Šimona
Vadinského.
Nezahálíme a snažíme se čas nemarnit, ale prožít
a naučit se spoustu věcí, které by mohly být pro
děti užitečné.
Letos se s Vámi, milí příznivci Základní školy,
setkáváme prostřednictvím stránek zpravodaje
naposledy, a proto mi dovolte, abych všem
za velvarskou základku popřála příjemné prožití
vánočních svátků, hodně klidu, spokojenosti
a zdraví v roce 2018.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, jakkoliv
nás ve stávajícím roce podporovali a fandili nám.
Za ZŠ M. Červenková

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA
V minulých dnech nás zarmoutila zpráva o odchodu našeho bývalého kolegy a přítele
pana učitele Jaroslava Tlustého. Vzpomínáme na jeho veselou mysl a neuvěřitelnou
sílu „být vždy nad věcí“. Přestože ho boj s nemocí velmi vyčerpával, stále sledoval dění
ve škole, byl s námi v internetovém kontaktu a našel si chvíli na návštěvu zápasů našich
florbalistů na kralupských sportovištích. Není možné zapomenout na „historky z natáčení“,
kterými nás bavil při jeho návštěvě školy při loňském 130. výročí. Odešel kolega, přítel
a kamarád s velkým sportovním srdcem. Děkujeme za jeho dlouholetou práci na naší škole.
Respektovali jsme přání rodiny a upřímnou soustrast jsme projevili tichou vzpomínkou
a květinami. Čest jeho památce!
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PODZIMNÍ WORKSHOP V HALE BIOS
ČLÁNEK

  

						

Podzimní příroda mění své barvy,
každou chvíli prší a fouká vítr.
Pobyt venku se díky chladným
dnům zkracuje, a proto jsme
se rozhodli sejít se sportem
ve Slaném.
Fany, Tom a Vojta jsou sportovní
nadšenci, kteří chtějí své nadšení
pro parkour předávat svým
mladším kamarádů.
Fany je žák ZŠ Velvary, kde chodí
do deváté třídy, Tom a Vojta jsou
středoškoláci.
Sešli jsme se krátce před začátkem
workshopu, chlapci měli plné ruce
práce, museli připravit tělocvičnu na parkour. Děti se předem mohly registrovat na stránkách FA NY parkour
a sešlo se 33 účastníků.
Sportovní odpoledne zahájili chlapci předvedením svých parkourových sestav. Poté se všichni rozcvičili
pod vedením zkušené trenérky fitness, přičemž jim připomněla důležitost zahřátí a protažení před sportem.
Děti byly tentokrát rozděleny do tří skupin na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, takto rozděleny
trénovaly. Po malé přestávce přišla na řadu soutěž na čas a nejlépe provedený cvik o ceny.
Blížil se konec a trenérka Lucifitka vyzvala účastníky k protažení a uvolnění všech svalových partií.
Vyhlášením vítězů byl workshop zakončen. Všem účastníkům patří velká pochvala za to, s jakým nadšením
trénovali a soutěžili. Děti se sjely ze širokého okolí, nejvíce byly zastoupeny Velvary.
Akce se vydařila, o čemž svědčily úsměvy na tvářích všech zúčastněných.
Odkaz na YouTube: WORKSHOP-2-FANY,TOM A HEDVAZ
Eva Náprstková

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

32

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

33

PRVNÍ MĚSÍCE NOVÉ SEZÓNY ZVLÁDAJÍ
VELVARŠTÍ ŠACHISTÉ VELMI DOBŘE
ČLÁNEK

  

Dětem skončily prázdniny
a šachistům začala nová
sezóna
2017/2018.
Za poslední roky se stává
krásným pravidlem, že
na startu nové sezóny
pořádáme ve Velvarech
otevřený šachový turnaj. Letos jsme nezačali
jinak. Šachový turnaj pod názvem ‘’Comax
chess 2017 - memoriál Dr. Karla Treybala’’
se konal v neděli 1. 10. 2017. Že můžeme
takovýto turnaj pořádat, musím poděkovat jak
všem našim partnerům, tak i městu Velvary
za grantovou podporu této naší akce. Také chci
poděkovat městu Velvary za podporu v grantové
dotaci na naše šachové vybavení, které
používáme pro soutěže dospělých, v dětském
šachovém kroužku, ale také je používáno právě
na již zmíněném velvarském turnaji. Toto nové
šachové vybavení reprezentuje náš šachový klub
a také i samotné město Velvary. Děkujeme!!!
Letos se opět šachový turnaj velmi vydařil také
díky krásnému prostředí školní jídelny a obětavosti
personálu v čele s paní vedoucí Radkou
Vosmíkovou, který celý den zajišťuje pro všechny
přítomné katering. Turnaj získává rok od roku
stále větší věhlas mezi šachisty a i mezi diváky.
Letos jsme se poprvé obávali o kapacitu hracích
prostor, která je šedesát hráčů. V neděli 1. 10. 2017
přijelo do Velvar 56 šachistů, kteří se utkali o ceny
a poháry v šesti kategoriích. Nejenom počtem
šachistů se letošní ročník velvarského šachového
turnaje vydařil, ale i herní kvalitou. Jen pro zmínku:
třináct zúčastněných šachistů mělo výkonnostní
ELO rating přes 2000 bodů. Šest hráčů mělo
velmistrovskou normu. Celkovým vítězem po devíti
kolech se stal Petr Beneš z oddílu ŠK Dopravní
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ve kterém se najde.
V sobotu 14. října se ve Velvarech uskutečnily
hned dvě významné šachové události. Byly uvedeny
do provozu první velvarské veřejné venkovní
šachy a odhalena pamětní deska Dr. Karla
Treybala. Vedení města Velvary ve spolupráci
s ŠK Velvary uvedlo do provozu první velvarské
veřejné venkovní šachy, které přispějí k rozvoji
šachu ve Velvarech, oživení veřejného prostoru
a nabídnou nejen dětem a dospělým čekajícím
na autobus možnost rozumné zábavy. Zároveň
byla, též za přítomnosti zástupců rodiny, odhalena
pamětní deska Dr. Karla Treybala, mezinárodního
šachového mistra, československého legionáře
a přednosty okresního soudu ve Velvarech,
který byl 2. října 1941 popraven nacisty.
Ve svém úvodním projevu starosta města Velvary
PhDr. Radim Wolák podpořil činnost šachistů
ve městě, odhalení venkovních šachů
je dalším z konkrétních kroků, kterak veřejnosti

propagovat královskou hru. Současné aktivity
šachového klubu představil jeho předseda Petr
Neuman, který též ocenil podporu města směrem
k šachu ve Velvarech. Pravnuk Dr. Treybala ve svém
proslovu poděkoval vedení města za vstřícnost nejen
k šachům, ale též k památce předka. Důkazem,
že se šachu ve Velvarech daří, je kromě
jiného obnovení výuky šachu formou kroužku
na velvarské základní škole. V závěru odehráli
představitelé oddílu ŠK Velvary první šachovou
partii na venkovních šachách, ke které poskytli
i průběžné komentáře. Akce se uskutečnila
za široké účasti šachové i nešachové veřejnosti.
Začal nám poslední měsíc v tomto roce, chci všem
čtenářům popřát klidné a pohodové vánoční svátky
a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2018.
Za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
předseda výkonného výboru
Petr Neuman

Pozvánka

podnik Praha, na druhém místě IM Martin Přibyl
a na třetím místě IM Josef Přibyl, všichni z téhož
oddílu.
Mladí šachisté z dětského šachového oddílu
odstartovali svou sezónu na šedesáti čtyřech polích
také úspěšně. Na prvním letošním regionálním
turnaji ve Zdicích se Matěj Beneš v kategorii
H16 umístil na prvním místě. Tomáš Tutr v kategorii
H12 obsadil taktéž první místo a Patrik Kohm
v kategorii H10 svým osobním rekordem pěti
získaných bodů ze sedmi možných obsadil druhé
místo. Výborně!!! Gratulujeme!!!
Otevřeli jsme opět šachový kroužek i pro nové
zájemce královské hry a zájem byl nečekaný.
Do letošního ročníku se přihlásilo devět nováčků.
Tak uvidíme, zda z těchto nováčků vyroste další
šachista, který bude hrdě reprezentovat Velvary
a šachy se mu stanou krásným koníčkem, či sportem
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Rok 2017 byl ve Velvarské Kostce skutečně bohatý na nejrůznější semináře,
výtvarné dílničky a další zajímavé akce. Proběhlo příjemné dopoledne s angličtinou
a jógou pro děti, na kurzu smaltování si účastníci vyrobili krásné doplňky, svůj strach
jste mohli pojmenovat a vyrovnat se s ním na semináři Strach a jeho/naše hranice,
během dalších výtvarných dílniček jste si mohli vyrobit krásné plstěné víly,
velikonoční ošatky ze suché trávy nebo si vydlabat své vlastní dýňové strašidlo, pro
děti byla také připravena Noc s Andersenem, kterou si báječně užily. Také nemohla
chybět voňavá perníková dílnička ke Dni Matek. Pro děti jsme opět letos uspořádali
hned několik turnusů příměstských táborů, které mají vždy velký úspěch. Dospělí si
mohli odpočinou během kurzu Prožitkového zpívání.
Od letošního školního roku jsme pro děti otevřeli nový kurz Hopsání s Pájou a pro
ženy jsou nově určeny Večery pro ženy... Klub seniorů slaví také úspěch a i tradiční
dlouhodobé kurzy, jako jóga, zdravotní cvičení, keramika nebo angličtina jsou stále
hojně navštěvovány. Je toho opravdu hodně, co Vám nabízíme a velmi nás těší, že
máte zájem s námi prožít svůj volný čas.

Velvarská Kostka děkuje všem svým příznivcům
za podporu a naplno prožitý rok 2017
a v roce 2018 se těšíme na setkání
během dalších zajímavých akcí.
Inzerce
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ZŠ ČERNUC ANEB CO SE DĚJE POD POKLIČKOU
ZŠ ČERNUC

    

V pátek 3. 11. jsme ani my v naší školičce nebyli
ochuzeni o Halloween. Pojali jsme to jako projektový
den - první 2 hodiny jsme se ještě učili, ale výuka
byla přizpůsobena tomuto svátku – povídání o tom,
co to ten Halloween vlastně je, kde má kořeny a jak
se v jiných zemích slaví, apod. Děti již ráno měli
dorazit jako strašidla a strašidláci v kostýmech.
Po vyučování to vše vypuklo. Děti byly rozděleny
na 4 soutěžní týmy a sbírali body v několika
disciplínách: dlabání dýní, stezka odvahy
do Bradavic, jedení pavouků, vědomostní kvíz,
Kimova hra, nejlepší strašidelný smích, nejlepší
strašidelné zaklínadlo, závod pro zuby obra
Kyklopa…
Na spoustu disciplín, které byly nachystané, nám
ani nezbyl bohužel čas - čas je skutečně neúprosný.
Myslím si, že jsme se všichni dobře bavili a že

   

  

nuda měla tentokrát smůlu - neměla totiž šanci se
u nás vůbec zabydlet. Velký úspěch měla i naše
strašidlácká hostina - všem maminkám, které si
našly čas a v dnešní uspěchané době připravily
naprosto úžasné dobroty na naši hostinu, VELMI
děkujeme!! Halloweenské mňamky byly opravdu
delikátní, děti si vše pochvalovaly a nejen děti :)
Děkujeme i těm rodičům, kteří z časové tísně
nepekli, ale nějaké laskominy a dobrůtky
zakoupili. Na našem halloweenském „řádění“
nechybělo ani vyhlášení o nejhezčí masku, kdy se
vítězkou stala Káťa Potluková (žákyně 5. ročníku),
která si sama ušila kostým kočky. Celý den byl
protkaný “duchem” tohoto sice svátku amerického,
ale u dětí svátku velmi oblíbeného. Takže za rok zase
strašidlení Zdar - nazdar :-))))
Bc. Veronika Šepsová, ZŠ Černuc

Inzerce
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OBEC UHY nabízí do pronájmu
provozovnu RESTAURACE UHY.
Restaurace se nachází v budově čp. 62 v Uhách.
Počátek pronájmu: nejdříve 01. 02. 2018, či dle dohody
Lhůta pro podání nabídek: do 03. 01. 2018 do 12 hodin
Způsob využití objektu:
HOSTINSKÁ ČINNOST, provozování restaurace.
Smlouva o pronájmu nebytových prostor a poskytování
služeb bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu
určitou jednoho roku s možností prodlužování v případě
bezproblémového užívání provozovny nájemcem.
Vážní zájemci mohou podávat nabídky do výběrového
řízení na adresu Obecního úřadu Uhy, a to pouze písemně.
Možno podat poštou, či osobně každé pondělí a každou
středu od 9 do 12 hod. Na nabídky doručené před datem
15. 11. 2017 a po datu 03. 01. 2018 nebude brán zřetel.
Výběr uchazečů bude provádět zastupitelstvo obce, které
zároveň určuje výši nájemného minimálně na období
1 roku. Výše nájemného a další podrobnosti
budou sděleny vybraným zájemcům v průběhu jednání
o podpisu nájemní smlouvy.
Informace k výběrovému řízení můžete získat na telefonním
čísle 315761016 (pondělí od 17 do 19 hod.)
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40

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

41

Kronika MĚSTA VELVAR
ČÁST 9.

který byl panovník sice slabý, ale ne tak umíněný
jako jeho předchůdce. Všichni jsme si oddychli,
když propustil r. 1918 Dra. Kramáře, Rašína,
Klofáče a všechny ostatní nevinně vězněné,
kteří byli zatčeni a k smrti odsouzeni na pokyn
gener. štábu s arcivévodou Bedřichem v čele.
Ve válce nastalo značné uvolnění mravů. Některé
ženy povolaných záložníků žily velice laxně
a činily si známosti, nehledíce na rozdíl ve
věku. V důsledku toho zakázala městská rada
potulování učedníků po 8. hodině večer a žen
záložníků po 9. hod.
Životní potřeby, které bezprostředně po vypuknutí
války spíše klesly, rychle zase stoupaly, až
po převratu dosáhly nynější výše. Maso hovězí
1 kg před válkou stál 1.60-1.70 K, husa v trhu
K 2.40, kachna 1.20, ¼ kg másla 50 hal., 1 kg mouky
25-45 h a jak vše nyní jest drahé. Vše stoupalo
téměř desetkrát, ne-li více. Vše bylo lze
ve Velvarech k dostání jedině o tabák, mýdlo

  				

PŘEDEVŠÍM O POSLEDNÍCH
LETECH VÁLEČNÝCH A DĚNÍ BLÍZCE
POVÁLEČNÉM, ALE TÉŽ O DOLOVÁNÍ
UHLÍ A VŠELIKÉM JINÉM DĚNÍ

V roce 1916, 19. 8. otevřena byla hrobka
u sv. Kateřiny. Účelem bylo uchovati kostelní
stříbro a zlato, poněvadž byla rozšířena pověst,
o jejich rekvisici. Děkan Pollak však odepřel
uschovati je do hrobky. Na štěstí pověsti
o rekvisici této byli liché. Hrobka u sv. Kateřiny jest
dosti prostranná, téměř pod celým presbyteřem.
Skládá se z 5. velkých výklenků a 2. nižších. Tyto
dvě jsou nižší, protože nad nimi v kostele jsou
2. menší hrobky kamenem zavalené. V celé
hrobce bylo asi 120 rakví většinou rozpadlých.
Kosti a hoblovačky z nich válely se po vydlážděné
podlaze. Na třech byly cínové tabulky (Bettman,
Scharfová, Kasiková) na četných rakvích byly
zkratky jména s letopočtem. Nejmladší letopočet
na dětské rakvi byl z r. 1783, to byl asi poslední
pohřeb do hrobky. V čelním výklenku byly
2 dosti dobře uchované dubové, dosud uzavřené
rakve asi primátora Mikulovského a jeho třetí
choti. V čele hrobky byl výklenek v něm asi
35 cm vysoká soška P. Marie Moutserratské
houbou potažená. Houba vůbec hojně řádila
ve hrobce, zvláště pod vzdušným průduchem.
Ač hrobka byla řadu let hermeticky uzavřena,
nebyl v ní vzduch nijak zkažený. Byla též
fotografována místním fotografem Fr. Dlouhým.
Byla asi týden každému přístupna, načež uzavřena,
při čemž vzdušný kanál ústící ven blíže dveří
presbyteria byl otevřen a mřížkou opatřen.
R. 1916 byly opraveny oltáře a obraz u sv. Barbory
v Nábíně. Obrazy opravil zase malíř Kejmar.
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Krypta v kostele sv. Kateřiny po otevření
K vzpomínce na padlé vojíny postavil r, 1916,
7. 11. rodák velvarský p. Josef Čermák, okresní
soudce v Českém Brodu, při silnici k Radoviči
krásná žulová boží muka podle vzoru jak jsou
v jižních Čechách nákladem asi 3000 K.
V roce 1918 bylo již viděti, že poměry Čtyřdohodody
znenáhla se zlepšujíc, ale plnou naději v konečné
její vítězství měli jsme teprve od polovičky července,
kdy počala mocná ofensiva Čtyřdohody za vedení
maršála Foche. Při komisi na statui zvěděl
jsem důvěrně od sochaře Čapka o české mafii
a její úspěšné činnosti. V roce 1918 byl také vydán
manifest českých spisovatelů a dne 13. dubna
téhož roku účastnil jsem se s radním Hulenou též
sjezdu českých poslanců samosprávy a veškeré
inteligence ve Smetanově síni repres. domu

v Praze, kdež projeven souhlas s manifestem
spisovatelů. Dále projevena úplná svornost lidu
s poslanci proti prohlášení ministra zahraničního,
Černína o velezrádcích v českém národě
a shromáždění k velikému jásotu všech přítomných
zavázalo se slavnou přísahou pevně setrvati
na požadavcích úplné samostatnosti českého
národa. Přísahu přečetl Alois Jirásek a slova
jeho: „Vytrváme, dokud nepozdravíme samostatnost“, potkala se s bouřlivým souhlasem
všech přítomných. Mračna se zase nad českým
národem stahovala a vláda chtěla k nátlaku
Němců provésti krajské zřízení. Proti tomuto
a pro zastavení Národních listů, jež byly zastaveny
v příležitosti jubilea 50ti letého Národního
divadla zaslala městská rada protest 23. 5. 1918.
V roce 1916 v dubnu zemřel císař Frant. Josef
a nástupcem jeho stal se jeho synovec Otto,
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a tuky byla velká nouze. S tím také nejvíce se
keťasovalo. Hlavně tabák ochotně se vyměňoval
za aprovizaci a málo byly platny „tabačenky“
poněvadž málo kdo co na ně dostal. Stalo se mi,
že za cestu na Uha, kamž před válkou počítalo
se K 5, nabídl mi jeden občan ¼ kg másla a já
je vděčně přijal.
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Dne 20. 6. 1918 přijel do Velvar Dr. Sedlák, světící
biskup pražský, aby biřmoval. Městská rada usnesla
se, aby vzhledem k těžké době nebyly žádné ovace
ani nějaké ofic. uvítání a tak vše odbylo se tiše.
Dr. Sedláka uvítal u vchodu na děkanství
přednosta soudu velvarského, rada Josef Čermák
s několika úředníky. Na konci války v září r. 1918
zadána stavba lešení na opravu statue P. Marie
na náměstí za K 1000 a potřebné dříví, jež
poraženo bylo ve velvarském lese.
V září r. 1918 zvoleni čestnými měšťany Dr. Kramář
a Alois Jirásek. Na konci války vypukla epidemie
těžké chřipky, jíž podlehla celá řada statných lidí.
Poněvadž prý nejprve řádila ve Španělsku, zvána
byla také španělskou. Viděl jsem první chřipku
po lidské paměti v r. 1889 a tato chřipka v r. 1918
nečinila dojem týž na mne, spíše nějakého moru
nebo otravy krve. Ve Velvarech podlehl jí také
p. Václav Hulena, čilý člen městské rady a horlivý
předseda aprov. komise. O chřipce jest známo,
že jest to choroba, která ráz svůj pokaždé jeví
jinak. R. 1772 zemřelo chřipkou ve Velvarech
mnohem více lidí, než r. 1713 pravým morem.
Nejkrutěji řádila v měsíci říjnu, Ve válce byly různé
komise. Vedle již zmíněné aprovizační byla komise
žňová a jiné většinou zbytečné.
V září zhroutila se bulharská fronta na Balkáně.
Vítězné vojsko čtyřdohody rázně postupuje,
až brzy octne se v Srbsku, v říjnu maršál Foch
útočí vítězně každou chvíli na některé části
fronty západní a postupuje kupředu, v druhé polovici
října neúspěšná rakouská ofensiva, nátlakem
Německa vyvolaná mění se v ústup a než skončí
říjen byla již patrná úplná prohra centr. mocností.
Zatím v zázemí čile se pracovalo, byl jsem začátkem
října r. 1918 na schůzi, jež zvala se důvěrnou,
ale nebyla důvěrnou, každý tam měl přístup
v budově Národních listů kdež dávány již
instrukce, jak si počínati, až bude prohlášena
naše samostatnost. Pamatuji se, jak Dr. Rašín
měl vše řádně promyšlené do nejmenších detailů,
když prohlásil, že první vydaný zákon samostatné
říše československé musí býti, že všechny staré
zákony platí dále, aby nevznikla nějaká anarchie.

Dne 19. X. telefonoval Dr. Eisner z Kralup, že
prohlášena byla samostatnost českého státu.
Ač zdála se zpráva tato málo pravděpodobnou,
přece během krátké chvíle vyvěšeny prapory
ze všech budov, zastaveno úřadování a lid počal
se kupiti na ulicích. Nebylo však nikde viděti
řádného nadšení, poněvadž nikdo této zprávě
nevěřil. A také během odpoledne se to potvrdilo,
když docíleno bylo spojení s redakcí Národních
listů. Dodatečně jsme se dozvěděli, že poslanci
Dr. Šmeral a Stříbrný pokusili se vyhlásiti
republiku socialistickou, bez vědomí ostatních
poslanců. Rakousko však cítilo se ještě dostatečně
silné, že vhodnou vojenskou obranou mohlo
tomu zabrániti. Události však znenáhla zrály. Bylo
viděti již zmatek na všech frontách centrálních
mocností. Na Balkáně se rychle pokračovala
ofensiva čtyřdohody, v Itálii nepodařila se
ofensiva Rakouska, naopak záhy nastala mocná
protiofensiva Itálie, že vojsko rakouské počalo
ústup a ústup změnil se brzy v revoluci a útěk
do zázemí. Vojsko mělo válčení již dosti a počalo

houfně prchati z fronty. Rakousko po různých
marných politických a vojenských pokusech, aby
zachránilo alespoň válečný materiál, bylo nuceno
žádati presid. Wilsona o příměří.
Dne 28. října 1918 přišly telefon. zprávy,
že Rakousko podrobilo se podmínkám
Wilsonovým. To byl konec Rakouska. Lidé z Prahy
přijíždějící odpol. vlakem přinesli zprávu, jaká jest
v Praze sláva a že byla prohlášena samostatnost
českého státu, což jakoby každého elektrizovalo.
Za večerního šera za vedení Karla Beneše,
studujícího, sňaty byly ze státních budov a s trafik
císařské orly a pověšeny na lešení, jež stálo
kol statue. Druhého dne bylo jak o veliký svátek.
Nikdo nepracoval a vše kupilo se na ulicích,
zdobených nesčetnými prapory. Večer jak vyšel
za zvuků hudby slavnostní průvod městem z hotelu
„Záložna“. Průvod stanul u radnice, kdež „Hlahol“
zapěl „Bývali Čechové“ a starosta Dr. Čermák
promluvil krátkou řeč o významu samostatnosti
naší a vzdal dík všem, kteří se zasloužili o získání
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která rekvirovala byty. Pro malou činži a různé
závady plynoucí z pronajetí, nikdo nechtěl volný
byt pronajmouti. První byl rekvirován byt v domě
p. Chmelaře č. 105 pro hodináře Straku a v domě
č. 12 pro Stříbrného, pošt. Zřízence. K nátlaku
stran socialistických byli kooptováni do městského
zastupitelství 20. 3. 1918 Václ. Novotný, Chrastil
Josef, Čermák Ant., Mužík Jindř. a Ant. Kaňka.
Do městské rady byli kooptováni Jindř. Krčma
a Václ. Novotný.

naší samostatnosti, Wilsonovi, Masarykovi a našim
legiím. Došla splnění Komenského věštba: „Doufám,
že po přejití vichřic hněvu hříchy Tvými zasloužených,
opět vláda věcí Tvých vrátí se do rukou Tvých,
o, lide můj český!“ Na to Hlahol zapěl píseň
„Kdož jste boží bojovníci“ aj. Krčma promluvil k lidu
několik slov, hudba zahrála naši hymnu „Kde domov
můj“ a průvod hnul se další cestou městem.
Skončila další válka světová, jež stála tolik obětí
na životech lidských i jmění všech, kromě několika
jednotlivců, kteří lichvou měli příležitost nashromáždit
si tisíce.
Za několik dní vzdalo se i Německo na francouzské
frontě a podrobilo se podmínkám Čtyřdohody.
Co zbývalo ještě, veliké kácení trůnu v Německu
vykonáno v nejbližších dnech. Všude prohlášeny
republiky. Rakousko rozpadlo se v několik států.
Zajímavá byla podívaná na několik málo lidí, kteří
doufali do poslední chvíle ve vítězství Rakouska,
jak rychle se obrátili a stali se horlivými republikány. Po převratu nastalo v některých místech
loupení, vyvolané snadno mezi lidem trpícím krajní
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nouzí živly, kteří mínili ve zmatku kořistiti pro sebe.
Ve Velvarech stal se též podobný pokus v Pražské
ulici, kdež nahromadil se dav lidí domácích,
mezi kterými bylo dobře pozorovati cizí štváče,
aby vyloupil krám obchodníka p. V. Čermáka.
Dříve však než k něčemu došlo, přijelo z Kralup
vojsko na nákladním autu, které rychle učinilo
pořádek.
Po převratu rychle vracelo se vojsko, pokud
nebylo v legiích, domů. Někteří přiváželi sebou též
věci erární, jež jim pak ve vlacích byly odnímány.
Bylo hojně křiku kvůli tomu, neradi se vzdávali
narabovaných věcí. V té době opustili nás také
uprchlíci, polští židé, kteří nás po celou dobu války
oblažovali a kde mohli keťasovali čile. Současně
také odjížděli četní zajatci ruští, srbští a italští,
kteří sem byli přiděleni na práci. Byli v takovém
množství, že když jednou přivezl vlak nové polské
židy, báli se židé z vozů vystoupiti domnívajíce se,
že zde jest město obsazeno ruským vojskem,
vidouce tolik zajatců ruských volně se pohybovati
na nádraží. Záhy patrný byl velký nedostatek
bytů vhodných. Zřízena byla bytová komise,

Dne 15. VI. 1919 byly nové obecní volby, podle
všeobecného hlasovacího práva, při kterých zvítězili
socialisté, že v novém obecním zastupitelství,
jež počalo úřadovati 15. července 1919, měli většinu
6 hlasů. Všech členů obecního zastupitelstva
bylo 30. Starostou zvolen byl Jindř. Krčma. Členů
městské rady bylo 10. Poměry, jež po převratu
zavládly v novém zastupitelství neměly ve složení
obecního zastupitelstva žádného významu,
poněvadž všechny strany snažily se pracovati

ku prospěchu obce. Jedním z prvních usnesení nové
městské rady bylo zavedení jednoduché frekvence.
V roce 1919 zemřel také dlouholetý městský
důchodní Jan Ševčík, který poctivě vedl finance
obecní od r. 1882. V roce 1919 zřízena byla
lávka přes Červený potok, jdoucí od hradební
ulice k pozemku obecnímu, který zakoupen byl
na rozšíření městského sadu u cukrovaru.
V městské radě učinil v roce 1919 návrh p. Jindř.
Mužík, aby obec hleděla si zajistiti několik traktů
k dolování uhlí, že prý jsou volné. Městská rada
pověřila jej tou akcí a která se mu také zdařila,
že zakoupil 4 trakty nad podhorním mlýnem
a u bývalé solárny. Uhlí ve Velvarech bylo dobýváno
již v r. 1847, kdy kupec Kolmann začal dolovati nad
podhorním mlýnem asi r. 1847. Dosud nachází se
v zahradě p. Hartmana v těchto místech sklepení,

nad jehož vchodem jest vsazen kámen s uvedeným datem a skříženými kladívky. Utopil v tomto
pokusu celé značné rodinné jmění. Nový pokus byl
v r. 1858, kdy ustavila se anglická společnost, již
před úřady zastupoval Jiří Carneth a která měla důl
v místech nynější chemické továrny, zvaný Beatic
z r. 1858 a z r. 1860 důl Julius nad podhorním
mlýnem. V roce 1858 byly mu 4 dvojité dolové
míry k dobývání uhlí. Do dolu, který byl asi 19 sáhů
hluboký vstupovalo se v místě nynější chemické
továrny Řivnáčovy. Tyto dolové míry jmenovaly
se Beatic I., II., III. a IV. Podle posudku báňského
hejtmanství v Praze byla v dolech těchto 20 vídeň.
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palců silná vrstva dobrého kamenného uhlí.
R. 1860 ucházel se Carne o propůjčení kutacího
práva k 8. jednoduchým dolovým mírám
na pozemku Václava č. kat. 766 nad podhorním
mlýnem, kdež chtěl založiti důl „Georg“. Míry tyto
nebyly však mu propůjčeny, poněvadž nebyly
volné. O dolu Julius není v knihách báňského
hejtmanství v Praze žádné zmínky. Snad převzal
důl tento od Kolmanna.
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V dolu Georg byla vrstva uhlí podle báňského
hejtmanství jen 16 víd. palců. Celý podnik však
zkrachoval, poněvadž uhlí bylo málo a špatné
a ředitel John vedl velkopanský život. Když měla
přijíti nějaká prohlídka, dali dovézti uhlí z Hvězdy
u Slaného a v přítomnosti komise tahati je z dolu.
Když obec měla kutací právo, přihlásil se mlynář
podhorní p. R. Pokorný a kupec p. Vilém Hartman,
že chtějí na vlastní riziko provésti přípravné práce
s podmínkou, že by obec
jim předala kutací právo
za náhradu 10 % čistého
zisku pro obec a oni by
utvořili kutací družstvo.
Obec zásadně návrh jich
přijala. Svolána schůze
zájemníků a upsáno
107 podílů po 1000 Kč.
Dne 14. června 1920
otevřena šachta na
pozemku č. 761 nad
podhorním mlýnem
a hned první den přišlo
se na zazděný vstup
k starým štolám z r. 1847
až 60. Když jsem viděl
daleko táhnoucí se štoly
nepatrně uhlí, ztratil jsem
důvěru v celý podnik. Též
oba výše uvedené po
3. měs. pro beznadějnost
podnik opustili včas
a převzal vedení nový
výbor. Začalo se kutati
a v r. 1922 utvořeno
těžařské družstvo. Když
v podniku utopeno
bylo asi 600.000 Kč,
družstvo zkrachovalo
v r. 1924. Příčinou
krachu byl nedostatek
uhlí a špatné vedení
celého
podniku.

										

Při dobývání uhlí zahynul také jeden dělník z Černuce,
na kterého sesypalo se uhlí v dole. V dole nebyli téměř žádní
havíři z povolání, většinou jen dělníci, kteří většinou v tomto
dole pracovali na prvním místě.

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 (kronika je přepsána
doslovně, bez dalších pravopisných
či formálních úprav).

Inzerce
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JAK JSEM SE JAKO ŠKOLÁK TĚŠIL

svátečním dnu byl samozřejmě sváteční oběd. Někdy krůta nebo kachna,
králík, buď se zelím, nebo králík na smetaně. Vždy jsem si náležitě pochutnal. I dnes musím uznat a ocenit vynikající kuchařské umění naší maminky,
ačkoliv byla jen zemědělská dělnice, mohla klidně vařit a péct i v nejlepší
restauraci. A tak při dobrém jídle a při všech možných dobrotách uplynuly
Vánoce a už jsem se těšil zase na příští.

NA VÁNOCE ANEB VÁNOCE U MAMINKY!
ČLÁNEK

  

    

 		

Jiří Krejčí

Z kraje prosince jsem se už těšil, kdy začne maminka
péci vánoční cukroví. Vždy jej pekla po večerech,
po práci. Zbyly vždy nějaké zlomky cukroví, hlavně
vanilkových rohlíčků, ale i obyčejného, například
i škvarkového, různých figurek na vánoční téma
atd. Vzpomínám, že vanilkových rohlíčků muselo
u nás být nejvíce, neboť byly velmi oblíbené. Byla
jich plná dortová krabice a ještě jedna menší krabice.
Následovala slepovaná kolečka
plněná krémem
a
ozdobená
vlašským ořechem.
Byla toho plná
krabice od kostkového cukru. Nesměla scházet
domácí čokoláda s rozinkami, té byla také plná
dortová krabice. Zkrátka toho všeho bylo hodně
přes 10 kg.
V prosinci byl samozřejmě svátek Barbory, kdy
jsem si dával punčochu za okno a ráno jsem jí měl
plnou, nescházelo ovšem uhlí, ale byly tam datle,
čokoláda, pomeranče atd. Následoval sv. Mikuláš,
kdy k nám přicházel tento velebný kmet s andělem
a samozřejmě s čertem. Po pohrození čertem,
abych nezlobil a byl hodný, mi dal anděl košíček
s dobrotami. Naše maminka v tomto nikdy nešetřila
a byla vždy štědrá. No a potom už se blížily ty mnou
očekávané vánoční svátky, především Štědrý večer.
To už se pekly vánočky a ne malé, ale ty největší,
neboť u nás se jich snědlo moc, tak musely být
nejméně tři velké, a vždy vydařené a tak dobré!
Nesmělo se zapomenout na oblíbený štrúdl, jehož
bylo několik nohavic. To už se taky připravovaly
obložené chlebíčky, i těch bylo požehnaně. Navíc
maminka koupila dvoje dortové oplatky, namazala
je džemem, nakrájela na trojhránky, oplatky změkly
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a taky se brzy snědly. To už bylo před Štědrým dnem.
Musel se udělat bramborový salát, jehož byla velká
mísa. A už tu byl vytoužený Štědrý den. Před tím
vždy přijížděla má starší sestra Dáša z Broumova,
kterou jsem vždy moc rád viděl. A to už se pomalu
smažily řízky, zadělávalo se na knedlíky, připravoval
se kaldon, dělaly se játrové knedlíčky, smetanová
omáčka. My jsme totiž měli k večeři na Štědrý večer
nejdříve polévku kaldon, potom maso se smetanovou omáčkou a knedlík, teprve potom následoval
řízek se salátem.
No, už tu byl Štědrý
večer, na který jsem
se těšil nejvíce.
Bylo nás ke stolu
5 až 6 osob. Tak
jsme si pochutnávali na kaldonu,
pak na mase na
smetaně a velmi
křehkém knedlíku,
potom byl konečně
řízek a salát. Dnes
se musím divit,
jak jsem to mohl
tenkrát vše sníst a ještě po večeři ochutnat štrúdl
a to vynikající cukroví. Ale pak jsem jen dychtivě
čekal, až půjdeme ke stromečku, podívat se
a obdivovat všechny dárky a těch bylo u nás vždy
požehnaně, plný stůl a velká hromada. Moc jsem
se těšil, co za knížky mi přivezla sestra Dáša, to byly
mé nejmilejší dárky (jak by řekl Kája Mařík).
V následujících dnech jsem horlivě četl knížky,
pochutnával si na cukroví, na chlebíčkách,
na oplatkách, vánočku jsem si vždy nechal
ke snídani. V prvním vánočním i v druhém

Inzerce

RESTAURACE A PENZION PARIS
Po roční přestávce se vracím zpět do svého podniku: Restaurace a penzion Paris. Kdo mě dobře zná,
tak věděl, že se záhy začnu nudit a proto jsem si našla práci. Návratem zpět je pro mě vše vyřešeno.
Velice ráda Vás v Parisu přivítám a těším se na Vaši návštěvu.
Helena Svítková

Inzerce
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

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

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.

se sídlem Velvary 420, PSČ 273 24, IČO 496 84 442

zápis do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11701
www.mtcomax.cz

NABÍZÍ PRO SVÁ PRACOVIŠTĚ VE VELVARECH VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
S MOŽNOSTÍ OKAMŽITÉHO NÁSTUPU:

PROVOZ LAKOVACÍ LINKY:
 Obchodní zástupce pro lakované plechy – junior
 Dělník - navažeč
 Dělník lakovací komory
SERVISNÍ CENTRUM LAKOVACÍ LINKY:
 Strojník
PERSONÁLNÍ ÚSEK:
 Pracovník ostrahy
 Dělník údržby objektu
HUTNÍ PROVOZ:
 Vstupní kontrolor
 Tavič
 Dělník – navažeč
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

Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
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KŘÍŽOVKA
PROSINEC

 		

		

Phyllis Diller: „Na vánočních firemních večírcích nejvíc nesnáším druhý den to ... (viz tajenka)”.

Adventní dílna
s Klubem seniorů
Pomalu opět nastává adventní čas. Přijďte si vlastnoručně vyrobit nějakou
krásnou vánoční maličkost. Uvítáme nejen děti ale i rodiče, babičky, dědečky
i tety a všechny, kteří rádi tvoří a zpříjemňují si tak předvánoční odpoledne.
Zve Vás Klub seniorů ve spolupráci s Javory Černuc.

Za podpory
města

Cena: 20 Kč
velvarskakostka@seznam.cz

+420 728 827 573
Vydání

Facebook: Velvarská Kostka
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Foto na titulní straně: Zdeňka Ortová
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

sobota 9. 12. od 13–15 h

AFRICKÁ POUŠŤ

S

MLÁĎATA PRASETE

S

NEVIDOMÝ ČLOVĚK

S

ČÍSELNÝ HLAVOLAM

S

ZPOPELNIT

S

DŮCHODCE

S

FOTKA

S

ZÁCHRANKA

S

SLOUČIT

S

FLEK

S

NAŘÍKAT

S

ŽUMPA

S

ÚSEČNÝ

S

PRODUKOVAT VEJCE

S

UMĚLECKÝ SMĚR

S

KLOUZAT

S

VYLUŠTĚNÍ Z LISTOPADOVÉHO ČÍSLA:

Albert Einstein: „Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný… JAK HO VZKŘÍSIT.“
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Jakub Jan Ryba

Ceská mse
vánocní
27. 12. 2017 v 18 h

kostel sv. Kateriny
Velvary
Eva Bendová Charvátová / soprán
Lenka Šmídová Farkacová / mezzosoprán
Petr Horák / tenor
Vladimír Jelen / baryton

Velvarský pevecký spolek
Detský pevecký sbor Tolárek

Pod vedením
Vratislava ŘRezáce
Vstupné 100,-

/ deti 50,-

Prodej vstupenek a vstup
do kostela od 17.30 h

Zpravodaj

Porádají Velvarský pevecký spolek
a ZUŠ Velvary. S podporou Ř
Rimskokatolické farnosti Kralupy,
V e lNadace
v a r y | Zivot
5 6 umelce, a mesta Velvary.

