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Přehled velvarských akcí
6. a 7. 1.
7. 1.
9. 1.
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21. 1.
4. 2.
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10.00
10.00
15.00
15.30
19:00
15.30

SHIATSU terapie ve Velvarské kostce
Keramika pro dospělé ve Velvarské kostce
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže v muzeu.
Vernisáž výstavy Barevná sdělení v Galerii Tomáše Vosolsobě
Prožitkové zpívání – celodenní dílna ve Velvarské Kostce
Židle – jak správně sedět – přednáška ve Velvarské Kostce
Klub předškolák – Školní zralost
Patálie pana Paka – pohádka v ZUŠ
Keramika pro dospělé ve Velvarské kostce
Karneval v ZUŠ

Radosti a starosti
velvarského
starosty
Radosti roku 2017 končí, je čas se radovat
z roku 2018.
Chtěl bych Vám tímto poděkovat
za vše, co jsme společně udělali
pro město Velvary v roce minulém,
a že toho bylo dosti, výčet všeho, co se
podařilo, by byl pěkně dlouhý, však
to víte nejlépe, stejně dobře, jako víte,
že je ještě co na práci, takže předem
děkuji i za vše, co spolu vykonáme v roce
tomto, a že plánů je hodně, těším se moc!
Srdečné díky a Velvarům zdar!
Radim Wolák, radostný velvarský starosta

Něco z toho, co bylo,
a náznaky toho, co bude

Dne 22. ledna 2018 oslaví krásné 90.
pan Vratislav

narozeniny

Řezáč z Velké Bučiny.
K tomuto životnímu jubileu Ti přejeme především zdraví
a spokojenost! Děkujeme Ti za Tvou pokoru, dobrotu, laskavé srdce
a vypravěčské umění, které nás vždy rozveselí.
Přejeme Ti, aby si i nadále usedal na svou sportovní tribunu nebo
v poklidu dál pročítal listy svých oblíbených knih.
S láskou pravnouček Vrátíček, Táda, dcera Eva, vnuk Vráťa
s partnerkou Radkou a připojují se i ostatní příbuzní.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V roce 2017
jsme ve Velvarech:
pořídili novou hasičskou cisternu, opravili zas kus Malvaňáku, rozjeli fotbalovou
akademii, upravili jedno fotbalové hřiště,
pořídili nové auto městské policii, získali
do vlastnictví sál hotelu Záložna, rozdali
občanům zdarma 350 kompostérů, opravili chodníky v Ješíně, začali opravovat okna kostela sv. Jiří, dali nový kabát
děkanství,
uklidili
Česko,
otevřeli
novou expozici muzea technických
hraček, rozšířili městské muzeum,
uspořádali hromadu bezvadných kulturních, společenských i sportovních akcí,
vybrali zas fůru vajec a odnesli ji do Prahy, připravili hodně projektů k realizaci
a k podání žádostí do dalších let a udě-

lali desítky drobných zlepšení, třeba
nových laviček, stromků, záhonů, přidali
jsme něco dětských hřišť, vyměnili regály
v knihovně, zkrášlili sál v muzeu, přečkali
jsme vichřici, ale jinak jsme si povětšinou
dobře žili.
V roce 2018 nás
ve Velvarech čeká:
oprava sálu velvarské Záložny, oprava
mostu přes Bakovský potok, podání
žádostí o finance na chodníky v ulici
Malovarské a Za Roudnickou branou
a pokud to vyjde, tak i začátek realizace, volba prezidenta republiky, podání
žádosti o dotaci na kanalizaci na Velké Bučině, vyčištění tamní vodní nádrže, nový rozhlas v celém městě, oprava
kanalizace v Růžové ulici, oprava
hřbitovní zdi a některých drobných
památek, další zkrášlování Malvaňáku
a možná i stavba U-čka, oprava zahrady
mateřské školy, oprava střechy a topení
školní
jídelny,
úprava
prostranství
před
ZŠ
a
před
ZUŠ,
oslavy
výročí
100
let
republiky,
dosti
si toho na nás jistě vymyslí stát
a kdoví, co se všechno vlastně semele,
ale jisté je, že zase podpoříme spoustu
skvělých
místních
kulturních,
společenských, sportovních i vzdělávacích a školních akcí (program podpory
jsme navýšili o 100.000) a že budeme
zas velmi děkovat všem, kdo je pořádáte!!!
Věřme, že to bude
rok, na který budeme
rádi vzpomínat!

w w w. v e l v a r y. c z |
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Byla to veliká krása

Svozový kalendář
odpadu města
Velvary rok 2018

Děkujeme všem za příjemné setkání
při příležitosti počátku adventu a rozsvícení vánočního stromu, bylo to velmi milé
a krásné, jako každý rok. Tržiště bylo plné
lidí, vydařily se vánoční zpěvy, dětem se
moc povedl i živý betlém a stromeček
i obloha se rozsvítily mnoha světélky.
Veliký dík pak patří všem, kdo se zapojili
do benefiční akce, v níž se podařilo vybrat celkem 15.310,- Kč, snad světélka
tajných přání pomohou alespoň trochu
vyplnit přání Laury a Matěje a jejich rodičů. Děkujeme!

Svoz komunálního odpadu:
celoroční svoz každý čtvrtek ve všech
částech města - na popelnici musí být vylepena nálepka – na 1. pololetí do konce
února, na druhé pololetí do konce srpna,
vývoz je i o svátcích.
Svoz bioodpadu:
od 19. března do 26. listopadu, každý
sudý týden v pondělí do sběrných nádob
od každého domu, v listopadu se vyváží
každé pondělí.
Svoz plastů:
ze sběrných nádob každé pondělí, pytle
od každého domu každé sudé pondělí
od rána – první svoz 8. ledna.
Svoz papíru:
ze sběrných nádob každou středu, pytle
od každého domu každé sudé pondělí
od rána – první svoz 8. ledna.

Radnice opět hrála všemi barvami

O světélka tajných přání byl velký zájem
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Stromeček byl obzvláště krásný

A krásně zaplnily benefiční krabičky

Svoz skla:
ze sběrných nádob 1x za 28 dnů, první
vývoz 19. ledna.
Sběrné nádoby na tříděné odpady
jsou umístěny v následujících ulicích:
Za Roudnickou branou – u mostu,
Za Roudnickou branou – naproti autoelektrice Tutr, Čechova – u zdravotního střediska, Komenského, Chržínská – sídliště,
Růžová, Nádražní, Malovarská, Malovarská – ke koupališti, U Cukrovaru, Hradební, Na Průhoně – u kina, Sokolská, Ješín
– u parku, Ješín – u kapličky, Nové Uhy
– na kraji obce, Velká Bučina – u hasičárny,
Velká Bučina – u rybníka.

Svoz velkoobjemného odpadu:
14. dubna, (termín v říjnu bude upřesněn)
od každého domu - přesné časy a rozpis
stanovišť obdržíte na letácích do svých
schránek.
Svoz nebezpečného odpadu:
21. dubna, (termín v říjnu bude upřesněn)
- přesné časy a rozpis stanovišť obdržíte
na letácích do svých schránek.
Svoz textilu:
každý týden – stanoviště nádoby na textil
je umístěno v ulici Za Roudnickou
branou, v Ješíně u kapličky, na Velké
Bučině u rybníka.
Svoz elektrozařízení:
nádoby na malá elektrozařízení jsou
umístěny u nádob na tříděný odpad
v těchto ulicích – Malovarská, Nádražní,
Za Roudnickou branou, Ješín u kapličky,
Velká Bučina u hasičárny. Vyváženy jsou
dle potřeby.
Velká elektrozařízení se odevzdávají
v areálu hasičské zbrojnice v ul. Karla
Krohna každý první čtvrtek v měsíci
od 17 do 19 hodin a každou první sobotu
v měsíci od 8 do 10 hodin.
Svoz železa:
nádoby na železný odpad jsou umístěny
v areálu hasičské zbrojnice v ul. Karla
Krohna, odevzdávají se každý první
čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin
a každou první sobotu v měsíci od 8
do 10 hodin. Větší železný odpad je
možné odvézt po domluvě na městském
úřadě.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Dále požadujeme:

0ČVWo Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
________________________________________________________________

x
x

Ve Velvarech dne 19. 12. 2017
0ČVWR 9HOYDU\ ,ý  VH VtGOHP QiP .UiOH 9ODGLVODYD    Velvary,
]DVWRXSHQp WDMHPQtNHP PČVWVNpKR ~ĜDGX Y\KODãXMH SRGOH XVWDQRYHQt    D  ]iNRQD
þ  6E R ~ĜHGQtFtFK ~]HPQtFK VDPRVSUiYQêFK FHONĤ D R ]PČQČ QČNWHUêFK ]iNRQĤ
YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ

x

9é%ċ529eěË=(1Ë
na obsazení pracovního místa

x
x

x
x

Y\ããt RGERUQp Y]GČOiQt QHER VWĜHGQt Y]GČOiQt V maturitní zkouškou (vysokoškolské
Y]GČOiQtYêKRGRX 
]QDORVWSUiYQtFKSĜHGSLVĤY oblasti YHĜHMQpVSUiY\, zejména ]iNRQDþ6b.,
RREFtFK REHFQt]Ĝt]HQt REþDQVNpKR]iNRQtNX]iNRQDþ6ERHOHNWURQLFNêFK
~NRQHFKDDXWRUL]RYDQpNRQYHU]LGRNXPHQWĤYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ;
]NRXãND]YOiãWQtRGERUQp]SĤVRELORVWL~ĜHGQtND~]HPQČVDPRVSUiYQpKRFHONXY obecné
a zvlášWQtþiVWLYêKRGRX
znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce
s programem MUNIS výhodou);
GREUp NRPXQLNDþQt VFKRSQRVWL XPČQt MHGQDW V lidmi DVHUWLYQt MHGQiQt RUJDQL]DþQt
schopnosti, spolehlivost, bezúhonnost, flexibilita, SHþOLYRVW;
ĜLGLþVNêSUĤND]VNXSLQ\%
SUD[HYHYHĜHMQpVSUiYČYêKRGRX.

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO ODBORU SPRÁVY MAJETKU
1iOHåLWRVWLSĜLKOiãN\N ~þDVWLQDYêEČURYpPĜt]HQt
Místo výkonu práce: Velvary
x

Sjednaný druh práce: zástupce vedoucího odboru správy majetku s možností postupu
na pozici vedoucího odboru správy majetku
3ODWRYp]DĜD]HQt SODWRYiWĜtGD9 SRGOHQDĜt]HQtYOiG\þ341/2017 6ERSODWRYêFKSRPČUHFK
]DPČVWQDQFĤ YH YHĜHMQêFK VOXåEiFK D VSUiYČ V WtP åH SODWRYê VWXSHĖ EXGH VWDQRYHQ SRGOH
GpON\]DSRþLWDWHOQpSUD[H SODWRYpUR]SČWtMH17 360,-- .þDå26 110,-- .þ PRåQRVWSĜL]QiQt
RVREQtKRSĜtSODWNX
Datum nástupu: nejdĜtYHRG2. 2018QHMSR]GČMLRG4. 2018
Charakteristika vykonávané práce: zastupování vedoucího odboru správy majetku v GREČ
MHKRQHSĜtWRPQRVWLRUJDQL]RYiQtNRRUGLQDFHDNRPSOH[Qt]DMLãĢRYiQtDJHQGRGERUX
x základní údržba místních komunikací v majeWNX PČVWD YHĜHMQêFK SURVWUDQVWYt YHĜHMQp
]HOHQČYHĜHMQpKRRVYČWOHQtþLVWtUQ\RGSDGQtFKYRGDNDQDOL]DFH
x SRGtOHQtVHQDPHQãtFKLQYHVWLþQtFKDNFtFKPČVWD
x ~GUåEDPDMHWNXPČVWD
x KRVSRGiUQpY\XåtYiQtOHVQtFKSRURVWĤPČVWD
x HYLGHQFHSR]HPNĤPČVWDQHE\WRYých prostor a jejich pronájmy,
x ]DMLãĢRYiQtDJHQG\SRåiUQtRFKUDQ\
x YHGHSDVSRUWNRPXQLNDFtDYHĜHMQpKRRVYČWOHQt
x HYLGHQFH]iYD]NĤDSRKOHGiYHNY\PiKiQtSRKOHGiYHN
x VSUiYDKĜELWRYDHYLGHQFHKUREĤDVSUiY\KĜELWRYQtFKSRSODWNĤ
x ]DMLãWČQt SURYR]X þLVWtUQ\ odpadních vod a kanalizace, uzavírání smluv na odvádČQt
odpadních vodIDNWXUDFHDYêEČUVWRþQpKR
x HYLGHQFHGRSUDYQtFKSURVWĜHGNĤPČVWDYþHWQČ]DMLãĢRYiQtSURYHGHQt7.
x ]DMLãĢRYiQtDJHQG\SĜHVWXSNĤYþHWQČVRXþLQQRVWLVHVWiWQtPLRUJiQ\YHYČFHFKSRGiYiQt
LQIRUPDFtRFKRYiQtDSRYČVWLREþDQĤ
x DJHQGDPtVWQtKRSRSODWNX]D]iERUYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYt
3RåDGRYDQp SĜHGSRNODG\ oEþDQ ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtSDGQČ FL]t VWiWQt REþDQ V WUYDOêP
SRE\WHPYýHVNpUHSXEOLFHVWDUãtOHW]SĤVRELOêNSUiYQtP~NRQĤPEH]~Konný, ovládající
jednací jazyk.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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x

x
x

MPpQR SĜtMPHQt WLWXO GDWXP D PtVWR QDUR]HQt VWiWQt SĜtVOXãQRVW PtVWR WUYDOpKR SRE\WX
þtVORREþDQVNpKRSUĤND]XNRQWDktní telefon, datum a podpis;
životopis s XYHGHQtP SUĤEČKX GRVDYDGQtFK ]DPČVWQiQt V uvedením odborných znalostí
a GRYHGQRVWt WêNDMtFtFK VH VSUiYQtFK þLQQRVWt D þLQQRVWt NWHUp MVRX SĜHGPČWHP
YêEČURYpKRĜt]HQt
výpis z HYLGHQFHUHMVWĜtNXWUHVWĤQHVWDUãtQHåPČVtFH
RYČĜHQiNRSLHGRNODGXR QHMY\ããtPGRVDåHQpPY]GČOiQt.

'RNODG\ REVDKXMtFt RVREQt ~GDMH EXGRX LKQHG SR VNRQþHQt YêEČURYpKR Ĝt]HQt YUiFHQ\
zájemci.
/KĤWD SUR SRGiQt SĜLKOiãN\ 15. 1. 2018 do 11:00 hodin QD SĜLKOiãN\ SRGDQp SR WRPWR
datu nebude EUiQ]ĜHWHO
0tVWR D ]SĤVRE SRGiQt SĜLKOiãN\ StVHPQRX SĜLKOiãNX GR YêEČURYpKR Ĝt]HQt VSROX
s SRåDGRYDQêPL GRNODG\ D SĜtORKDPL MH QXWQp GRUXþLW Y zalepené obálce s R]QDþHQtP
Ä9é%ċ529e ěË=(1Ë ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO ODBORU SPRÁVY MAJETKU –
NEOTEVÍRAT“ RVREQČ QHER ]DVODW SRãWRX QD DGUHVX 0ČVWVNê ~ĜDG 9HOYDU\ WDMHPQtN
PČVWVNpKR~ĜDGXQiPČVWt.UiOH9ODGLVODYD9HOYDU\
9\KODãRYDWHOVLY\KUD]XMHSUiYR]UXãLWWRWRYêEČURYpĜt]HQtNG\NROLYY MHKRSUĤEČKX
þLQHY\EUDWåiGQpKRXFKD]HþH

Ing. Radek Moulis
WDMHPQtNPČVWVNpKR~ĜDGX

www.velvary.cz, tel. 315 617 009, 315 617 001, fax: 315 617 000
e-mail: el.podatelna@velvary.cz, tajemnik.meu@velvary.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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Začíná stavba
nového mostu
Město od ledna opět rozděleno na dvě
poloviny.
Most přes Bakovský potok, který je již tři
roky přemostěn provizoriem, se začne
oproti původním předpokladům, kdy se
hovořilo o jaru, opravovat hned zpočátku tohoto roku. Ze schůzky zástupců všech zúčastněných stran svolané
v polovině prosince do Velvar vyplynulo,
že práce budou zahájeny pravděpodobně
již v lednu v závislosti na počasí. Na konci ledna bude sundáno dočasné přemostění a most bude opět zcela uzavřen pro
dopravu i pěší. Práce mají dle smlouvy
o dílo trvat půl roku.
Nejprve nás tedy čeká opět rozdělení
města na dvě poloviny, kdy spojnicí pro
pěší bude lávka u školky, automobily
budou muset jezdit přes Chržín či přes

Nabdín. Po půl roce se dočkáme nového
mostu, který bezpečně spojí město, ale
zároveň vrátí do centra těžkou dopravu,
od níž jsme si za tři roky notně odvykli.
Stavbu
realizuje
Středočeský
kraj
prostřednictvím Krajské správy a údržby
silnic, projekt připravila společnost
SUDOP, stavbu provede slovenská firma
Doprastav. Cena stavby je 17 milionů
korun. Starý most bude rozebrán, místo
něj vznikne betonové přemostění jedinou
mostovkou. Město tak sice získá nový
most, ale přichází o pěknou starou stavbu, která však nebyla uznána za historicky hodnotnou a byla v tak špatném stavu,
že její oprava se Kraji zdála finančně
nepřijatelná. Snad se podaří doladit
vzhled viditelných částí mostu (chodníky,
zábradlí) tak, aby byl důstojným doplňkem
naší památkové zóně.
Z opravy pro nás vyplývá několik zásadních věcí. Nejdůležitější je omezení dopravy i pěších. Stavba bude mít navržené
dopravní značení, které bude upozorňovat blížící se řidiče na uzavírku, ale i tak

Na mostní provizorium jsme si za tři roky zvykli

budou jistě místní situace neznalí řidiči
bloudit, pokud byste zaregistrovali, že
značení není někde v pořádku, dejte nám,
prosím, vědět. Objízdné trasy zatíží okolní
obce, silnice (obzvláště na Nabdín kolem
Malovarského rybníka) nejsou v dobrém
stavu, jedná se o silnice krajské, děkujeme, že nás případně upozorníte na náhlé
technické zhoršení a nedostatky. Připomínky budeme tlumočit dále. S dopravci
provozujícími autobusové linky jednáme
o úpravě provozu. Během uzavírky bude
zvýšený provoz na lávce k mateřské škole
a v přilehlých částech. Zde prosíme o co
největší ohleduplnost.
Společně se stavebním dozorem budeme
dbát v rámci našich možností na zdárný

průběh stavby, aby výsledek byl co nejlepší, předem děkujeme za součinnost
vlastníkům přilehlých nemovitostí. Pokud
se nám podaří zařídit vše potřebné, rádi
bychom dopravní uzavírky využili k opravě střechy a omítky městského domu
č. p. 9.
Jsme rádi, že po třech letech čekání
zmizí mostní provizorium, které bylo
nejen nepěkné, ale zároveň představovalo významné bezpečností riziko pro město
(z hlediska povodňového i dopravního).
Věříme, že jeho náhrada bude stát za to.
Předem děkujeme Vám všem za trpělivost v průběhu stavby, všechny důležité
kontakty a informace ke stavbě najdete
na webových stránkách města.
Radim Wolák, starosta

Městský úřad Velvary upozorňuje občany, že z technických důvodů bude výběr
místních poplatků zahájen až ve středu 10. ledna 2018. Jedná se zejména
o platby za svoz komunálního odpadu, poplatky za služby na hřbitově, poplatek
za psy apod. Děkujeme za pochopení.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Most v roce 2014 těsně po uzavírce

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

9

Základní škola Velvary
Vás srdečně zve na schůzku

My všichni
školou povinní
aneb co nového
na velvarské
základce
Poslední dny starého roku jsme chtěli Vám všem, i sami sobě, zpříjemnit osvětleným
stromečkem před budovou základní školy.
Přímo na schodišti stojí darovaná borovička. Se setměním rozzářená mnoha světýlky.
Jsme na ni pyšní. Svítí celou noc. Je klidný adventní čas...

Dne: 17. ledna 2018

Čas: 15.00 hodin
Pro rodiče předškoláků, žáků 1. stupně
i pedagogy je připravena beseda
na téma: ŠKOLNÍ ZRALOST

O kousek dál je jiné místo radosti. Také svítí celou noc. Nevím, jestli jsme na něj pyšní.
Pozdě v noci z něj vyjdou dva mladíci. Tak kolem dvaceti, jistě ještě nedávno ve škole
také slavili adventní čas. Jdou kolem školy. Svítící borovička je zaujme. Rozhodnou se,
že se na ni podívají pěkně zblízka. Je to tak sentimentální.
Chvílí přemýšlejí. A pak rozcupují světelný řetěz na malé kousky.
Jsou to hrdinové. Dokázali to. Zničili, z čeho někdo jiný měl radost. Borovička zhasla
a zvadlá světýlka na drátcích se povalují kolem. Je klidný adventní čas.
Předvánoční noc.
Chlapci, víme o vás a čekáme. Třeba nám Tři králové na schody položí nová světýlka
pro příští rok.

Host: Mgr. Simona Pekárková
PPP STEP Kladno
Program pro děti:
Sportovní chvilky
Mgr. Lenka Štefanová
Mgr. Jitka Kolínková
Mgr. Magdaléna Barsová

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Co se děje
na Záložně?
Zajímá Vás, co nového na velvarské Záložně? Od nynějška najdete v každém čísle
Zpravodaje článek, kde Vám dáme vědět
o tom nejdůležitějším. Připomeňme, že od
konce listopadu je sál Záložny v majetku
města Velvary, dostali jsme jej darem od
firmy MT Comax, za což znovu děkujeme.
Předpokládáme, že v budoucnu nám společnost převede i bývalý hotel, zatím na převod
nespěcháme, aby pro nás budova nebyla
velkou zátěží. Nyní se soustředíme na sál,
který bychom rádi co nejdříve uvedli do provozu.
Společnost Comax budovu sálu opatřila novou střechou a nyní ještě dokončuje některé
bourací práce. My zatím projektujeme následné úpravy. Některé projekční práce též
ještě platí firma Comax. Cílem je uvést sál
Záložny do chodu za rozumné prostředky,
proto jsme ustoupili od záměru kompletní
přestavby a jdeme cestou rekonstrukce. Sál
tedy bude opraven tak, že jeho duch zůstane zachován. Hlavní změnou bude rozšíření
toalet a vybudování šatny. Jinak vlastně „jen“
obnovíme rozvody (voda, topení, elektrika,
základní vzduchotechnika), uděláme nové
podlahy, osvětlení, vyměníme okna, dveře,
vymalujeme, vybudujeme a zařídíme bar
v přísálí, uděláme nové jeviště, vybavíme jej
technikou… uvidíme, zda nám budou stačit
prostředky, ale v posledních letech jsme na
tuto opravu dosti šetřili, tak to jistě zvládneme.
Sál bude sloužit kulturním a společenským
akcím, bývalá ubytovna nad přísálím bude
přeměněna ve spolkové místnosti, kde
budou moci najít zázemí místní spolky.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Počátkem února bychom rádi otevřeli veřejnou sbírku, abychom po vzoru Národního
divadla, zkusili získat na obnovu naší velvarské zlaté kapličky co nejvíce podpory.
Prozatím je stav sálu dosti neutěšený, na
fotografiích vidíte záběry z trhání podlah,
demontáže zhrouceného jeviště (pod ním
se našla busta TGM a zajímavé technologie), ale hlavní je, že do budovy už neteče
a že brzy bude projektová dokumentace,
tedy brzy i začnou první odborné práce.
Děkujeme za zájem a předem děkujeme za
jakoukoli podporu. Je skvělé vidět, jak to,
co se nám ještě před dvěma lety jevilo jako
nemožné, začíná nabírat reálné obrysy.
Ve studeném a oprýskaném sálu by sice
na ledaskoho mohla nyní padnout chmura,
ale optimista jásá a těší se na to, jaká to brzy
bude krása! A to bude!
Záložně zdar a velvarské zvlášť!
Inzerce

1. Na sále se v současné době odstraňují staré povrchy.

Radim Wolák

2. Jeviště se už následkem dlouhodobého
zatékání do budovy začalo hroutit samo do sebe.

3. Okrytí povrchu potvrdilo, že bude třeba
celková výměna, alespoň se ukázaly zajímavé dobové
technologie i nečekané poklady.

4. Třeba busta TGM, náš tatíček prezident, nalezený pod
jevištěm, bude jistě vykonávat bedlivý stavební dozor.

5. Na dvoře u sálu by mělo být jednou pěkné
posezení, chce to ale nadšený přístup.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Vítejte v ZUŠ Velvary

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V první řadě se s Vámi všemi musím podělit
o radostnou a dlouho očekávanou událost.
Náš sál dostal do výbavy zvukovou aparaturu a osvětlovací techniku. No a nakonec ještě
zbylo i na oponu. Takže jsme díky péči zřizovatele dostali skvělý vánoční dárek pro žáky
i pro návštěvníky akcí pořádaných v ZUŠ. Jen
se budu muset zamyslet nad názvem našeho
„Divadýlka bez opony“, protože ten už vlastně
nedává smysl, když tu oponu konečně máme.
Uplynul čas předvánoční a od doby, kdy tvořím
tento příspěvek i čas vánoční. Pro ZUŠ to znamená každoročně první velkou prověrku vykonané práce. Ve všech třech oborech sklízíme
úrodu za první etapu školního roku.
Výtvarný obor vyzdobil školní prostory originály z dílny našich malých výtvarníků a v atriu
školy proběhlo již několik výstav. Vybraná díla
našich autorů pak vystavíme pro potěšení klientů
velvarského Domu seniorů.
Vánoční vystoupení tanečního oboru bylo letos
trochu jiné. Poprvé jsme použili výhody nové
osvětlovací a zvučící techniky našeho pódia,
což umocnilo divácký zážitek. Žáci předvedli řadu zdařilých choreografií. Na pódiu se
vystřídaly sněhové vločky, zářící hvězdičky, živý
betlém a celá řada dalších vánočních témat.
Vystoupení uzavřeli žáci druhého stupně
Tereza Vořechová a Kryštof Kuptík, když nám
procítěně zatančili choreografii nazvanou
„Modlitba“.
Hudební obor už měl od září několik vystoupení nejenom v ZUŠ. V listopadu jsme hráli při výročí založení Městského muzea ve Velvarech,
v prosinci podpořili žáci ZUŠ svým vystoupením benefiční akci Spolku Laura. Rodiče jsme
přivítali na třídních přehrávkách žáků pana
Milana Korša a paní Evy Bendové Charvátové,
kde si mohli v takřka rodinném prostředí porovnat dovednosti svých ratolestí v daném oboru.
Vánoční koncert hudebního oboru byl přehlídkou školních souborů a vybraných sólistů.
Zazpíval nám pěvecký sbor Tolárek, zahrály

soubory flétnový, smyčcový. Orchestr KMČ
ZUŠ Velvary opět v plné formě, doplněný o bicí
a tubu, zahrál některé skladby nové a ty starší v novém aranžmá, které si vynutily změny
v nástrojovém obsazení.
A pak už byly Vánoce…
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazněla v kostele sv. Kateřiny letos již potřetí. A tak
mi dovolte, abych ještě jednou letos (a slibuji,
že už naposled) připomenul význam této akce.
Když jsem psal o předloňském a loňském
provedení, věnoval jsem se autorovi a dílu
samotnému. Také jsem zdůraznil význam
celé akce pro kulturní život města a zdůraznil
jsem význam spočívající ve skutečnosti, že
jsme schopni zrealizovat provedení „Rybovky“
takříkajíc z vlastních zdrojů.
Tentokrát bych chtěl připomenout tu skutečnost, že se nám podařilo dát městu něco
důležitého a doufám i trvalého. Příští rok už
totiž budeme s klidným svědomím psát, že
v kostele sv. Kateřiny opět zazněla tradiční
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Ano
místní tradice jsou tím, co dělá z každého města, vesnice či osady to pravé místo k žití. Když
s úctou zachováme ty staré a s trochou štěstí
se nám podaří nějakou přivést k životu, dáme
sobě i dalším generacím důvod tu žít, vracet se
sem a tvořit právě zde.
Vše dobré do roku 2018.
To Vám za sebe i kolektiv ZUŠ Velvary
přeje Oldřich Adelt

w w w. v e l v a r y. c z |
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Obchvat Ješína
už se staví!
Počátkem prosince byla slavnostně zahájena stavba přeložky silnice I/16 Slaný – Velvary, přišel tak okamžik, na který
se čekalo mnoho let. Jedná se o velmi
důležitou dopravní stavbu, proto se zahájení, které proběhlo nedaleko Trpoměch
v místě napojení budoucího obchvatu na stávající komunikaci, účastnil
i ministr dopravy Dan Ťok, který
spolu s dalšími významnými hosty
poťukal na základní kámen. Z našeho pohledu je stavba důležitá zejména
pro občany Ješína, kteří by si po otevření obchvatu mohli konečně oddechnout
od stovek kamionů, které jim denně
projíždějí kolem domů. Práce se dotknou
i naší cyklostezky, která bude v závě-

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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rečných partiích u Ješína přerušena
a nové komunikaci se vyhne mimoúrovňovně. Přejme si, aby výstavba obchvatu
probíhala dle plánu, o jejím průběhu vás
budeme průběžně zpravovat.
Základní informace o stavbě naleznete
v níže přiloženém letáku.
Radim Wolák, starosta

w w w. v e l v a r y. c z |
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podobu skřítka Muzejníčka. Účast byla víc než
hojná a soutěže se zúčastnilo 43 dětí. Ty byly
dále rozřazeny do třech kategorií, kde hlavním
kritériem byl věk mladých umělců a to:
1) kategorie děti - 6 až 7 let
2) kategorie děti - 8 let
3) kategorie děti - 10 až 12 let

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:
 Dělník
PROFILOVACÍ CENTRUM:
 Asistentka obchodu s NJ
HUTNÍ PROVOZ:
 Tavič
 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

Vernisáž výstavy Violy
Benešové (Průhledy)
Dne 24. 11. 2017 se konala v prostorách
budovy městského muzea Velvary vernisáž
výstavy obrazů, grafiky a šperků Violy Benešové s názvem Průhledy. Tato akce proběhla
v přátelském duchu a její začátek se konal
v secesním sále, kde vstoupili různí umělci
– např. kapela Bent Ticket, orientální tanečnice Zorita Azrak. Při vystoupení paní Zority
dokonce na pomyslném podiu vystoupili
i odvážlivci z řad publika a tuto akci obohatili
i svými tanečními kreacemi. Po skončení vystoupení se návštěvníci přesunuli do prostor
galerie, jež se nachází v útrobách muzea.
Zde po krátkém představení konceptu výstavy
samotnou paní Violou Benešovou probíhal
raut a prohlídka samotných děl.

V rámci roztřídění dětí se vyhodnotila vždy první
tři místa v dané kategorii a dále absolutní vítěz,
s nejvyšším počtem bodového ohodnocení.
Výstava obrázků s podobiznou skřítka
Muzejníčka potrvá do konce února roku 2018
a je k vidění v herničce v prostorách budovy muzea. Slavnostní vyhlášení vítězů naší
soutěže proběhne dne 9. 1. 2018 od 17:00.
Tímto srdečně zveme širokou veřejnost
i všechny zúčastněné, aby se dostavili na předávání cen, kde na každého malého účastníka čeká odměna. Všem zúčastněným mladým
výtvarníkům moc děkujeme za zájem o naši
soutěž!
Vojtěch Vondráček

Slavnostní
vyhlášení soutěže
skřítka Muzejníčka
Dne 6. 12. 2017 zasedla pětičlenná komise
složená ze členů - Lenka Kurzová, Marie Štruncová, Milena Vernerová, Jitka Kůrková, Vojtěch
Vondráček - k posouzení a vyhodnocení soutěže, kde děti měly dle své představy namalovat
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Peníze na drobné památky

putují do Velvar
V závěru roku jsme získali dobrou zprávu
z Ministerstva zemědělství, kde jsme počátkem minulého roku požádali o podporu několika projektových záměrů, které by přispěly
ke zvelebení našeho města. V rámci programu na podporu drobných památek (jedná se
o hřbitovní zdi, kapličky a křížky), z něhož
jsme loni obnovili křížek na Velké Bučině, jsme
letos získali prostředky na další opravy hřbitovní zdi, na opravu kapličky po palladiu a na

Palladium před sejmutím, ještě na hřbitově

Místo, kde bylo palladium, se opět vrátí
do podoby kaple

Hřbitovní zeď volá po opravě
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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opravu
sochy
sv. Kateřiny, která
hledí na náměstí
od východního průčelí kostela. Každý
z projektů byl podpořen
částkou
98.000,- Kč. Dále Svatá Kateřina sice zdálky
nevypadá špatně, bližší
jsme uspěli v propohled však napoví, že je
gramu na zřízení
třeba rychle zasáhnout
míst
odpočinku
v krajině, kde jsme
získali finance na
vybudování třetí vyhlídky na Radoviči,
ta by tentokrát měla
být bytelnější, se
schody a s lavicemi
a stolem, čili bude
více působit jako
rozhledna. Dalším
projektem je Lavice
vzpomínek a plánů
u
Malovarského
rybníka, která už
je i hotova a slouží
nejen k posezení,
ale i jako vstupní
plakátovací plocha
při vstupu do areálu.
Dotační
podpora
Kateřina a palladium kdysi
nás těší, ač se jedná
- ještě pospolu
o drobné projekty,
přispějí ke zkrášlení města, realizaci projektů
začneme připravovat hnedle zkraje nového
roku. A hnedle podáme i nové žádosti na další
akce, díky za případné náměty (podrobnosti dotačního titulu na stránkách SZIF). Další
dotační podporu – tentokrát od Ministerstva
obrany – jsme získali na opravu válečných hrobů, jejich obnovu bychom rádi zvládli do výročí
založení republiky.
Na výsledky projektů se těší
Radim Wolák, starosta

*DOHULH7RPiãH9RVROVREČ
Vás zve na slavnostní RWHYĜHQtQRYp
expozice s názvem

Ä%DUHYQiVGČOHQt³
NWHUiSĜHGVWDYtDEVWUDNWQtSUiFH
7RPiãH9RVROVREČ] 80. a 90. let
20. století.
9HUQLViåVHXVNXWHþQtYHþWYrtek

11. ledna 2018 v 18. hodin
v Galerii Tomáše VoVROVREČ
(nám. Krále Vladislava 10, Velvary).

Spolek Laura
srdečně děkuje
všem příznivcům za podporu v letošním
roce. Vánoční pohádka pro Lauru v podání
umělců z Toymachine s názvem Betlém
přinesla veselé vánoční naladění a vystoupení žáků ŽUŠ pod vedením paní učitelky
Vernerové pohladilo po duši. Děkujeme
všem, kteří přišli, Tomáškovi a Ondrovi za
zajištění skvělého obchodu pro návštěvníky
a také všem hudebníkům. Výtěžek z akce
činí 13 196 Kč. Vaše příspěvky nám pomohou při střádání obnosu na operativní zákrok
metodou Ulzibat, lázeňské a rehabilitační
pobyty a běžnou rehabilitaci.
Fotografie z akce budou zveřejněny
na našem webu: spoleklaura.webs.com.
Děkujeme a přejeme dobrý nový rok.
Spolek Laura
w w w. v e l v a r y. c z |
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Malvaňák zašplouchal
na Žofíně!

KrosMedical s.r.o. s provozovnou ve Velvarech nabízí aktuální pozici:
Servisní technik elektrických skútrƽ, invalidních vozíkƽa dalších zdravotnických ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ
EĄƉůŶşƉƌĄĐĞďƵĚĞƉƎĞĚƉƌŽĚĞũŶşƉƎşƉƌĂǀĂǌďŽǎş͕ŵĞĐŚĂŶŝĐŬĠĂĚƌŽďŶĠĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĠ ŽƉƌĂǀǇ,
ǌĄƌƵēŶşĂƉŽǌĄƌƵēŶşƐĞƌǀŝƐ͘
Nabízíme:
x SƚĂďŝůŶşǌĂŵĢƐƚŶĄŶşǀƌŽǌǀşũĞũşĐşƐĞƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͕ŬƚĞƌĄũĞŶĂƚƌŚƵŽĚƌŽŬƵϮϬϬϴ
ĂǌĂďǉǀĄƐĞƉƌŽĚĞũĞŵŶŽǀǉĐŚĂƉŽƵǎŝƚǉĐŚǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚƉŽŵƽĐĞŬ͘
x jǀĂǌĞŬŶĂǌŬƌĄĐĞŶǉƉƌĂĐŽǀŶşƉŽŵĢƌ ;ŵŽǎŶŽƐƚƉƌĄĐĞŶĂϯǀƓĞĚŶşĚŶǇǀ ƚǉĚŶƵͿ,
ƉŽ ǌĂƉƌĂĐŽǀĄŶş ŶĂďşĚŬĂƉƌĄĐĞ ŶĂŚůĂǀŶşƉƌĂĐŽǀŶşƉŽŵĢƌ
x DŽƚŝǀƵũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
x ^ůĞǀǇŶĂƉƌŽĚƵŬƚǇ
x WƌĂĐŽǀŝƓƚĢ͗sĞůǀĂƌǇ

Na listopadové dobročinné aukci Nadace
VIA, která se konala v pražském Žofíně, jsme
se snažili vylíčením našeho příběhu přispět
k tomu, aby se povedlo získat co nejvíce
prostředků pro další běh projektu Místo, kde
žijeme, díky němuž jsme před několika lety
začali upravovat Malvaňák. A snad jsme
štědré dárce nadchli, protože se po odvyprávění příběhu z Velvar během několika minut
získalo úžasných 633.000 Kč! Věříme, že si
v dalších městech užijí oživování svého okolí
stejně, jako si to užíváme my! A jsme moc rádi,
že jsme k tomu mohli malinko přispět.
Město Velvary se zároveň připojilo mezi dárce,
aby aspoň malou částkou 7.000,- Kč poděkovalo Nadaci VIA za vše, co nás naučila,
a přispělo k šíření myšlenek projektu dále.
Je to příspěvek na skvělou věc.
Více o dobročinné aukci najdete na webu
Nadace VIA.
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Dražilo se mnoho uměleckých děl, ale i obyčejných
věcí, dokonce se vydražilo i nic - všechny prostředky
jdou na bohulibé projekty Nadace VIA.

Starosta a malvaňákomil Radim Wolák
(foto Anna Šolcová)

KēĞŬĄǀĄŵĞ:
x DĂŶƵĄůŶşǌƌƵēŶŽƐƚ
x dĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ǌĚĂƚŶŽƐƚ
x &ǇǌŝĐŬŽƵ ǌĚĂƚŶŽƐƚ
x WĞēůŝǀŽƐƚ
x ^ĐŚŽƉŶŽƐƚƉƌĂĐŽǀĂƚǀ ŬŽůĞŬƚŝǀƵ͕ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƐĞǌĄŬĂǌŶşŬǇ
x WƌĂĐŽǀŝƚŽƐƚĂƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ
x ĞǌƚƌĞƐƚŶŽƐƚ
x ŬƵƓĞŶŽƐƚŝƐŽƉƌĂǀĂŵŝ ĞůĞŬƚƌŽŵŽƚŽƌƽǀǉŚŽĚŽƵ͕ŶĞƉŽĚŵşŶŬŽƵ
x ĄŬůĂĚŶşǌŶĂůŽƐƚ:ǀǉŚŽĚŽƵ
Kontakt:
dĞů͗нϰϮϬ 775 761 619
/ŶĨŽΛŬƌŽƐŵĞĚŝĐĂů͘Đǌ
ǁǁǁ͘ŬƌŽƐŵĞĚŝĐĂů͘Đǌ
ǁǁǁ͘ƉŽůŽŚŽǀĂĐŝ-ƉŽƐƚĞů͘Đǌ

Aukce se konala v reprezentativních prostorách
pražského Žofína - nadace Via zde každoročně
přivítá mnoho štědrých dárců.

Pak bylo třeba vybrat na další podporu projektu Místo,
kde žijeme. Promluvili jsme tedy o Malvaňáku.

Adresa provozovny:
<ƌŽƐDĞĚŝĐĂůƐ͘ƌ͘Ž͘
EĄĚƌĂǎŶşϳϮϴ͕ϮϳϯϮϰsĞůǀĂƌǇ
KƚĞǀşƌĂĐşĚŽďĂ͗ƉŽ-ƉĄϴ-ϭϲ͗ϯϬ
Během pár minut jsme vylíčili, co vše jsme v rámci
projektu udělali, a jak jedeme dál.

A dárce jsme nadchli, protože se během několika
minut vybralo skvělých 633 tisíc. Jsme rádi, že jsme
mohli pomoci v tom, aby projekt Místo, kde žijeme,
pomáhal i jinde.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Velvarská Kostka Vás v lednu zve na tyto
SĜLSUDYRYDQpDNFH
SHIATSU terapie
6. A 7. LEDNA 09:00
700 Ký

Prožitkové zpívání
celodenní dílna

13. LEDNA 10:00
900 Ký

Židle - jak správQČ
VHGČW"
14. LEDNA 10:00
150 Ký
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SHIATSU je druh terapie nebo masáže pocházející
] -DSRQVND SĜL NWHUp VH SUDFXMH QD HQHUJHWLFNêFK
GUDKiFK WČOD PHULGLiQHFK  NWHUp RYOLYĖXMt IXQNFL
a kRQGLFL MHGQRWOLYêFK RUJiQĤ Y WČOH 3URVWĜHGQLFWYtP
VKLDWVX VH HQHUJLH Y WČOH KDUPRQL]XMH D GRFKi]t
N RGVWUDQČQt EROHVWL ]DG KODY\ ]YêãHQt LPXQLW\
]OHSãHQt SV\FKLFNp SRKRG\ D FHONRYpPX XYROQČQt
6KLDWVX WHUDSLH SUREtKi MHGQRX ]D GYD PČVtFH
a obvykle trvá 60 až 75 minut. Pro dostupný volný
termín a další informace kontaktujte lektorku Petru
Cempírkovou na petra.cempirkova@seznam.cz nebo
604 553 118.

'tOQDMHXUþHQDNDåGpPXNGRVHFKFHEOtåHVH]QiPit
se svým hlasem, emocemi a muzikalitou nebo kdo si
FKFH SURVWČ MHQ ]D]StYDW 9tWiQL MVRX L WL NWHĜt PDMt
R VREČ LQIRUPDFL åH ]StYDW QHGRYHGRX SRNXG VH
SRGDĜt RGVWUDQLW EORN\ D ]WXKOp QiY\N\ SČNQČ ]StYDW
dovede každý. 7Čãt VH QD 9iV =X]DQD 9OþLQVNi
=iMHPFL VH PRKRX SĜLKOiVLW GR    QD HPDLOX
velvarskakostka@seznam.cz nebo na tel. 728 827
573. Další informace o prožitkovém zpívání najdete
na
www.prozitkovezpivani.cz.
3ĜL QHGRVWDWNX
SĜLKOiãHQêFK~þDVWQtNĤ  VHNXU]QHNRQi

6HGtWH FHOê GHQ X SRþtWDþH" 7UStWH EROHVWPL ]DG
KODY\ UXNRX" 1HER VH MHQ FKFHWH GR]YČGČW MDN
YODVWQČPiWHVHGČWDE\VWHVLQHXEOLåRYDOL"3UiYČSUR
9iV MH XUþHQD SĜHGQiãND OHNWRUN\ Pilates Clinic
Method® -DQ\ äLþDĜRYp 'Rzvíte se, jak si upravit
SUDFRYQt SURVWĜHGt MDNp SRPĤFN\ PĤåHWH SRXåtYDW
DE\ VH 9iP GREĜH VHGČOR D QDNRQHF VH QDXþtWH
QČNROLN XYROĖRYDFtFK FYLNĤ NWHUp PĤåHWH SĜL VH]HQt
používat. Rezervace a další informace na
jana.zicarova@gmail.com

Reprezentant
Dominik Mašek
ocenil velvarské děti
Adventní náladu při zpívání
vánočních koled na schodech
ZŠ Velvary s námi prožíval
prvoligový hráč Bohemians
Praha 1905 a reprezentant ČR do 21 let
Dominik Mašek. S ním do Velvar přijel
i předseda představenstva Bohemians
Praha 1905 pan Dariusz Jakubowicz. Oba
ocenili fotbalovým míčem vítězku malířské
soutěže, žákyni velvarské školy Anetu Kadeřábkovou. Aneta navrhla naší fotbalové akademii PF pro rok 2018. Ale hlavní
bod návštěvy Dominika Maška následoval
– předal poháry dvěma fotbalistům naší
akademie – Vojtovi Faltusovi a Viktorovi
Švecovi. Oba talentovaní fotbalisté
opouštějí naši akademii a přecházejí
do přípravkových týmů Bohemians
Praha 1905 do Prahy. To je jeden z cílů
naší fotbalové akademie – z našeho
regionu přivést nejtalentovanější děti
do Bohemky. Budeme držet palce Vojtovi
a Vikimu, ať se jim v Praze daří..
Inzerce
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Hlídali jsme Ježíška…
Každoročně je prosinec ve znamení krásných
klidných dní s ohledem na přicházející svátky. Klid a pohodu si rodiče s dětmi přišli užít
i 3. prosince 2017 do Základní umělecké
školy ve Velvarech, kde jsme pro ně připravili
pohádku Divadla Navětvi „Hlídali jsme
Ježíška“, a po ní i čertovsko-andělský rej
s nadílkou Mikuláše.
Tradiční vánoční příběh dětem přiblížil
Oslík s Volkem a Ovečkou. Děti viděly, co se přihodilo ve městě Betlémě,
pohledem zvířátek, na která si dokonce
mohly sáhnout a vyfotit se s nimi. Rozzářená dětská očička po pohádce pohladily
andělky, které se s nimi přišly pobavit
a lehce zbystřily, když s nimi přišli řádit
čertíci. Hraní s čertovsko-andělským
potěrem ukončilo nalezení nebeského
i čertovského pokladu, z něhož si děti kousek odnesly. Vystoupení čertíků – dětí ze
ZUŠ pod vedením paní učitelky Kratochvílové – bylo předzvěstí, že se něco chystá.
Děti to uhodly a přivolaly si Mikuláše, který
jim za všechno soutěžení a hlavně celoroční
nezlobení přinesl nadílku.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Bylo to krásné setkání a završilo celý
rok 2017, který jsme se snažili protkat
akcemi, kde se Velvaráci i lidé z blízkého
okolí mohou sejít a být spolu při příjemné
zábavě. Náš spolek by tímto chtěl velice
poděkovat Městu Velvary za podporu
nejen finanční, které si velice ceníme
a díky níž můžeme akce pořádat, ale
i udržet naši činnost. Naše poděkování
patří i firmám a podnikatelům z města,
kteří naši činnost podporují věcnými či finančními dary, jež nám umožňují akce pořádat. Nezapomínáme ani na Vás, návštěvníky akcí, neboť nás podporujete a nešetříte
slovy chvály, jež jsou tím nejlepším oceněním po pořádaných akcích. Budeme velmi
rádi, když byste chtěli rozšířit naše řady.
Velice bych chtěla poděkovat i všem Človíčkům a dobrovolníkům, kteří bez jakékoliv
finanční motivace akce připravují, a jedinou
odměnou je jim krásný a hřejivý pocit z povedené akce, z úsměvů dětí i všech návštěvníků, z šíření dobrého jména spolku i města.
Přejeme všem krásný rok 2018, ať je plný
příjemných zážitků a potkáváte lidi s úsměvem v srdci i na tváři.
Irena Podivínská; Človíček RaD, z.s.

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

města Velvar

bus jednalo se asi 20 roků; když však jezdil,
nikdo téměř ho nepoužíval, že po krátké době
provoz byl zastaven.
R. 1921

Část desátá – o dění v letech 1920 až 1925
(sepsal MUDr. Rudolf Čermák)

R. 1920
Obec dala hasičům k dispozici starou obecní stříkačku z r. 1874, aby si mohli koupiti
posunovací žebřík. Stříkačka prodána byla
do Ješína za 1800 Kč. Socha Krista na rozcestí u Všech Sv. pocházející ze zahrady na
rohu předměstí, jež bývala později na hřbitově
u sv. Kateřiny, byla rozbita 25. 6. Úlomky z ní
uloženy v městs. museu. Varhany u sv. Kateřiny byly opraveny a vyčištěny. Na místě píšťal
ve válce rekvirovaných dány nové. Celý náklad Kč 3700 uhrazen jednak ze sbírky a daru
Th. C. prof. Seiferta, jednak i z náhrady za rekv.
píšťaly a doplaceno ze jmění záduší. Rovněž
varhany u sv. Jiří podobně byly opraveny
nákladem Kč. 950, nač přispěl prof. Seifert
obnosem Kč 500. Vysázeny třešně podle silnice na Radovič. Dne
4. srpna konána
přednáška Fr. Eliáše za velkého účastenství u školní budovy a vyhráno Kč.
280, jež věnovány
sirotkům po padlých
legionářích
z Těšínska. Dne
20. 2. povolena samostatná okr. nem.
pokladna se sídlem ve Velvarech. Na zařízení
věnovala okr. správ. kom. Kč 5000 a dala
místnosti v okres. domě, jež město dalo svým
nákladem Kč 480 upraviti. V lednu otevřena
poradna pro matky a kojence v domě č. 120
ve Velvarech. V roce 1920 začal také jezditi
autobus Slaný, Velvary, Mělník. O tento autoZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V tomto roce dostoupila obecní a školní
přirážka největší výše obecní 348 %, školní
165 %. Hlavní příčinou stoupnutí byla větší
potřeba. Přirážka obecní byla v r. 1893 20 %
a školní 10 %, znenáhla stoupala; v roce
1911 bylo již 60 % a 15 %. V roce 1919 85 %
a 18 %. Z výše v roce 1921 pak počala se
snižovati v r. 1923, kdy byla 300 + 150 %.
Zřízeno místo školního lékaře a stanice
Masarykovy ligy proti tuberkulose. Socha
p. Marie byla důkladně opravena sochařem
Čapkem z Prahy. Zbavena byla fermežového
nátěru a zlacení, chybící neb příliš poškozené
části byly vymodelovány z umělého kamene
a do starého, ale prázdného otvoru, vloženy
byly spisy pamětní. Celá oprava vyžádala
si nákladu kromě lešení a komisí Kč. 44300.
Současně také provedeno správné vyúčtování
jmění nadačního mezi sochou a obcí. Váha
obecní přenesena před dům p. Škocha. Praskl
při zvonění umíráček a usneseno, dáti jej přelíti
do Pardubic v nezměněné podobě. Zavěšení
jeho učiněno ne dřevěné, ale železné. Obecní zahrada pronajata Josefu Šolcovi na 9 roků
za Kč. 2120 s podmínkou, že nutné opravy
a daně bude platiti sám. Za tento nízký obnos
zahrada pronajata z ohledu, že byl legionářem. Zlepšeno osvětlování; do r. 1921 svítilo
se obyčejnými petrolejovými svítilnami, jen
na náměstí u Reduty na vysokém sloupu byla
žárová lampa petrolejová od r. 1913. Letos
zřízena taková lampa ve Slánské ulici naporti
předměstí. Dále zřídila městská spořitelna
též jednu takovou lampu na č. 9. Při této příležitosti se zmíním, jaké osvětlování bylo dříve.
Bylo zavedeno 13. 12. 1793, kdy město dalo
zříditi a na rozích ulic umístiti 13 plechových
lamp, v nich se svítilo olejem, dokud svícení petrolejem se nerozšířilo. Náklad hradila

váreční kasa. Za mých dětských let svítilo
se již petrolejem, který se bral od místního
cukrovaru. Lampář Horáček měl za rozsvěcování a obsluhu lamp 7.50 zl. měs. Svítilo se
však jen od 1. 10. do konce března.
Učiněn marný pokus zavésti ve Velvarech
opět výroční trhy na koně zřízením železného
zábradlí před obecní zahradou. Ale byl to marný pokus. Péči okrašlovacího spolku upravena cesta pro pěší od sv. Jana k Velké Bučině
a od lísy na slánském předměstí ke kontrib.
sýpce. Tato však neměla dlouhého trvání,
poněvadž brzy přívaly ji úplně zničily. Obec
na tyto úpravy přispěla Kč 750.
Nákladné a marné aby byly pokusy,
aby v obecní studnu na Radoviči opět byla
zachycena voda. Dne 3. 4. zahájil Sokol
povolený mu biograf. První film byl „Mořské
víly“. Byl zatím umístěn v sále hotelu Záložna.
R. 1922
Dne 6. ledna r. 1922 zahájena byla lidová
škola přednáškou p. E. Dyntera. Přednášeli
ve škole této místní činitelé ze všech oborů
až do roku 1926. Přednášky tyto, velice většinou oblíbené, trvaly vždy večer od 18. hodiny
2-3 krát týdně, obyčejně až do března po
5 let (do roku 1926). Pak místo nich zavedeny zase univers. přednášky s promítáním obrázků skiopticonem. V r. 1931 (1921) konala
se zase lidová škola jen s místními činiteli.
Po novém roce 1922 jednalo se na veřejné
schůzi ve Velvarech v hostinci pod kostelem
o žádosti Veltrus a Všestud, aby byly přiděleny k okresu kralupskému. Posl. Biňovec jediný
na schůzi přítomný z poslanců doporučoval,
aby se k žádosti této Velvary nestavěly příkře a hleděly docíliti kompensace přibráním
některých obcí z Roudnicka a Slánska. Místní
činitelé se starostou Krčmou však ostře proti této radě vystoupili. Ve schůzi okr. správní
komise docílilo se po namáhavém boji, že komise
vzala tuto žádost jen na vědomí.

Dne 13. 5. zemřel po dlouhé chorobě (byl
ochrnut mrtvicí) děkan Jan Pollák. Byl to kněz
velice snášenlivý, který těžko nesl zřízení
organisace lidové strany říkaje, že politika
patří do hospody a ne do kostela. Zemřel
úplně chud, že nebyly peníze ani na pohřeb,
že musil být vypraven z kvartálu, který po smrti kněze počítá se ještě do pozůstalosti. Když
přišel v r. 1887 do Velvar, levně pronajal
pozemky děkanské. Příjem pak nekryl vydání,
upadl do dluhů a nemilých procesů. Byl to
člověk dobrý, kde kdo mohl z něho těžil. Říkal:
„Moji věřitelé musí se za mne mnoho modliti, abych byl dlouho živ, aby měli dluhy
zaplaceny.“ Konsistoř dlouho nezasílala
seznam kandidátů na osiřelé místo a když
je poslala, zjistilo se, že vynechán jest farář
Krejza z Chvatěrub, který ve Velvarech
získal si obliby a měl největší naděje
na zvolení. Vypravili se tedy ke konsistoři
a arcibiskupovi Kordači členové městské rady,
Dr. Čermák a berní správce Lorenz. Žádali,
aby byl dodatečně Krejza do tohoto seznamu
pojat, což bylo odmítnuto; arcibiskup výstražně řekl „Zvolíte-li ho, budete voliti znovu“. Při
volbě 18. 11. zvolen děkanem Ladisl. Krejza
20 hlasy, zdejší administrator Culík dostal
9 hlasů a prof. Seifert 1 hlas. Když to bylo
oznámeno konsistoři, obratem pošty oznámila,
že volba tato se nepotvrzuje a že jmenování
připadá arcibiskupovi. Obec volila ještě jednou
5. 2. 1923 a zvolila děkanem Václ. Leflera,
faráře ve Vojkově, leč konsistoř se na to nic
neohlížela a oznámila městu v únoru r. 1923,
že jmenovala děkanem rodáka velvarského prof. Václava Seiferta, který také koncem
října r. 1923 svůj úřad nastoupil a o pouť
sv. Kateřiny instalován. V tomto roce půjčila městská spořitelna podnikatelům Edenu
ve Vršovicích Kč 1 000 000. V berním
úřadě se zjistilo, že nelze půjčku tuto vésti
jako
hypotekární,
poněvadž
pozemek
na kterém Eden byl budován patří Kolloredo
Mansefeldovi.
Provedena
tedy
půjčka
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na směnku. Byla to nešťastná spekulace,
spořitelna dostala se do nákladných sporů
a dnes můžeme říci, že o valnou část část
tohoto obnosu přišla. Přebytek obecní obnášel ke 100000 Kč, usneseno z něho upraviti
nákladem asi 30 000 Kč ulici u studánky
a přilehlou část hradební ulice, kdež provedena kanalizace a ovruby betonové kol
chodníků a vycementována ulička vedoucí
z Brčkova ke studánce. Ze zbytku usneseno
zaplatiti dluh vzniklý zálohou na služné
a příspěvek na elektrisaci. V roce 1922
upraveny
konečně
definitivně
platy
strážníkům, že brali podle délky služné 8 000
– 10 500 Kč. Počalo se jednání o zřízení elektrického osvětlení města svazem středočeským. Dne 10. 10. otevřeny oferty na městkou
síť v městské radě a zjistilo se, že nejlacinější jest oferta firmy Křižík 171 994 Kč, zadání
však neučiněno až za týden, kdy zbudování
městské sítě svěřeno kralupskému podnikateli Trikalovi z ohledu, že až se nějaká škoda
na síti objeví, bude lehce k dosažení,
za 180 381 Kč. Stavba transformátorů zadána J. Marešovi. O Velikonocích r. 1923 prvně
se svítilo elektrickými žárovkami. Učiněna
velká chyba, že z půjčky 800 000 Kč na elektrizaci, jež město učinilo, placeny byly též
domovní přípojky, tím město jednak značně zatíženo, že v dohledné době na snížení
ceny proudu nebylo ani pomyšlení. Město bylo
povinno složiti ještě 92 000 na pořízení
primární sítě jako bezúročný vklad.
Na hřbitově u sv. Jiří odcizila a spálila starobylý barokový kříž špitálnice Urbanová a byla
v Praze odsouzena k 2 měsíčnímu žaláři.
Kříž tento jest vyobrazený v „Soupisu
památek okr. slánského“. Spolek Dalibor
počal s pořádáním veřejných koncertů
na náměstí. Po několika pokusech, když
shledáno, že by to bylo nákladné, věc zanikla. Do kostela sv. Jiří, který byl od rekvisice
bez zvonu, daroval Em. Douška malý zvon ve
váze 20 kg pocházející z panství na Smečně.
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Dne 29. srpna bylo oznámeno městské radě,
že zbytkový statek Dolní Kamenice byl přidělen Velvarům od ledna r. 1923 za přídělovou
cenu Kč 363074˙50 v celkové výměře 59 ha
54 a 98 m 2. Dvůr tento byl, když přešel
do majetku města, zpachtován Mir. Levovi
z Miletic na 2 m pšenice z 1 korce.
Ve Velvarech zjištěn břišní tyf v rodině
J. Šolce, zahradníka v městské zahradě. Byl
to případ ojedinělý, proto zřejmě zavlečený.
Avšak v roce 1927 zjištěny v Pražské ulici
3 případy tyfu, které skončily ve 2. případech
smrtí. Dne 10. 9. byla slavnost agrárního
dorostu. Dopoledne bylo na náměstí
odevzdání praporu dorostu a odpoledne bylo
první představení ve Velvarech v přírodě
za hojného účastenství a přítomnosti
poslanců strany agrární. Na louce p. Šturma
u Malovarského rybníka sehrána hra
„Psohlavci“. Na podzim otevřen IV. ročník
měst. školy s koedukací. Náklad na udržování
tohoto ročníku vypadal na Velvary Kč 12 460.

R. 1923
Dne 5. ledna 1923 střelen ministr financí
Dr. Alois Rašín komunistickým ztřeštěným
mladíkem Šoupalem do pateře a smrtelně
zraněn. Zranění podlehl 18. února. Účastníci
přednášky Dr. Duška 19. února v lidové
škole ve Velvarech učinili stojíce v pohnutí
smuteční projev nad smrtí tohoto státníka
a neohroženého bojovníka za naši svobodu. V tomto roce dokončena konečně stavba
hřbitova obecního. V roce 1921 rozvázána
smlouva s Jar. Brejníkem a J. Černým
z r. 1915 o stavbu hřbitova tím, že obec
zaplatila jim ještě Kč 7400 za vykonané
práce a každý z obou stran že zaplatí svému
zástupci výlohy sporu. Obec, ač ještě k stání
nedošlo, zaplatila svému zástupci Dr. Eisnerovi z Kralup 1897,85. V roce 1922 učiněn
rozpočet na dostavbu hřbitova; bylo nutno
dostaviti opěrnou zeď proti starému hřbito-

vu a upraviti pole pro pohřbívání. Dostavba
hřbitova zadána v r. 1923 J. Marešovi, jenž
ji do konce srpna 1923 dokončil, a za tuto
dostavbu mu bylo zaplaceno 22.595,90 Kč.
Celý náklad na hřbitov, nepočítaje stavební
místo, byl kol 49.000 Kč. Vysázen byl nový
sad na poli koupeném u cukrovaru od kuratoria jmění Julie Kohnové tak, že vysázeny
pouze stromy a keře na obvodu, kdežto střed
ponechán prázdný, aby bylo místo pro národní slavnosti. Usneseno dáti tabulky s názvy
ulic, jakž bylo přijato již v r. 1919, kdy ulicím
vráceny původní názvy, poněvadž se nové
názvy neujaly. Tabulky s novými názvy dány
ulicím nově se tvořícím. Ve Velvarech opět
zřízena odbočka Červeného kříže. Tato
odbočka byla po léta již dříve, ale v r. 1915
byla k nátlaku okres. hejtmanství zrušena.
Dostavena nová budova pro okresní nemoc.
pojišťovnu ve Velvarech na místě 2. zbořených stodol za Chržínskou branou a Sokolovnou u školy. K obývání obě budovy byly
však způsobilé teprve od Nového roku
1924. Církev metodistická, jež utěšeně se
vzmáhala, koupila si za Pražskou branou
pozemek ku stavbě kostela a fary. Kostel byl
také skutečně ještě v tomto roce postaven
a 4. 5. 1924 slavnostně otevřen; dáno mu
jméno „Husův chrám“. Methodisté zahájili svoji
činnost v dubnu a květnu r. 1923, kdy měli
na náměstí po 21. den zbudovaný velký plachtový stan podle svolení městské rady z 13. IV.
1923. V roce 1923 16. září byly obecní volby,
při kterých strany občanské zvítězily, že obecní
zastupitelstvo bude míti 16 hlasů občanských
a 14 socialistických. Při volbě starosty zvolen
starostou p. Rudolf Pokorný, mlynář v Podhorním mlýně. První schůze městské rady byla
20. X. 1923.
Řemeslnická beseda měla slavnost
na
oslavu
padesátiletého
trvání.
V podzimku r. 1923 počata akce,
pro
kupování
akcií
Společné
továrny na cukr ve prospěch Länderbanky.

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

33

Tím se dostala většina akcií do majetku bývalé Länderbanky, ústavu pro úvěr pozemkový.
Ač tato většina zprvu pouštěla mezi lidi sliby,
že ničeho proti cukrovaru nezamýšlí, přece
27. prosince r. 1927 usnesla se provésti fusi
velv. cukrovaru s rafinerií v Krásném Březnu.
Zbytek akcionářů bránil se houževnatě, ale
nezbývalo konečně nic, než že musil akcie
Länderbance prodati po 9 000 Kč ač cena
akcie v té době byla nejméně 35 000 Kč.
Länderbance se však tento podnik nevyplatil
příliš skvěle, protože brzy začala cena řepy
klesati a její sázení omezeno v r. 1931 na
50 %.
Dne 9. prosince 1923 byla svolána veřejná
schůze do sálu hostince pod kostelem
na thema „klerikalismus, jeho podstata a velvarská patronátní záležitost“. Při schůzi této
byla senátorem Dr. Soukupem a jinými řečníky
probrána záležitost obsazení velvarského
děkanství a usneseno na protestu, jak proti
tomuto obsazení, tak i proti nadržování církvi
katolické republikou.

místní školní radě skioptikon v začátku války
zakoupený s podmínkou, že musí kdykoliv státi obci k dispozici. Odešed do trvalé výslužby
po roční zdravotní dovolené, ředitel měst. školy, Jan Rezek, který byl ve Velvarech od roku
1916, zanechal po sobě čestnou vzpomínku.
Odešel do Nového Strašecí, kde klidně užívá
svého odpočinku. Prozatimním ředitelem školy
byl jmenován odborný učitel Václ. Kaiser. Školní rada navrhla jej primo loco v ternu a okresní
školní rada zvolila jej ředitelem. Zemská školní
rada však bez příčiny změnila tuto volbu a dosadila za ředitele Fr. Bureše, který zde také od
nového škol. roku v podzimku r. 1926 nastoupil. Pro obec koupen nový psací stroj Remington. Stroj Underwood dán do školy pro cvičení
školní mládeže ve psaní na stroji.

Sbor dobrovolných hasičů koupil motorovou
stříkačku za 42.000 Kč. Hasičský sbor slavil
své šedesátileté jubileum s obvyklým programem: veřejné cvičení a slavnost v městském
sadu u cukrovaru. Vydal u příležitosti této
„Jubilejní památník“, který jest pěkným
schematismem města z roku 1924.
Dne 28. XI. byl na památku pětistaletého
úmrtí Jana Žižky pořádán alegorický průvod,
v němž jely vozy „Husité“, „Jiří Poděbradský“,
„legionáři“ apod. Vše bylo ladně uspořádáno
a každému se průvod líbil. Těžko však sháněla se úhrada deficitu několika tisíc. Konečně
zaplatila vše obec a okr. výbor.

R. 1925
Nepopíratelnou zásluhou starosty města,
p. Rud. Pokorného jest, že nedbaje žádné
námahy, hleděl, aby město vzrůstalo a aby
se sem též nějaký průmysl dostal. To se mu
také šťastně podařilo. Postavena továrna
Ostrit, z bývalé kontribuč. sýpky zřídil si díl-

R. 1924
Roku 1924 1.1. otevřen biograf ve vlastní
budově, již učiněn počátek stavbou Sokolovny
u školy. Rok tento byl rokem četných zpronevěr a nepořádků v různých ústavech. Vše však
šikovným způsobem bylo zatušováno a snad
ani nikdo osobně nebyl poškozen. 24. ledna
rozešel se spolek pro vydržování kuchyně
při škole a zbývající jmění odkázáno fondu
pro zřízení sirotčince ve Velvarech. 5. února
přednáška Červeného kříže v biografu byla
četně navštívena. Přednáška byla velice
poučná a promítané obrázky a filmy se velmi
líbily. 8. března opět byl biograf četně navštíven, neboť zpívali Bakulovi zpěváčci. Dítky
tyto většinou značně tuberkulosou zmrzačené
tímto způsobem sháněly příspěvky na dostavění domu pro zmrzačelé dítky. Obec darovala
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nu p. Fejk na výrobu kočárových součástí
a v r. 1928 zřízena zde výroba hořčice Ottou
Vydrou. Pan Jindř. Krčma, bývalý starosta,
správce okr. nem. pojišť. v Kralupech, jmenován býv. předsedou okr. správní komise resignoval na členství městské rady. rovněž p. Václav Novotný, odb. učitel stav se členem okr.

spr. komise, tak učinil; dále p. Adolf Lorenz,
berní správce a p. Vil. Šturm z týchž důvodů
resignovali na členství obec. zastupitelstva.
Nájemce dvora Dolní Kamenice, p. Vlad.
Lev předal nájem zbytkového statku velvarského svému bratrovi Čestmírovi. Městská rada
učinila projev proti provokativnímu chování
papežského nuncia Marmaggia, který z důvodů oslav Husových že se jich oficiálně zúčastnil
také president Masaryk a vláda, ujel z Prahy.
Kolem půlnoci na 12. 8. byla velká průtrž
mračen, trvající 2 hodiny. Ráno o 4. hodině
počala voda vystupovati přes břehy a zaplavila
všechna níže ležící místa. Na mnoho místech
vnikla voda do přízemních bytů. Též veškeré
budovy lázní u Malovarského rybníka byly pod
vodou, že loďkou mohlo se jezditi po louce.
Odpoledne po 3 hodině počala voda klesati.
Prudký déšť 12. srpna trval 19 hodin a podle
zpráv v novinách nespadlo tolik vody najednou
po 126 let. Podobná povodeň nebyla ve Velvarech již asi 40 roků. Brzy však přišla nová
povodeň 5. 6. 1926. Opět nastala podobná
záplava pouze o 20 cm menší.
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
(kronika je přepsána doslovně, bez dalších
pravopisných či formálních úprav)
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Velvary známé i neznámé

Plastová
Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata
PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

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

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

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

Co to bylo?
V minulé hádance jsme pro vás připravili obrázek části památky,
která je tak známá a nápadná, že ji jistě každý zná, ale teprve
nyní se ukázalo, kdo ji zná dobře. Ano, jde o Mariánský sloup,
sochařské dílo barokních sochařů Františka a Matěje Tollingerů
a kameníka Antonína Falkeho, který odedávna zkrášluje naše
náměstí. Sloup je bohatě zdobený, nad římsou jsou v barokních kartuších znaky zemí Koruny české a Velvar, na architektonicky rozvinutých nárožích podstavce stojí sochy sv. Václava,
sv. Floriána, sv. Prokopa a sv. Šebestiána. Vlastní obelisk,
pokrytý obláčky s anděly nesoucími symboly mariánských litanií, vrcholí sochou Panny Marie Immaculaty. Ikonografie sloupu
vychází z barokní zbožnosti. Matka nebes představuje ochranu před pohromami a nemocemi. V první etáži podstavce jsou
umístěny reliéfy Zvěstování Panny Marie, Navštívení Panny Marie, Uvedení Panny Marie do chrámu
a reliéf ochránkyně proti moru sv. Rozálie – tento byl předmětem minulé hádanky. Sloup byl
vystavěn v letech 1716‒1719 též jako připomínka morové nákazy z roku 1713. Dílo je vytvořeno
z pískovce z lokality nedalekých Miletic a má celkovou výšku 13,25 m. Vzhledem k tomu, že bylo
vytvořeno z nestabilního měkkého pískovce, bylo již několikrát rekonstruováno a další celková
rekonstrukce se připravuje. Více informací o sloupu zjistíte v našem muzeu, kde si můžete prohlédnout též dřevěný model podstavce sloupu, který byl zhotoven jako předloha pro stavbu.
Správných odpovědí se sešlo více a za všechny děkujeme, protože svědčí o tom, že znáte
a vnímáte své město! Výherce může být jen jeden, a protože nejdříve odpověděl pan Jiří Holub,
získává knihu o městě právě on.

Kde to bylo?
Tentokrát tu máme opravdovou záhadu. Při vyklízení sálu
hotelu Záložna se pod jevištěm našla busta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Jedná se o pěkný
sádrový odlitek práce sochaře Karla Opatrného. Tentokrát tedy
víme, CO TO JE, víme, KDE TO JE, ale ptáme se: KDE TO BYLO?
Nevíte někdo, kde byla busta původně umístěna? Budeme rádi
za jakýkoli příběh, náznak, domněnku, vzpomínku. A předem
za ni děkujeme! S bustou samozřejmě naložíme co nejlépe
a v příštím roce bychom jí při příležitosti výročí založení republiky
měli vybrat důstojné umístění.
Velmi se těším na Vaše odpovědi, za něž předem velmi děkuji,
starosta Radim Wolák (starosta@velvary.cz, 606 66 88 01)
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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

KŘÍŽOVKA

Citát z knihy „Jen aby, řekla moje žena“ od Michaela Třeštíka:
„Když letíte s Air France, dají vám dobré víno a (viz tajenka).“

ASIJSKÝ VÍTR

M

AFRICKÝ BUBEN

T

MAŠKARNÍ VESELÍ

M

NASTÁLO

T

LÁVKA

M

NÁDOBÍ

T

PRODLÉVAT

M

DUŠEVNÍ OTŘES

T

OPIÁT

M

OPAK PRAXE

T

ZAHRADNICKÉ NÁŘADÍ

M

'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.

Firma - =GHQČN7875- Autobaterie a Autoelektrika, Velvary
SĜLMPHSUDFRYQtNDGRKODYQtKRSUDFRYQtKRSRPČUXQDSR]LFL
skladník - ~GUåEiĜ- ĜLGLþVNXSLQ\%(
9\XþHQtQHERVWĜHGQtãNRODMHYêKRGRX
Plat 20.000,- až 30.000,-.þ
Nástup možný ihned. Info na tel. 602 643 770.
Vydání

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA
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Vyluštění z prosincového čísla:
Phyllis Diller: „Na vánočních firemních večírcích nejvíc nesnáším druhý den to ...
“HLEDÁNÍ NOVÉ PRÁCE“
Křížovku na leden připravila: L. Štýbrová
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Pravidelné kurzy v Kostce

Keramika pro dospělé
každá lichá neděle od 19–21 hodin

Přijďte se odreagovat a vyrobit vlastnoruční keramický výtvor.
Stačí přinést vytištěný nápad a pomůžeme Vám ho zrealizovat.
Není důležitá dokonalost díla, ale sám proces jeho tvorby, radost
a uvolnění, dobrý pocit z příjemně využitého času a to, že si odnesete
domů vlastnoručně vytvořenou misku nebo aromalampu, je tou
největší odměnou.
Těší se na vás Eliška Turková
Není třeba hlásit se předem. tel.: 731 418 294, keramickehratky@seznam.cz

Cena:

města

1h (60 min) . . . . . . . . . . . . 130 Kč
permanentka 10h . . . . . . 110 Kč/h

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

V ceně je zahrnuto: materiál, glazury, engoby, tvořítka, 1x výpal
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velvarskakostka@seznam.cz

Facebook: Velvarská Kostka

