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8. února uplyne 10

let od posledního rozloučení
s panem Františkem Hájkem,

dlouholetým hráčem a členem fotbalového výboru Slovanu
Velvary.

Stále vzpomínají manželka Bohumila, dcera Jiřka, vnučka Jiřinka,
kamarádi a spoluhráči. Čest jeho památce!

Kdo žije v našich srdcích, žije navždy v našich vzpomínkách.

Dne 25. 1. 2018 uplynul jeden

rok od chvíle,

kdy nás navždy opustil pan
Vlastimil Němeček z Miletic.

Děkujeme všem, kdo vzpomenete s námi.

S láskou stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Poděkování

Radosti a starosti
velvarského
starosty
Leden 2018
Velvarský nový rok jsme začali krásným
ohňostrojem a stejně jako pestře novoroční nebe vykvetlo tisíci světly, začaly pestře
kvést události městské. Tou nejvýbušnější zprávou byla novina o uzavírce mostu,
která od února na půl roku opět rozdělí
město na dvě poloviny. Na rozdíl od situace před čtyřmi lety, kdy byl most ze dne na
den nečekaně uzavřen, víme nyní, co nás
čeká, a pokusili jsme se na tuto chvíli lépe
připravit. Ve zvláštním článku proto přinášíme některé potřebné informace.
Když městem chodili tři králové (o nichž se
ve zpravodaji také dočtete), otevírali jsme

obálky s nabídkami na zhotovení kanalizace v Růžové ulici, a už víme, že stavbu v průběhu jara provede děčínská firma
za necelé tři miliony korun (ač původní odhady předpokládaly pětimilionové
náklady). Následně zde ČEZ bude
překládat vedení do země, teprve poté
budeme moci přistoupit k úpravě povrchů.
I další týdny byly ve znamení výběrových
řízení. Rozhodli jsme se využít uzavírky
mostu k tomu, abychom opravili střechu
a fasádu městského domu č. p. 9, který
lemuje silnici od náměstí k mostu. Na přípravách projektu se pracovalo celý minulý rok, a protože se ukázalo, že krov je
v havarijním stavu, museli jsme dokumentaci výrazně rozšiřovat. Věříme, že se přihlásí solidní firma, která by práce stihla
v době „dopravního klidu“ (pokud o nějaké
víte, jistě ji na výzvu upozorněte). Další
dokončený projekt, který byl předložen
k nabídkám dodavatelům, je oprava
střechy a otopného systému ve školní
jídelně. Práce by se měly realizovat
v období letních prázdnin.

Velmi děkujeme všem, kteří v loňském roce přispěli, ať už nápadem, finančním příspěvkem
či sběrem víček, na podporu Matěje.
Velvarským občanům, dětem ve škole a ve školce se podařilo nasbírat 432 kg plastových víček,
které přinesly na Matějův účet: 2 365,-Kč.
Stejnou částku se podařilo získat i díky festivalu Natvrdel, jehož pořadatelé věnovali Matějovi
částku vybranou na dobrovolném vstupném.
Krásný dar nám osobně donesl Mikuláš s čerty a andělem, kterým se podařilo při mikulášské
nadílce vybrat neuvěřitelnou částku: 5 110,- Kč.
Další velmi štědrý dar nám donesl osobně pan starosta, jednalo se o částku: 7655,- Kč, která
byla získána prodejem balónků při rozsvícení stromečku.
Děkujeme velmi i všem, kteří přímo přispěli zasláním finanční částky na Matějův účet.
Vážíme si každé pomoci, každé korunky, každého víčka i rady, jak Matějovi pomoci.
Všechny peníze, které jsme získali, budou použity na to, abychom dostali Matěje z vozíku
na nohy.
Doufáme, že k tomu přispěje i další Matějův pobyt v Klimkovicích, kde podstoupí, jako
každý rok, intenzivní rehabilitaci (doplatek, který zdravotní pojišťovna nehradí, je cca 55 000,- Kč)
a již čtvrtá operace, která Matěje čeká v červnu, a která opět není hrazena pojišťovnou (její cena
je cca 80 000,- Kč).
Za spolek Pomoc pro Matěje
Petr Pavlík a Jana Cífková
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Dům č. p. 9
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Tento způsob ledna se mi zdá poněkud krtkový

Venku sice nemrzne a tento způsob zimy
přeje spíše krtkům, ale i tak je počátek
roku vhodným obdobím k přípravě rozličných investičních akcí na tento rok. Brzy
by se měla spustit oprava vodní nádrže
na Velké Bučině, s příchodem jara bude
instalován nový městský rozhlas do všech
místních částí. Ladem nebudou ležet
památky. Budeme se snažit o co nejlepší
využití dotačních finančních prostředků,
které jsme získali na opravy památek:
restaurování vitráží kostela sv. Jiří, opravy
hřbitovní zdi, na obnovu kaple po palladiu,
na opravu sochy svaté Kateřiny shlížející na náměstí, na dokončení fasády děkanství. Věříme, že se nám letos podaří
opravit renesanční branku v Chržínské
ulici, že díky přeložce vedení opravíme
dlážděné chodníky v této ulici (bohužel kraj
se k předláždění vozovky stále nemá),
a že letos nakročíme k budoucí opravě
mariánského sloupu na náměstí.

Počátek roku je vždy i dobou dotačních
žádostí o prostředky na další projekty.
Hned počátkem ledna jsme odevzdali
žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury na projekty výstavby chodníků v Malovarské a Slánské ulici a v ulici
Za Roudnickou branou. Dále jsme podali
žádost o podporu velkého projektu v hodnotě 23 milionů korun na vybudování
kanalizace na Velké Bučině. Dalším projektem, který čeká na finanční podporu,
je revitalizace zahrady MŠ, finalizujeme
přípravy k podání žádosti na obnovu
a ozelenění polních cest v našem katastru.
Potěšilo nás, že žádost o třímilionovou
dotaci na vybudování víceúčelového
objektu U-čka u Malovarského rybníka,
splnila všechny formální požadavky a je
připravena k financování, což znamená,
že – pokud se nic nezvrtne – budeme letos
moci stavět. Zároveň by letos v září měl
být dokončen a podán projekt na vybu-

dování mokřadů a tůní v oblasti za rybníkem, oblasti, která vytvoří krásnou zónu
pro procházky mezi Malvaňákem a cyklostezkou.

Bohužel, ulic, které by v našem městě
zasloužily celkovou opravu, je mnoho,
potřeba v současném blátivém lednu
vyniká ještě více.

Podali jsme žádosti i na projekty takzvaně
měkké, pokud to vyjde, mohli bychom ve
městě od září mít dva asistenty prevence kriminality, což by měli být lidé, kteří
jemnou komunikační prací s lidmi budou
napomáhat k udržování pořádku a snad
by umenšili počet zbytečných škod (kdy
děti místo branek na hřišti okopávají čisté
omítky domů, malují z frajerství po zdech
– zrovna minulý týden jsem „za ucho“
chytil malého malůvkáře – a pohazují
odpadky mimo koše, parkují na přechodech, ničí zeleň, zakládají skládky a tak
dále, často nám to žel dělají přespolní
a je téměř nemožné pro městskou polici
vše uhlídat).

Věnujeme se i plánování výstavby.
Po letech se situace s pozemky ve městě
začala hýbat, chystají se parcely u Malovarského rybníka i ve Svatojiřském, město oprášilo záměr dosíťování a prodeje
parcel u Horova mlýna. Zastupitelstvo
již schválilo vyhlášení záměru prodeje, v nejbližší době budeme vyhlašovat
výběrové řízení na zasíťování, a brzy nabídneme 8 pěkných parcel k prodeji.

Pracujeme na přípravě projektů na akce
budoucí, největším soustem je nyní projekt
na obnovu sálu hotelu Záložna. Chystáme
ale i podání žádosti na regeneraci bytového domu v bývalé Spořitelně, a stále
se rozhlížíme po dalších dotačních
příležitostech. Dokončujeme projektové přípravy opravy ulice Petra Bezruče.

Získané prostředky se nám budou hodit
při dalších městských investicích. Prostředků máme nyní vcelku dosti, za loňský
rok se nám podařilo navýšit rozpočtovou
rezervu na 42 milionů korun. Když se však
podíváme, kolik máme plánů, je jasné, že
je třeba sbírat korunky dále.
Chystáme totiž vybudování sběrného dvora (v bývalé sběrně u pana Krákory), nákup nového vozidla městské četě (babička
multikára už se těší do muzea), probíhá
finančně náročná modernizace čistírny
odpadních vod a celá městská kanalizač-

Zpráva, na kterou jsme čekali celý rok
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ní síť volá po obnově, občas tiše, občas
doslova výbušně. Své investice potřebují školy, městský bytový i nebytový fond,
sportoviště, hřiště, mobiliář, parky, zeleň.
Když jsme u laviček, i letos plánujeme
doplnění o opravy některých z nich. Pan
Forint z technické čety vytvořil přehledný
soupis všech, které tu máme, a napočítal
jich ke 140. Pokud byste měli nápad, kde
lavička chybí, dejte nám vědět, pokusíme
se to zařídit.

bory městského úřadu jsou plně vytíženy
náporem novoročních úkolů, z nichž jen
jedním z významných byla příprava volby
prezidenta republiky.
Přehledný soupis plánovaného dění pro
tento rok přineseme v příštím čísle zpravodaje. Jsou to plány radostné, jistě nás
čeká i řada kulturních, společenských
a sportovních akcí, na kterých si společně jistě mnohé užijeme. Na radnici už se
schází mnoho žádostí spolků o podporu
akcí v tomto roce a je vidno, že dění bude
opravdu pestré. Ve Velvarech se pořád
něco děje, a to je dobře. Važme si toho,
že je to dění klidné a přínosné (řadu pozvánek najdete i v tomto listu).

Přicházejí ale i události smutné, třeba ty, že nás opustil první polistopadový starosta
pan Jaroslav Bouška. Děkujeme mu za vše, co vykonal pro město. Dík patří též panu
starostovi Kurzovi, který do tohoto čísla připravil krátký vzpomínkový text.
Milí Velvarští, přeji Vám krásný únor a radost ze života v našem krásném městě!
Srdečně, Radim Wolák, starosta

PS: V tomto čísle nenajdete
novou hádanku v rubrice
Co je to? K původu busty
TGM, která se našla pod
jevištěm, jsme získali jen
dvě stručné zprávy: první,
že možná byla ve škole ve
vstupní hale, druhou, že prý
byla v Černuci u kapličky.
Lhůtu prodlužujeme, zjistí,
prosím, někdo více?
Informace

Blíží se podání daňového přiznání
k dani z příjmů za rok 2017!
Občané budou mít možnost odevzdat svá daňová přiznání nebo
požádat o radu pracovnice Finančního úřadu pro Středočeský kraj,
územního pracoviště Slaný, a to v pondělí dne 12. března 2018
od 13:00 do 17:00 hodin v prvním patře městského úřadu.
Informace

Přehled velvarských akcí v únoru

Máme lavičky pěkné a nové, ale i lavičky, řekněme,
starší, které by už potřebovaly své

Jisté je, že v lednu nezůstává jenom
u plánování a příprav, ale že se i mnohé
opravdu děje, práce nad hlavu má každodenně technická četa, panu hráznému
Špičkovi se podařilo upravit a zkapacitnit
spodní část náhonu, takže voda může
vesele téci. Odbor majetku rychle zařídil
osvětlení parku u školky, přes nějž povede
hlavní přístupová cesta k lávce přes Bakovský potok při uzavírce mostu, věnuje
se náročné práci na opravě čistírny, odZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Opravený náhon zajistí dostatečný přívod vody
do rybníka

4. 2.

15:30 Karneval v ZUŠ

8. 2.

18:00 Vernisáž: Osobnosti Velvarska, Slánska a Kralupska (Městské muzeum)

10. 2.

9:30

11. 2.

15:30 Šicí dílna: sáčky na potraviny (Velvarská Kostka)

13. 2.

16:00 Kurz trénování paměti 1. lekce (Městská knihovna)

27. 2.

16.00 Kurz trénování paměti 2. lekce (Městská knihovna)

Antistresové malování s Martinou Kusákovou (Velvarská Kostka)

w w w. v e l v a r y. c z |
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Velvarský most
uzavřen – co je
dobré vědět
Právě začíná stavba nového mostu,
čeká nás náročné období, v němž bude
město opět rozděleno na dvě poloviny,
což s sebou přinese rozličné nesnáze.
Věříme ale, že to zvládneme a děkujme
si předem za trpělivost, pochopení
a spolupráci. Připomeňme, že most ani
komunikace nejsou naše, investorem
i realizátorem stavby je Středočeský kraj,
čili do ní nemůžeme příliš zasahovat,
ale budeme se co nejvíce snažit o její
hladký průběh. O dění Vás budeme průběžně zpravovat. První důležité informace
jsou zde:
•
Most bude plně uzavřen od 5. 2.,
předpoklad otevření je 1. 9. 2018
•
Jedinou spojnicí pro pěší v centru
města bude lávka u MŠ. Veškerá motorová doprava bude odkloněna objízdnými
trasami.
•
Autobusy
budou
zastavovat
v nově zřízené zastávce nad MŠ u bývalého cukrovaru (Velvary, závod). Většina
spojů linky PID 593 (Slaný - Hobšovice
- Velvary) bude ukončena na zastávce
„Velvary, Závod“ (u býv. cukrovaru).
Ostatní spoje této linky budou vedeny
odklonem do centra města Velvary přes
obce Budihostice a Chržín s mimořádnou zastávkou „Chržín, Budihostice“.
Všechny spoje linky 220081 (Poštovice/Loucká - Velvary) budou ukončeny
na zastávce „Velvary, Závod“ (u býv.
cukrovaru). Všechny spoje linky 220067
(Vraný - Velvary - Praha) budou vedeny
odklonem přes Budihostice s mimořádnou
zastávkou „Velvary, Závod“, zastávka
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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„Velvary, Nám.“ nebude na této lince
obsluhována. Na lince PID 617 (Kladno
- Slaný - Velvary - Nová Ves - Mělník)
dojde k časovým posunům vybraných
spojů. Sledujte, prosím, výlukový jízdní
řád, bude vytvořena mapka s přehlednou
situací změn dopravní obsluhy.
•
Dojíždějící školáci proto budou
chodit cestičkou od školky ke škole
a přecházet Chržínskou ulici. Zde jsme
požádali o vyhotovení nového dočasného
přechodu, aby byla situace bezpečnější
(od bývalé trafiky směrem k Jednotě)
•
Krom dopravního značení upozorňujícího na uzavírku mostu budou
instalovány dopravní značky „Zákaz stání“
do ulice Slánská (od kostela k faře
čp.192) a Malovarská (před bývalými
spojovými bytovkami, směr od Nabdína).
V těchto částech ulic je dvousměrný
průjezd téměř nemožný. Město jedná
s dopravními orgány o omezení tohoto
stání pouze v denní době tj. od 6-18 hodin,
aby přes noc bylo možné parkovat
•
Uzavírka se dotkne i svozu
odpadů, zatím předpokládáme, že zůstane
ve stejném termínu, svozová firma nás
však žádá, abychom vyndávali nádoby již
před šestou hodinou, protože bude muset
vyrážet dříve.
Změna dopravních poměrů povede jistě
k mnoha nečekaným situacím, předem
děkujeme, že jim pomůžete předcházet.
Zkušenosti z uzávěrky v roce 2014 napověděly, že dopravně náročné se stane
zřejmě zejména v ranních hodinách okolí
MŠ, předem děkujeme, že se tam budete
chovat ohleduplně a obezřetně.
Totéž se týká lávky u školky, zde prosíme
zejména cyklisty, aby mysleli na bezpečnost chodců a dětí a kolo přes lávku vedli.
Dalším místem bude již zmíněný provizorní přechod přes Chržínskou ulici, kde prosíme o pozornost zejména řidiče.

Všechny prosíme o obezřetnost při procházení parkem u školky. Město sice zabezpečilo provizorní osvětlení pěší cesty od objektu pana Tutra přes park k Mateřské škole
a snažilo se provizorně cestu vyspravit, přesto zde je kluzký povrch.
Prosíme vás dále všechny, abyste ve chvíli, kdy
uvidíte, že něco nefunguje či není v pořádku,
neváhali, a dali nám
vědět, abychom včas
mohli jednat.
S díky a s přáním, ať to dobře
jde a brzy skončí,
Radim Wolák, starosta

Co

Kdo

Odkud

Kontakt

Bezpečnost dopravy i
chodců

Městská policie

Velvary

725 07 77 11

Dopravní značení
objízdná trasa

Michal Gregor

ADSUM

777 69 00 22

Jízdní řády autobusů

Jan Beránek

IDSK

720 06 08 28

Kvalita objízdné trasy

Václav Melichar

Cestmistr KSÚS

702 00 82 51

Osvětlení, chodníky,
městský mobiliář atd.

Libor Šulc

Odbor majetku Velvary

606 66 88 03

Schůdnost cest, zeleň,
pořádek

Petr Hájek

Vedoucí technické čety
města

606 66 88 06

Stavba

Milan Arendárik

Stavbyvedoucí
DOPRASTAV

725 82 59 67

Stavební dozor

Miroslav Bureš

IBH

739 00 55 66

Zástupce investora

Marek Hanuš

Krajská správa
a údržba silnic

725 97 35 36

Svoz odpadů

David Brejník

FCC BEC

732 22 22 99

Koryto potoka, otázky
vodohospodářské

Jiří Poes

Povodí Vltavy

724 47 57 98

Cokoli dalšího

Radim Wolák

starosta

606 66 88 01

(nebo když se nemůžete
dovolat na výše uvedené)

Zdeněk Vojtěchovský

místostarosta

603 26 88 83

Veronika Lipavská

Sekretariát města

778 40 59 42
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Vzpomínka
na pana starostu
Jaroslava Boušku
19. ledna zemřel ve věku 84 let první
polistopadový starosta Velvar, Jaroslav
Bouška. Chtěl bych připomenout jeho
zásluhy o rozvoj našeho města a to
nejen nejmladší generaci, která si jeho
působení na radnici nemůže pamatovat,
ale i těm starším, kteří toto období
prožívali s námi.
Jaroslav Bouška byl velvarským rodákem
a patriotem, který v našem městě prožil
celý svůj život. Do roku 1989 pracoval
v pražském podniku zahraničního
obchodu Merkuria jako propagační
a reklamní referent a veřejně se nijak
neangažoval. Situace se změnila v roce
1990. V té době všeobecného nadšení
a občanské aktivity se stal členem nově
vzniklého Občanského fóra, za které
byl spolu s dalšími nominován na kandidátku do prvních svobodných komunálních voleb na podzim tohoto roku. Jak
si možná někteří pamětníci vzpomenou,
toto hnutí získalo ve Velvarech mimořádnou podporu a ve volbách zvítězilo s velkým náskokem a ziskem 62,7% hlasů.
Na základě tohoto výsledku získalo
OF osm zástupců v 15 členném městském zastupitelstvu a jedinou otázkou
bylo, kdo z nich se stane starostou na
příští 4 roky. Dnes se to zdá neuvěřitelné,
ale o tuto funkci se tehdy, patrně z obavy
z velké odpovědnosti, nikdo neucházel.
Dlouho trvalo, než se podařilo Járu (tak
mu říkali přátelé) Boušku ke kandidatuře
přesvědčit. Nakonec souhlasil, ale pouze
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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pod podmínkou, že to bude jen na jedno
volební období. Byl jediným kandidátem a následně byl jednomyslně zvolen.
Brzy se ukázalo, a dnes to s odstupem
více než 27 let mohu jen potvrdit, že to
byla volba šťastná. Do té doby nenápadný Jára Bouška se pustil do práce s velkou vervou a svým nadšením a aktivitou
nakazil celé zastupitelstvo. Ačkoliv činnost
městského úřadu je práce kolektivní, není
žádnou chybou, když se tomuto období
dnes říká „to bylo za Boušky“. Skutečně
svou podmínku dodržel a ve funkci starosty působil jen jedno volební období,
ale za tuto relativně krátkou dobu se toho
podařilo udělat ve Velvarech opravdu
hodně.
Uvedu jen některé, z mého pohledu
největší, úspěchy, kterých se podařilo
dosáhnout v letech 1990–1994, kdy stál
Jaroslav Bouška v čele města. Největ-

ší akcí, co do rozsahu i finanční
náročnosti,
bylo
vybudování
městského vodovodu. Dále pak
zmíním dokončení plynofikace
města, především jeho okrajových částí a nejvýznamnějších
budov (MÚ, školy atd.), privatizaci velké části městského části
bytového fondu, restituce majetku
původním vlastníkům, otevření
Domu s pečovatelskou službou,
výstavbu nových obytných domů
v Chržínské ulici, zřízení první
soukromé střední školy (dnes
již bohužel zaniklé), zřízení stálé
služebny Policie ČR (rovněž
již neexistující), přemístění ZUŠ
do bývalého Kulturního domu,
založení měsíčníku Velvarský
zpravodaj,
výrazné
zvětšení
počtu
obchodů
ve
městě,
odvrácení hrozby zrušení železniční trati Kralupy-Velvary, navázání družebních kontaktů s dánským městem Hanstholm a řada
dalších akcí, které jsem buď
vynechal, anebo jsem na ně
zapomněl.
Domnívám se, že tento neúplný výčet stačí jako důkaz, že
pan Jaroslav Bouška byl dobrým
starostou a jako na takového na
něj budeme vzpomínat. Jeho
zásluhy o rozvoj našeho města
jsou nezpochybnitelné.
Čest jeho památce.
Mgr. Ivan Kurz
Starosta města Velvary
v letech 1994 až 2006
Místostarosta v letech 1990 až 1994,
a poté v letech 2006 až 2010
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Městská knihovna
informuje
o výsledcích činnosti
za rok 2017
Na konci roku 2017 čítal
náš knihovní fond 13.729
svazků, z čehož 12.000
knih máme pro čtenáře
k dispozici ve volném
výběru přímo v půjčovně, ostatní svazky jsou
uloženy v depozitáři.
Za loňský rok bylo
zapřírůstkováno
624
nově zakoupených knižních titulů.
Čtenáři si mohou vybírat ze 17 druhů
časopisů.
Zaregistrováno bylo v naší knihovně
vloni 731 čtenářů, z toho 315 dětí do
15 let. Knihovnu v tomto období navštívilo 17.903 čtenářů a návštěvníků, kteří si
vypůjčili celkem 27.771 knih.
Velký zájem je i nadále o meziknihovní výpůjční službu. Vloni naši čtenáři předložili
rekordních 1.919 požadavků na vypůjčení
knih z jiných knihoven. Tato služba sice
přináší pro nás knihovnice hodně práce
navíc, ale čtenářům umožňuje i vypůjčení těch knih, které v našem fondu nemáme. Zájem je nejen o odbornou literaturu,
kterou si objednávají zejména studenti, ale i o beletrii – romány, detektivky,
historie, 2. světová válka, cestopisy
atd. Aby byla přání našich čtenářů uspokojena, musíme vypsat pro každou
vyžádanou knihu zvlášť žádanku, knihu vyhledat v elektronickém katalogu,
objednat, převážnou většinu knih dovézt
ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně, pro každou z těchto knih zpracovat
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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katalogizační záznam v našem počítačovém výpůjčním systému a informovat
čtenáře, že je pro něj výpůjčka již připravena k vyzvednutí. V průběhu jednoměsíční
výpůjční doby musíme každou z těchto
knih pečlivě sledovat v online kontě, které
má naše knihovna v kladenském výpůjčním systému vytvořeno a kontrolovat, zda
je možno vypůjční dobu knihy prodloužit,
nebo je potřeba ji v daném termínu závazně vrátit, protože je již rezervována dalším
čtenářem.
V loňském roce jsme s kolegyní Lenkou
Štýbrovou pro čtenáře připravily celkem
37 kulturních a vzdělávacích akcí. Oblibě
se i nadále těší kurzy trénování paměti
pro dospělé, které vede certifikovaná lektorka Anna Kratochvílová. Probíhají vždy
na jaře a na podzim. Mezi vzdělávací
pořady pro děti patří programy pro jednotlivé třídy zdejší základní školy, pro
mateřskou školku, pro černuckou základní
školu, ale i soutěže a kvízy o ceny, z nichž
je nejoblíbenější celoprázdninová letní
soutěž Z kulturních programů byly vloni nejvíce navštíveny například besedy

se spisovatelkami Alenou Jakoubkovou
(24. 4.) a Petrou Nachtmanovou (12. 10.),
dále zářijová přednáška „Jak zvyšovat
kvalitu života pomocí cvičení pánevního dna“ a vítání knihy veršů a fotografií
Miroslava Krhounka (10. 1.).

Pasování na čtenáře

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
se uskutečnilo 12. června. Tentokrát byli
pasováni žáci hned tří prvních tříd a všichni, včetně pana starosty, který obětavě
ztvárnil roli pana krále, jsme si tuto krásnou akci užili.

vypůjčili nejvíce knih. Součástí příjemného setkání je i posezení s občerstvením.
Vloni prošla knihovna další proměnou.
Po dlouhých letech došlo na kompletní
výměnu všech regálů v půjčovnách
pro děti i pro dospělé. A čtenáři oceňují
i výměnu nevyhovujícího slabého osvětlení za nové.
Důkazem, že naše knihovna drží krok
s dobou, je zavedení půjčování e-knih
online. Tato služba byla spuštěna u příležitosti Týdne knihoven 2017 (2. – 8. října). Díky této službě mají čtenáři přístup
k nejnovějším titulům ze současné produkce českých nakladatelů.
V posledních dnech roku jsem do dětského hracího koutku pořídila pár nových
hraček: autíčka, kočárek s panenkou
a jezdící nákupní košík. Těší mě, že si
nejmenší čtenáři nové hračky hned oblíbili, do dětského koutku se vyloženě těší
a jejich rodiče si užijí příjemnou chvílku klidu při vybírání něčeho pěkného ke čtení.
Zdeňka Ortová

Již tradičním svátkem pro čtenáře i knihovnice bývá každoroční vyhlášení Krále
čtenářů za uplynulý rok. Při slavnostním
setkání vždy odměníme čtenáře, kteří si

Spisovatelka Alena Jakoubková

Mezi novými regály a pod kvalitním osvětlením se
v sedacích vacích krásně relaxuje

Knížky jsou vybrány, teď je ještě povozit
w w w. v e l v a r y. c z |
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Nejpůjčovanější knihy

v městské knihovně Velvary za rok 2017
Nejčastěji půjčovanou
knihou v dospělé
půjčovně vloni byla kniha
spisovatelky Marcely
Mlynářové:
Dokud držím
pohromadě

V půjčovně pro děti se
nejvíce půjčovala kniha:
Máša a medvěd

A zde je žebříček dalších nejpůčovanějších knih:
V půjčovně pro dospělé

V půjčovně pro děti

Anna Tůmová:
Miluju tě jak svý boty

Nejkrásnější kolekce příběhů:
Ledové království

Sandra Brown:
Reportér

Thomas Brezina:
Tajemství strašidelného zámku

Nicholas Sparks:
Ve tvých očích

Angry Birds:
Bombasovy nejlepší narozeniny

Nora Robertsová:
Kdo chce víc

Jeff Kinney:
Deník malého poseroutky 2

Iva Karlíková:
Muslimské peklo

Lenia Majorová:
Nejkrásnější příběhy o koních

Marcela Mlynářová:
Asi nejsem ženská

Filmový příběh:
Rebelka

Jan Bauer:
K výšinám císařského trůnu

Erica David:
Anna & Elsa – Podivuhodný ledostroj

Harlan Coben:
Nikomu ani slovo

Kate Finchová:
Hotel u zvířátek – Kočičí tajemství

Magda Váňová:
Nebýt sám

Sandra Webrová:
Ducháčkovic rodina

Táňa Keleová-Vasilková
Rozbité štěstí

Holly Webb:
Ustrašené kotě

Jo Nesbø:
Syn

Linda Chapmanová:
Přátelství plné koláčů

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V půjčovně pro dospělé

V půjčovně pro děti

Lucia Sasková:
Zlatokopka

J. K. Rowlingová:
Harry Potter a Kámen mudrců

Meredith Appleyard:
Doktorka z konce světa

Alice Peuple:
Copy a drdoly pro malé slečny

Hana Marie Körnerová:
Znamení jednorožce

David Walliams:
Ďábelská zubařka

Marta Davouze:
Dům v Bretani

Brandon Mull:
Spirit Animals – Zrozeni hrdinů

Charlotte Bettsová:
Žena obchodníka s kořením

Jacqueline Wilsonová:
Motýlí klub

Mary Higgins Clarková:
Pravdu znát nemusíš

Tue Sutherlandová:
Retrívr věčně na útěku

Táňa Kubátová:
Štěpánka

James Patterson:
Vraždy na střední škole

Vlastimil Vondruška:
Ďáblův sluha

Lauren Tarshisová:
Přežil jsem tsunami, 2011

Evžen Boček:
Aristokratka na koni

Zuzana Pospíšilová:
Záhada školní půdy

w w w. v e l v a r y. c z |
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MŠ Velvary
V naší mateřské škole jsme si za poslední
měsíce užili příjemný čas plný nejrůznějších vystoupení, ať již našich nebo umělců
zvenčí.
V listopadu jsme pozvali naše rodiče, aby
si na chvíli zase zakusili, jaké to je být
ve školce, hrát si, zpívat, tancovat
a vyrábět si. Podle účasti rodičů se zdá,
že na školku většina z nás ráda vzpomíná
a dnes už bychom z ní zase tak nespěchali. Snad si toho všimli i naši předškoláci a ještě si to ve školce s námi pořádně
vychutnají. Toho, že již nejsou malé děti,
ale skuteční předškoláci, si určitě všimli
i babičky a dědečkové v domově
důchodců, kde jim před Vánoci ukázali
vše, co již umí a dovedou.

panáčkovat. Jeho vystoupení nás ale
všechny moc potěšilo.
V předvánočním čase otevřely paní
učitelky knihy hříchů a začalo se účtovat.
Dobře to dopadlo, to se ví, tak už byl
akorát tak čas napéct perníčky, trochu
se ztišit a poslechnout si pásmo koled,
říkadel a písniček Hej, hej koleda v podání divadla Hračka. Přišel k nám také živý
betlém složený z dětí z místní základní
školy a ještě předtím, než jsme se rozešli
každý ke svému vánočnímu stromečku,
se stalo to krásné kouzlo a pod stromečkem ve školce se objevily dárky.

My tři králové přišli
k Vám – za krásný
dar děkujem Vám!
Rok se s rokem sešel
a Tři králové opět „zaťukali“
na dveře velvarských domků. Letos bylo statečných
poutníků z východu, vedených andílky
s kometou, dvanáct a na dlouhou pouť
po našem milém městečku jim tentokrát
svítilo slunko, což se projevilo na dobré
náladě a otevřených srdcích velvarských,
kteří štědře do zapečetěných kasiček
darovali 17 500,- Kč!! Kdo sleduje naše
dobročinné koledování pravidelně, ví, že
částka, kterou přispíváme do celonárodní
Tříkrálové sbírky, se rok od roku zvyšuje
– je to dobrá zpráva a patří vám za to
velký dík.
Více informací o sbírce se dozvíte
na www.trikralovasbirka.cz

A co přinese nový rok? Předškoláci
se připravují na zápis do školy, rodiče
měli možnost konzultovat s třídními
učitelkami, v čem je ještě potřeba zabrat
a co již hravě každý zvládne. Menší
děti povinnosti ještě netlačí, snad jen
vybrat si tu nejlepší masku na karneval,
který proběhne 14. 2. Čekají nás jarní
prázdniny v termínu od 26. 2. do 4. 3.
Mateřská škola bude pro všechny, kteří
nemají možnost odjet na hory, otevřena.
Naučili jsme se pár kouzel od kouzelníka
Valdiny, ale takové psí kusy, jaké předvedl
pejsek Lukas ve školce, předvádět určitě
nebudeme. Za piškot dokázal vylézt
paničce až za krk a ještě k tomu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Za neúnavné zpěvavé koledníky a jejich
doprovod vám přeje krásné zimní dny
Michaela Kuptíková

Tak teď už si jen přejeme, ať se stane další zázrak a z oblohy se spustí vločky a my
tady v nížinách se můžeme na chvíli cítit
jako na opravdových horách.
Za děti a zaměstnance MŠ
Kateřina Braunová

Taky mu zazpívali, ale nic nedal ☺
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

nařízení je závazné pro každou firmu,
instituci či jednotlivce, kteří zpracovávají
osobní údaje. Nařízení je platné už dnes,
a účinné od 25. 5. 2018. Zkrátka je potřeba
zabezpečit osobní data proti jejich možnému zneužití, a tak provedeme analýzu
současného stavu, výsledky srovnáme
s požadavky GDPR a implementujeme
(rozuměj začleníme) opatření k dosažení
souladu s GDPR.

V pranostikách se říká, že únor dláždí
cestu k jaru. Ale také: Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor
kožich. Tak uvidíme…

Přestože se opatření dotkne každého žáka, pedagogického i provozního
zaměstnance školy i rodičů, nařízení
nám nevadí. Držíme panu řediteli palce,
a věříme, že to dokáže.

V základní škole se ale připravujeme na
GDPR. Není to nic vulgárního. Je to jen
nařízení Evropské Unie. Zkratka znamená
General Data Protection Regulation. Toto

My se zatím s dětmi zúčastníme různých
akcí. Například v minulých týdnech
se ve velvarské sokolovně konal
VanočCup – tradiční soutěž ve vybíjené
4. - 9. ročníků. Z pozvaných škol:
ZŠ Černuc, ZŠ Klobuky, ZŠ Kmetiněves
a ZŠ Velvary se vytvořily 4 vyrovnané
týmy. Za podporu děkujeme nejenom
všem těmto školám, ale i starostům obcí
Černuc a Kmetiněves, které s Centrem sportu spolupracují a šikovné děti
podporují.

Hned po vánočních svátcích jsme vyjeli za zimními radovánkami do Vysokého
nad Jizerou. Celkem se lyžařského kurzu
zúčastnilo 51 žáků z 3. - 9. ročníků. Konal se od 2. do 7. 1. 2018. Počasí nám
přálo, sněhové podmínky byly ideální.
Děti se učily sjezdovému lyžování
a jízdě na snowboardu. I na běžkování
letos došlo. Každý večer proběhla nějaká
zajímavá přednáška i bohatý kulturní program. Více najdete na stránkách školy.
Florbalisté nám v Kralupské regionální školní florbalové lize dělají radost.
Svými výsledky se pohybují v horní polovině výsledkové tabulky. Držíme jim palce
do dalších zápasů.
Zapojili jsme se do soutěže Mladý chemik.
Soutěž má školní kolo, které plnily všechny děti z 9. ročníků. Z nich se 3 nejlepší
v prosinci účastnily kola v Praze na Střední průmyslové škole v Křemencové ulici.
Zájem byl letos opravdu velký. Velvarskou školu reprezentovaly Z. Moučková,
K. Musilová a A. Krompholcová. Vyplnily
test a zúčastnily se přednášky. Naše
děvčata v konkurenci jistojistě obstála.
Blíží se jarní prázdniny. Školní družina
bude uzavřená z důvodu malého zájmu.
Ve škole nás navštívil Bovýsek. Maskot akce „Ovoce do škol“. Uspořádal
pro děti přípravné třídy a 1. - 3. ročníků
krátkou soutěž s pěknou odměnou. Děti
z celé školy měly možnost seznámit se
a ochutnat subtropické a tropické ovoce.
Například s cherimoyou neboli annonou
z Jižní Ameriky.
Páté ročníky se zúčastnily v Nymburku
krajského kola soutěže T-Profi. Družstvo
složené z velvarských páťáků, slánských
středoškoláků a pracovníků Linetu skončilo na druhém místě. Na postup do celostátního kola to nestačilo, ale bylo to fajn.
Bohužel se stále potýkáme, napříč všemi
třídami, s veškami. Pokud rodiče zjistí, že
dítě má vši, provede opatření stejné jako
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při jiném onemocnění. Je třeba dítě ponechat doma, aby se zamezilo dalšímu šíření. Všechny lůžkoviny, potahy, oblečení,
plyšáky atd. je třeba vyprat, vydesinfikovat
(ideálně i koberce). My ve škole dezinfikujeme i šatní skříňky.
Druhé třídy se ve spolupráci s Charitou
v Kralupech nad Vltavou zúčastnily besedy s promítáním „Naše děti v Kongu“.
Po besedě vyráběly záložky, které charita
nabídne k prodeji a za utržené peníze nakoupí dětem z Konga věci do školy, oblečení i další potřebnosti.
…… a na svatého Bedřicha slunko teplem
zadýchá, tak už se těšte – to už se bude
hlásit březen….
Za ZŠ M.Červenková

Vědecká konference
Dne 11. 12. 2017 pořádala třída 8. B
vědeckou konferenci. Zde měla tato
třída předvést své chemické schopnosti a dovednosti. Na tuto akci
byla pozvána třída 5. C a pan ředitel Došek. Konference se líbila celé
třídě 5. C i panu řediteli. Tento projekt
se konal pod záštitou naší paní učitelky
chemie Ing. Jany Tlusté, která zadávala
témata. Tato akce se konala ve třídě přírodopisu ve velvarské škole, témata této
akce byla: složení vzduchu, znečištění
vzduchu, ozon, teplotní inverze a koloběh vody.
Pracovali jsme ve skupinách a prezentovali své závěry před obecenstvem. Žáci
pátého ročníku se tak seznámili s novým
předmětem, který je čeká, chemií.
Rovněž
se
dozvěděli
mnoho
zajímavých
i
důležitých
informací o kvalitě ovzduší
a vody na Zemi.
Šimon Vadinský, 8.B
w w w. v e l v a r y. c z |
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Inspekce nechodí po
horách, ale po školách
– co nám přinesla?
Vánoční atmosféru posledních školních dní
loňského kalendářního roku narušila neplánovaná návštěva České školní inspekce: ta dorazila na základě stížnosti. Stížnost byla cílena
na režim dětí v době tzv. malých přestávek;
možnosti používání mobilních telefonů dětmi;
systému žlutých, červených a modrých karet
jako jednoznačné podpory pro zachovávání
kázně, bezpečnosti a ochrany zdraví žáků,
který také upravuje další pravidla vzájemných
vztahů dětí; a pedagogickou práci paní učitelky
Mgr. Palmové, zejména v 9. ročnících.
Česká školní inspekce v závěru svého šetření
poukázala na to, že současná legislativa vyžaduje, aby systém karet byl uveden ve školním řádu. Shledala také, že mezi pedagogy
existuje nejednotný výklad režimu dětí o tzv.
„malých“ přestávkách. Malé přestávky slouží
především pro přesun dětí z jedné učebny do
druhé, k tomu, aby žák navštívil toaletu, mohl
dodržovat pitný režim nebo se nasvačil. V případě, že žákovi v desetiminutové přestávce
(v době odpoledního vyučování jsou přestávky pětiminutové) zbývá ještě čas na osobní
relaxaci, může na chodbě i konverzovat se
spolužáky, vyhledat vyučujícího za účelem
dojednání konzultace či jiné organizace výuky
nebo navštívit kancelář s administrativním
požadavkem (téměř 500 dětí je v pohybu).
Pravidla pro používání mobilních telefonů jsou
ustálena již několik let. Ve škole je zakázáno
používat mobilní telefon během vyučování,
výjimku uděluje vyučující daného předmětu
či dozorující učitel. Žáci jsou poučeni, že
v případě mimořádné situace v rodině, mohou
požádat o používání mobilního telefonu. VýjiZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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mečné používání mobilních telefonů během
přestávek má výchovný důvod; škola se snaží
vést děti k autentické a plnohodnotné osobní
komunikaci.
Systém karet škola považuje za své „rodinné
stříbro“. Před více než 10 lety si ho vytvořil
žákovský
parlament.
Je
jednoznačný
a odpovídá kultivovanému duchu sportovně-společenské kultury školy. Proto, aby byla
dodržena litera zákona, byla vytvořena
pracovní skupina pedagogů, kteří pracují
nad začleněním systému do školního řádu.
Abychom se vyvarovali případného šlápnutí
do legislativního autu, požádá vedení školy
odborníky na školní legislativu o spolupráci.

Snažíme se k ní také tak přistupovat. Občas je
to ale obtížné. Obzvláště ve chvíli, kdy víte, že
na Vás inspekci někdo poslal, aniž by předem
přišel sám. Ve chvíli, kdy víte, že si na vás stěžuje někdo, komu jsme vyšli vstříc, když žádal,
aby jeho děti mohly chodit do naší školy, ačkoli
bydlištěm spadají jinam.
Stížnost se dotkla téměř každého zaměstnance školy a příprava podkladů pro inspekci nám

vzala dosti času. Jsme rádi, že se nám v jejich zjištěních podařilo najít něco přínosného.
Děkuji všem pedagogickým pracovníkům
za to, že se snaží odvádět svou práci s maximálním nasazením a v nejlepší možné
kvalitě. Děkuji rodičům, že v případě, že mají
pocit, že by bylo potřeba ve škole něco změnit,
přijdou nejprve za námi a společně budeme
hledat cestu.
Mgr. P. Došek, ředitel ZŠ

Pozvánka

Důkladné kontrole byla podrobena pedagogická práce paní učitelky Palmové. Bylo zjištěno, že stěžovatelka uvedla některá fakta
nepřesně a zkresleně. V práci paní učitelky nebylo shledáno žádné pochybení. Na schůzce
s rodiči, která proběhla ještě před podáním
stížnosti, paní učitelka připustila, že některé
výroky, které byly uveřejněny v internetové
žákovské knížce, a které měly žáky motivovat
k větší píli, byly nepřiměřené. Na schůzce byla
dojednána opatření vedoucí k zvýšení motivace žáků k učení, a tedy ke zlepšení prospěchu. Někteří rodiče se obávali, že by špatné
známky z přírodopisu a zeměpisu měly vliv na
přijímací řízení na střední školu. Byl domluven
i termín následné schůzky, na kterou se dostavilo pouze pět rodičů. Je nutné podotknout,
že při pololetním hodnocení se klasifikace žáků 9. tříd nijak nelišila od klasifikace
v předcházejících letech. Kvalitu znalostí žáků
prověří střední školy, a především sám život.
Další body stížnosti Česká školní inspekce
označila za neprokazatelné a nedůvodné.
Každou návštěvu školní inspekce je nutné vnímat jako příležitost k diskusi, možnost získat
pohled zvenku a zpětnou reakci na naši práci.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Ohlédnutí za vánočními
svátky v Domově Velvary
Již od začátku prosince se na všech
odděleních v DD objevily vánoční stromky,
před jídelnou velký vánoční strom, ostatní byly
menší, ale i tak nám zpříjemnily ten krásný
předvánoční čas. V prosinci nás navštívily děti
z mateřské školy z Velvar a z Černuce. Moc
nás potěšily svým vystoupením a byli jsme
těmi malými dětmi i dojati. Radost nám udělaly
pracovnice firmy Bralep s.r.o. z Ledčic, které
nám předaly dárky k Vánocům. My jsme si je
nejdříve mohli vybrat a firma Bralep je zaplatila. Je to od této firmy velká laskavost a moc jí
děkujeme!

22.
prosince
k nám zavítali
harmonikáři
ze Slaného – pan
Ježek s vnukem.
Zahráli a zazpívali
nám hezké písničky. Potěšili jsme
se i písničkou „Vánoce, Vánoce přicházejí…“
a také naší velvarskou „Ó Velvary, kde jsou mé
tolary…“. I jim patří náš dík.
Pak nastal Štědrý večer s hojnou a dobrou
večeří. Na dobrém jídle jsme si pochutnali
i po oba sváteční dny. V té době snad
všechny klienty navštívili příbuzní, takže
vánoční čas plynul pěkně a v pohodě.
Tak takový byl předvánoční čas i samotné
Vánoce u nás v DD Velvary.
Jiří Krejčí

Pozvánka

Městské muzeum Velvary připravuje
do Galerie Na Špýcharu velikonoční výstavu
„Tvary a vůně perníků“
Rádi bychom touto výstavou rozšířili část stálé expozice muzea věnovanou perníkářství.
Prosíme proto naše návštěvníky a příznivce o spolupráci. Pokud pečete a zdobíte perníky,
podělte se o jejich kouzlo s ostatními a přineste nám svoje dílka na výstavu.

Perníčky přijímáme v muzeu
do 18. 3. 2018.

(Pražská 109, tel. 315 761 419, 725 867 123)

Výstava se bude konat 25. 3.- 8. 4. 2018.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Zpráva
o činnosti
Městského muzea
Velvary za rok
2017
Během roku 2017 navštívilo muzeum a akce
jím pořádané 1914 lidí.
V roce 2016 - 2017 proběhly rekonstrukční
práce ve staronově pronajatých místnostech
domu čp.110 (muzeum tyto prostory opustilo
v roce 2012) a první patro budovy bylo propojeno se stávající expozicí v domě čp. 109.
V listopadu byla pro veřejnost otevřena
nová část stálé expozice muzea tematicky
rozdělená do jednotlivých místností- Velvary
barokní, Velvary v letech 1918- 1938 a Stará
škola. Součástí nových prostor je i dětská
herna skřítka Muzejníčka.
Výstavy
▪ Výstava dětských prací výtvarného oboru
ZUŠ Velvary
▪ Karolína Borecká: Kouzlo okamžiku
- výstava obrazů
▪ Dejte vejce malované - výstava kraslic
v Galerii Na Špýcharu
▪ Renata Frančíková a Eva Fošenbauerová:
Jaro nebo léto - výstava kreseb a fotografií
▪ Obrazy z depozitářů - výstava obrazů
z výtvarné sbírky muzea
▪ Miloslav Radoměřský a Lada Kucker:
Pastely
▪ Viola Benešová: Průhledy - výstava obrazů,
grafiky a šperků
▪ Kdo byl kdo na Velvarsku - informace
o osobnostech z Velvar a blízkého okolí formou
„pouliční výstavy“. Každý měsíc byla představena jedna osobnost ve vitríně umístěné
na budově muzea v Pražské ulici.

Kulturně výchovné akce a doprovodné
programy k výstavám a expozicím
▪ Tajemný zámek Mikovice - přednáška
PaedDr. Jana Racka
▪ Zapomenuté osudy - beseda ke knize
spisovatelky Martiny Bittnerové
▪ Vajíčkobraní - muzeum se zúčastnilo akce,
kterou tradičně pořádá před Velikonocemi
organizace Človíček RaD z.s., výstavou
kraslic v Galerii Na Špýcharu.
▪ Muzejní černá hodinka - báchorky,
balady a pověsti z Kralupska a Velvarska
vyprávěl Jindřich Havlík, sběratel pověstí
a pohádek z regionu a autor knih.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Den otevřených dveří v muzeu zpřístupnění nových expozic muzea, program
k oslavám 85. výročí vzniku Městského
muzea Velvary - komentované prohlídky, dílničky, koncert ZUŠ Velvary.

▪ Hudební festival „Dvořákovy Velvary“
- muzeum se podílí na organizaci koncertů
pořádaných městem Velvary. V roce 2017 se
uskutečnily dva koncerty v secesním sále muzea a vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny ve
Velvarech, jehož spolupořadatelem byla Římskokatolická farnost v Kralupech nad Vltavou.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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▪ Velké prádlo - spolupráce s TOM Javory
Černuc, výukový program pro školy zaměřený na dějiny každodennosti - seznámení
s domácností, odíváním a hygienou našich
předků; pracovní listy, výroba mýdla. Šedesátiminutového programu se zúčastnilo postupně
6 tříd ze ZŠ Velvary a ZŠ Černuc.
▪ Černá hodinka aneb podzimní čas v životě našich předků - spolupráce s TOM Javory
Černuc, výukový program pro školy zaměřený na báchorky, pohádky a pověsti Velvarska
a na podzimní lidové zvyky našich předků.
Součástí programu byly soutěže a rukodělné
práce v dílničkách pod vedením lektorů.
Devadesátiminutového programu se postupně
zúčastnilo deset tříd ze ZŠ Velvary.
Vánoční benefiční akce - muzeum bylo spolupořadatelem 5. ročníku vánočního odpoledne s programem pro děti - divadlo, vystoupení
žáků ZUŠ, dílničky. Akci pořádal spolek Laura
a finanční výtěžek akce byl věnován na léčbu
a rehabilitaci holčičky postižené mozkovou
obrnou.
▪ Vlastivědné vycházky po Velvarech

Akce, na které muzeum propůjčilo prostory

Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky

▪ Veřejná zasedání zastupitelstva
▪ Letní zpívání Velvarského pěveckého
spolku
▪ Výchovný koncert ZŠ Velvary

Muzeum poskytlo informace a materiály
ke zpracování 8 badatelům zajímajícím se
o sbírky muzea a historii Velvarska.
Muzeum zapůjčilo osmnáct obrazů malíře
Jiřího (Georga) Karse galerii Adolf Loos
Apartament and Gallery s.r.o. k prezentaci
na výstavě „Jediné, na čem záleží, je člověk“
konané ve výstavní síni galerie v budově
spolku Mánes v Praze 12. 10. - 29. 11. 2017
a pět obrazů tohoto malíře Městskému muzeu
v Kralupech nad Vltavou k prezentaci ve stálé
expozici muzea.

Sbírkotvorná činnost
V roce 2017 jsme zapsali do přírůstkové knihy 84 sbírkových předmětů a v druhém stupni
evidence jsme zpracovali 38 sbírkových předmětů.
Řádnou inventurou dle § 12 zákona 122/2000
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů prošlo 593 sbírkových předmětů.
V tomto roce pokračovala revize archeologické
sbírky a její odborné zpracování včetně elektronické evidence.

Text Jitka Kůrková, foto Pavel Bakalář a Karel Novák

w w w. v e l v a r y. c z |
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Rybovka ve Velvarech
se stává tradicí

setkáváme, je Rybovka jedinečná tím,
že většina účinkujících jsou velvarští občané: v orchestru účinkují učitelé a absolventi
místní ZUŠ a sbor je též převážně domácí
(jen s výpomocí mužských hlasů z kladenského sboru Smetana-Slovanka). Pro amatérské hudebníky a zpěváky je to ojedinělá
možnost vystupovat po boku profesionálních
hudebníků, ve velkém hudebním uskupení.
Představuje to pro ně obrovskou zkušenost,
která je v hudbě a zpěvu posouvá dále.

me řediteli ZUŠ, panu Adeltovi. A v neposlední
řadě, velké poděkování patří velvarským farníkům a panu faráři Masaříkovi, za propůjčení kostela sv. Kateřiny. Kostel je o vánočních
svátcích krásně vyzdobený a koncerty tam

mají jedinečnou atmosféru, kterou oceňují
i profesionální hudebníci a vždy se k nám rádi
vrací.
Pavlína Maloy Řezáčová,
za Velvarský pěvecký spolek
Foto: Kateřina Šourková

Inzerce

Inzerce

Již potřetí vánoční atmosféru v našem městě
provázela Rybovka, neboli Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby. V kostele sv. Kateřiny
ji 27. prosince uspořádal Velvarský pěvecký spolek spolu se ZUŠ Velvary. Dirigentem
a sbormistrem v jedné osobě byl Vratislav
Řezáč.
Jedná se o největší koncert ve Velvarech,
a to jak velikostí účinkujícího hudebního tělesa,
tak i návštěvností. Počet účinkujících se blížil
sedmdesátce (4 sólisté, 20 členů orchestru,
15 členů dětského sboru a 33 dospělých
sboristek a sboristů), počet návštěvníků
se přesáhl 170. Oproti jiným koncertům
vážné hudby, se kterými se ve Velvarech
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Ohlasy
posluchačů,
pocit
účinkujících
a ostatně i pochvala od dirigenta (sbormistra)
dokazují, že vystoupení se povedlo a bylo
ojedinělým kulturním zážitkem.
Pro Velvarský pěvecký sbor bylo velvarské
vystoupení již šestým přednesením Rybovy
mše v této sezóně. Sbor je již pravidelně
v adventním čase zván na vystoupení
v kostelích v okolí Velvar a díky vazbě
sbormistra na ústecký komorní orchestr
je spolu s dětským Tolárkem, zván na velké
provedení Rybovky do divadla v Žatci a letos
i do jízdárny Terezína.
Poděkování za finanční podporu patří Nadaci
Život umělce a městu Velvary. Za organizaci,
podporu a také za poskytnutí zázemí děkujew w w. v e l v a r y. c z |
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Nejlepší šachista
České republiky
a osmnáctý hráč světa
ve Velvarech?
Ano, REALITA !!!
Velvarští šachisté pořádají každý rok různé
akce, soutěže a turnaje jak pro šachisty, tak
i pro širokou veřejnost. Ovšem letošní sezóna
2017/2018 je plná šachových akcí a událostí. Ať už to byl každoroční Velvarský šachový turnaj, kde jsme letos zaznamenali rekord
zúčastněných šachistů. Účast Patrika Kohma
na Mistrovství Čech mládeže. Účast Matěje
Beneše na mezinárodním šachovém turnaji mládeže ve Frýdku-Místku. Nebo odhalení
pamětní desky Dr. Karla Treybala a uvedení
do provozu prvních velvarských venkovních
šachů a plno dalších událostí. Chci poděkovat velvarským šachistům, ale zejména mým
spolupracovníkům ve Výkonném výboru
šachového klubu Velvary, a to panu Ing. Davidovi Němcovi a panu Ing. Jindrovi Trejbalovi. Druhému jmenovanému se pro jaro 2018
povedl dojednat opravdu‚ ‘kardinální‘‘ kousek.
Ve Velvarech se uskuteční sehrání simultánní
šachové partie na dvaceti šachovnicích.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Simultánní partie je exhibiční vystoupení
šachového Mistra, nebo velmistra, který
hraje současně na několika šachovnicích
proti vícero hráčům. Šachovnice bývají umístěny v kruhu či obdélníku, Mistr k nim postupně přistupuje, provede svůj tah a pokračuje
k další šachovnici. Ve Velvarech se v minulosti již odehrálo několik simultánních partií
a několik šachových velmistrů si na Velvarské půdě již zahrálo. Ale nikdy, nikdy v historii
Velvarského šachu zde nehrál nejlepší
šachista České republiky. Až letos se v našem
městě představí a sehraje simultánní partii na
dvaceti šachovnicích nejlepší šachista České
republiky a osmnáctý hráč světa David Navara.

Tato sportovní a společenská
akce se uskuteční 7. března 2018
od 17:00 hod.
v budově školní jídelny ve Velvarech.

David Navara je současný nejlepší hráč ČR
patřící do světové špičky. Zatím nejvýše
figuroval v celosvětovém žebříčku FIDE
v říjnu 2006, kdy byl na 13. místě. Ve čtrnácti letech získal titul mezinárodního Mistra,
velmistrem se stal šest dní před svými
17. narozeninami. Českou jedničkou se stal
1. července 2003. Simultánní partie není nic
jednoduchého ani pro velmistra. Vyžaduje jeho maximální soustředění a musí své
„umění‘‘ ukázat opravdu - jak se říká - naplno.
Proti Davidovi Navarovi usednou z druhé
strany dvaceti šachovnic hráči Šachového
klubu Velvary včetně několika nadějných dětí
našeho klubu. Dále několik hráčů spřátelených šachových oddílů našeho regionu
a pár významných osobností, například starosta našeho města pan PhDr. Radim Wolák.

Takováto simultánní partie je pro všechny
šachisty „svátek‘‘ a pro diváckou veřejnost
je to jedinečná příležitost mít možnost
sledovat neopakovatelný sportovní výkon
a umění šachového velmistra. A již zmíněného
7. března uvidíte a zažijete to nejlepší,
co Česká republika nabízí. Simultánní partie by měla trvat cca dvě a půl až tři hodiny.
Po skončení partie proběhne autogramiáda,
kdy každý z hráčů obdrží Davidem Navarou
podepsanou jeho knihu: Můj šachový svět.
Tuto knihu si budou moci zakoupit za cenu
400,- Kč a nechat podepsat i všichni přihlížející diváci (pokud o tuto knihu budete mít
zájem, musíte nás o tom minimálně 1 týden
dopředu informovat prostřednictvím emailu:
sachyvelvary@post.cz, abychom vám ji stihly
objednat).
Při příležitosti této simultánní partie bude
vytvořen krátký dokumentární film, který poté
veřejně zpřístupníme.
Závěrem chci pozvat jak všechny šachisty, tak
i širokou diváckou veřejnost na tuto jedinečnou sportovní a společenskou akci. Prosím
všechny účastníky (hráče i diváky), aby dorazily cca 15 minut před začátkem. Tato příležitost vidět „naživo‘‘ nejlepšího šachistu ČR.

David Navara

Davida Navaru ve Velvarech se již nemusí
opakovat. Uvidíme, jak dopadne šachový
souboj: Navara vs. Velvary.
Šachový klub Velvary
předseda Výkonného výboru Petr Neuman

Inzerce
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Klub seniorů v Kostce

opět v novém roce
Minulý rok ukončily členky klubu výstavou
svých výrobků a své dovednosti předaly
veřejnosti na adventní dílně ve velvarské
Kostce. Zúčastnily se zejména děti v doprovodu
rodičů, či prarodičů a bylo to moc příjemné
adventní setkání několika generací. Děti
si vyrobily vánoční ozdoby na stromeček,
všichni ochutnali též vánoční cukroví
a prohlédli si vystavené výrobky. Výstava
ukázala
výsledek
několikaměsíčního
setkávání, při němž se seniorky věnovaly
rukodělným technikám v projektu podpořeném
dotací o.p.s. Přemyslovské střední Čechy.
Nový rok jsme zahájily (stále samé ženy) svou
činnost plánováním pondělků na celý letošní
rok. Nápadů máme bohatě, naše zájmy lze
rozdělit do několika skupin. Každý nový
příchozí si určitě najde to, co ho zajímá.
Učíme se zpracovávat obyčejné i netradiční
materiály, např. novinový papír, zbytky látek, vosku, skořápky ořechů, koření různé
přírodniny ze společných procházek a výletů.
Vánoce a Velikonoce jsou pro nás nekonečnou inspirací. Následují i ostatní rukodělné
techniky, jako je drátkování, drhání, koláže, batika, malba na sklo, plstění, keramika
a podobně. Naše setkání však někdy probíhá
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i jako literární pondělní dopoledne, dvakrát
za rok pořádáme opékání buřtů. Letos bychom
jej chtěly uspořádat v době čarodějnic pro veřejnost na koupališti. V muzeu bychom rády
uspořádaly důstojnou oslavu letošního MDŽ.
Pro děti plánujeme uspořádat tvořivé dílny…
Je toho opravdu mnoho, do jednoho článku
se to ani nedá vypsat. O jednotlivých akcích
budeme včas veřejnost informovat nabídkou
ve Zpravodaji z Velvarska a na plakátech.
Stále se scházíme vždy v pondělí v 9 hodin
ve velvarské Kostce, i když zrovna první únorové pondělí (5/2) plánujeme „Výlet do Kralup
s kávou a procházkou“ (odjezd vlakem 8:16
h). Další plány na únor jsou: 12/2 Povídání
o lidových zvycích a obyčejích, lidová přísloví a zajímavosti, 19/2 Malování na sklo a 26/2
Masopustní posezení s maskami a občerstvením. Začátkem března oslavíme MDŽ a již
se začneme zabývat velikonočním tvořením.
Přijďte mezi nás!
Zdena Horáčková Foto: Markéta Rylková

Inzerce
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Slavnostní
vyhlášení
soutěže o
podobu skřítka
Muzejníčka

Vernisáž výstavy Entropie duše
v Galerii Tomáše Vosolsobě
Galerie Tomáše Vosolsobě Vás srdečně zve na slavnostní otevření výstavy Entropie duše, která
představí nejen fotografickou, ale také literární tvorbu Miroslava „Doyleman“ Krhounka. Cyklem
fotografií s názvem Entropie duše autor zkoumá a zachycuje stavy a míru neuspořádanosti lidské
duše. Charakteristickým znakem tvorby Miroslava Krhounka je zpracování popisků či názvů děl
formou básnických textů, které se stávají nedílnou součástí jednotlivých fotografií.
Vernisáž se za přítomnosti autora uskuteční

Dne 9. 1. 2018 proběhlo v sále
Městského
muzea
Velvary
vyhlášení soutěže o podobu
skřítka Muzejníčka, kde děti
měly dle své fantazie nakreslit
podobu skřítka, který po nocích
dělá v muzeu neplechu. Malých účastníků soutěže se sešlo
na 43 a každá jedna podoba
skřítka byla originální. Komise
tedy neměla lehké rozhodování.
Nakonec dospěla ke konečnému
pořadí v jednotlivých kategoriích
a zároveň vybrala absolutního
vítěze soutěže.

v úterý 6. března 2018 v 18. hodin
v Galerii Tomáše Vosolsobě
(nám. Krále Vladislava 10, Velvary).
Těšíme se s Vámi na viděnou!

Výsledky můžete vidět zde:
A. Kategorie 10-12 let
1) Jan Kalina
2) Natálie Šturalová
3) Anna Marie Culková

Inzerce

B. Kategorie 8 let
1) Jan Murárik
2) Josef Fingerhut a Benita Sarah
Benková
3) Eira Roberts
C. Kategorie 6-7 let
1) Barbora Markantová
2) Lucie Culková
3) Natálie Stýblová
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb
přijme do hlavního pracovního poměru:

Absolutní vítěz
Barbora Markanotová
Podobizna skřítka Muzejníčka od absolutní vítězky soutěže
Barbory Markantové bude sloužit jako předloha pro vytvoření loga, jež bude Městské muzeum Velvary užívat pro akce
věnované těm nejmenším. Vítězce i všem zúčastněným moc
děkujeme a gratulujeme! Výstavu všech soutěžních skřítků
Muzejníčků budete moci vidět v herničce v prostorách budovy muzea do konce února 2018. Budeme se
na Vás těšit při příští návštěvě
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary
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• všeobecnou zdravotní sestru pracující bez odborného dohledu, plat dle tarifových tabulek
• pracovníka/pracovnici v sociálních službách do přímé obslužné péče, rekvalifikační kurz
pro pracovníky v sociálních službách výhodou, v jiném případě je nutné absolvování
tohoto kurzu a to do 18 měsíců od nástupu, plat dle tarifových tabulek
• uklízečku na 0,8 úvazku (tzn. 6,5 hod./den), plat dle tarifových tabulek
Podrobnější informace u vedoucí sestry Hasalové, tel: 732 589 544.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Největší tým na sebeobranu

pro ženy v česku

tě konání a možnosti přihlášení naleznete
na
www.tiger-jiujitsu.cz
nebo
našem
facebooku. Těšíme se na viděnou.
Jakub Běžel, TIGER – JIU JITSU

Náš klub Tiger - Jiu Jitsu připravil za podpory
města Kralupy již pátý ročník kurzu sebeobrany pro ženy. Co odlišuje naše kurzy sebeobrany od všech ostatních? Je to metodika, přístup,
atmosféra a náš tým. Ano, velvarské a kralupské ženy mají k dispozici největší tým na ženskou sebeobranu v Česku.
A jak to viděla účastnice kurzu Veronika?
„Vyšší počet „figurantů“ byl super, člověk se
moc nezastavil. Oceňuji také individuální přístup i přes větší počet účastnic. Nikdy nebylo
nic problém ukázat, vysvětlit apod. Navíc
propojení fyzické ale i psychické náročnosti bylo hodně efektní. Člověk neměl takový
ten lehkovážný pocit, že si jde jen někam
zablbnout a zasmát se. Jsem ráda, že ten
psychický tlak nebyl podceňovaný, ale naopak
se na něj zaměřilo.“
Co na kurzu zaujalo Karolínu?
„Zaujala mě především možnost naučit se
správně a rychle reagovat a včas odhalit
případné nebezpečí. Rozhodně vnímám své
okolí jinak a vím, že budu schopna v případě
krizové situace reagovat.“
Magdalenka závěrem shrnuje.
„Čas v hodinách byl stoprocentně využitý. To,
že jsme si to mohly zkoušet na více různých
klucích, bylo taky dost přínosné. Každý byl
trochu jiný, měl jiný přístup a nutil nás jednat
jinak. Navíc jsme nemusely čekat, až na nás
dojde řada. To, myslím, z kurzu udělalo opravdu intenzivní seminář, který asi jen tak někde
nemají! Taky se mi dost líbilo propojování
teorie a praxe. Povídání a zaslané texty
o bezpečnosti, o chování, o způsobu
verbální komunikace. Tohle všechno vytvořilo
takový komplexní přehled a pohled na celou
věc ženské sebeobrany, a to nejen při vyloženém útoku.“
Více informací o průběhu kurzu, mísZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ZUŠ Velvary
Milí čtenáři,
dovolte mi malé nahlédnutí do našeho výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Velvarech. Ráda bych Vás pozvala na výstavu v našem vestibulu, kde se můžete potěšit výkresy
jedné z našich žaček.
Zuzana Moučková navštěvuje naši školu už od
školky a letošní rok je právě ona absolventkou
výtvarného oboru. Poslední dva roky na sobě
tvrdě pracovala a výsledkem je 1. místo v talentových zkouškách na Umělecké průmyslové
škole v Praze. Tímto jí moc blahopřeji a přeji
Pozvánka

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

38

do budoucna ať jí to, co dělá, dělá jen a jen
radost.
Také taneční obor nezahálí. Zvu Vás proto
6. 2. v 18.00 na Taneční galakoncert v Kralupech nad Vltavou, ale i na další taneční představení, jako je:
13. 3. ve Slaném – Soutěžní přehlídka ZUŠ
15. 4. FTM Praha – region
24. 4. taneční setkání v divadle ve Slaném
A v červnu na naše závěrečné vystoupení
v KaSS Kralupy
Marcela Odvodyová

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

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

Za Roudnickou branou 622
273 24 Velvary
tel./fax: +420 315 761 412
mobil: +420 723 360 838
mail: autoelektrika@tutr.cz

www.tutr.cz

pořádá

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

Městská knihovna Velvary
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

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

Kurz se bude konat
ve společenské
místnosti knihovny
od 16 hodin:

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

Inzerce

Firma - Zdeněk TUTR - Autobaterie a Autoelektrika, Velvary
přijme pracovníka do hlavního pracovního poměru na pozici:
skladník - údržbář - řidič skupiny B+E.
Vyučení nebo střední škola je výhodou.
Plat 20.000,- až 30.000,-Kč.
Nástup možný ihned. Info na tel. 602 643 770.

13.2.2018
27.2.2018
13.3.2018
27.3.2018
10.4.2018

–
–
–
–
–

Hrátky s písmenky
Mnemotechniky
Hrátky s čísly
Mnemotechniky
Kreativita

Pro registrované čtenáře zdarma.
Ostatní zájemci se můžou registrovat
před zahájením kurzu. Přihlásit se
můžete telefonicky na čísle 315 761 312
nebo osobně v knihovně.
Lektorka kurzu: Anna Kratochvílová

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA

Vydává měsíčně Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
www.velvary.cz
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VELROS
Kronika
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

města Velvar

Část jedenáctá – léta 1926 až 1929 – nejen
o krásné ovocnicko-hospodářské výstavě,
sjezdu velvarských rodáků a krutých mrazech, které zničily velvarské ovocnáře
(sepsal MUDr. Rudolf Čermák)

tohoto zákona spojila se o. n. pokladna
ve Velvarech s touto od 1. 4. 1926.
Ve Velvarech zůstala pouze expositura,
jež pak v r. 1927 byla zrušena. Sokolu propůjčen městský sad k okrskovému cvičení,
později propůjčen byl městský sad Děl.
tělocvičné jednotě.

R. 1926
Se
svazem
středočeských
elektráren
učiněna úmluva, že město Velvary garantuje
odebrání 40.000 kilowattových hodin ročně
po Kč. 165. Smlouvou touto nastalo zlevnění proudu. Ovšem obec musila také ručiti, že
nepřekročí určitou denní spotřebu hlavně
v době mlácení obilí. Podle nového
zákona v okres. nem. pojišť. má býti taková
pojišťovna pouze v Kralupech. V důsledku

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Dne 12. září otevřena byla ve Velvarech krásná hospodářsko – ovocnická výstava hlavně
zásluhou starosty p. R. Pokorného. Výstava
byla ve školní budově. V hotelu „Záložna“ byla
výstava hosp. drobného zvířectva a psů. V první den výstavy byl velký tábor strany republikánské na náměstí. Výstava sama zahájena
o 10. hodině dne 12. září i přítomnosti poslanců
strany republikánské a soc. demokratické. Výstava podávala krásný obraz všech možných
druhů ovoce ve Velvarech pěstěného. Dne 18.
2. zavítala do Velvar komise z ministerstev za
účelem úpravy silnic v okolí města Prahy.
Profesor Vyrazil daroval obci pozemek ve výměře asi 4. korců na stavbu domků s podmínkou, že zřídí se na darovaném pozemku čtvrť
Karla Krohna. Pole přiléhá těsně ke kostelu
Methodistů od západní a severní strany a ke
čtvrti zvané Spořilov rovněž od severu. Čtvrť
Spořilov vybudovala městská spořitelna s nemalým nákladem. Obec prodala pozemek da-

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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rovaný prof. Vyrazilem nezištně městské spořitelně nesouc sama trvalé zajištění břemena
na dar tento uvalené dárcem, že totiž zaplatí
400 dukátů ve prospěch Hlávkovy koleje, kdyby snad v budoucnosti se stal pokus změniti
název „Čtvrť Karla Krohna“.
Dne 25. 6. zasazeny do sloupů staré radnice
s péči spolku válečných poškozenců a legionářů dvě velmi pěkné žulové desky nesoucí pro
věčnou paměť jména asi 60 padlých a zemřelých ve světové válce. Celkový náklad činil asi
8.000 Kč a těžko se uplácel uvedeným sdružením. Firma Josef Řivnáč počala s výrobou albumínu ze živočišné krve. Nelze popříti, že tím
nastalo rozhojnění velv. průmyslu, ale zápach
v letních měsících obtěžuje nejen okolí továrny, ale i celé pěkné naše náměstí. Jednáno
o regulaci potoka Červeného pod cukrovarem.
Při komisi se zjistilo, že jest nemožná pro malý
spád. Pan Ed. Schulman společně s p. Smě-

w w w. v e l v a r y. c z |
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lým ohradil velký komplex svých pozemků pod
hřbitovem sv. Jiří. Po komisi nastalo smírné
urovnání. Postavena továrna Ostrit na výrobu
karborundového zboží na pozemcích u dráhy.
R. 1927
V polovičce října byly obecní volby, při kterých
nastala rovnost hlasů mezi stranami občanskými a socialistickými takže každá měla 15 členů

v obecním zastupitelstvu. Starostou opět zvolen p. Pokorný, který nešetřil žádné námahy,
když se jednalo o prospěch města. Čtvrť Spořilov se těší stále zvláštní péči městské spořitelny, neboť tam zavedla kanalisaci. V roce 1928
byly již obě čtvrti téměř zastavěny. Koncem roku
zemřela ředitelka dívčí školy pí Marie Wolfová,
po dlouhé chorobě, byvši raněna mrtvicí. Podle svého přání pohřbena byla ohněm v Praze
a byla první, které neodepřel děkan církevní-

ho průvodu. První pohřeb ohněm byl v r. 1917,
když zemřela choť profesora Vyrazila.
Dne 17. 12. postaven před radnicí na
náměstí vysoký strom vánoční, který byl ozařován žárovkami až do Štědrého večera a který
vynesl okr. péči o mládež značný výtěžek.
Dne 2. ‒ 3. července pořádán byl první jubilejní sjezd rodáků velvarských a občanů,
kteří kdysi ve Velvarech působili nad protektorátem města Velvar. Hned 2. července přijelo
množství návštěvníků, z nichž někteří již před
40-50 lety z Velvar odešli. Nemalý byl jich údiv;
Velvary dnes vzrostly již přes 430 domů. Slet
pořádalo vlastně družstvo pro postavení tělocvičny a sice v místnostech biografu Sokola,
neboť to byla největší místnost ve Velvarech.
Po společné večeři byl zahájen sjezd p. Maxem
Hofmanem, předsedou družstva pro postavení
tělocvičny, který měl největší zásluhu, že sjezd
se uskutečnil. Dále promluvil starosta města
p. R. Pokorný, p. J. Krčma, Ant. Burghauser
a Dr. R. Čermák. Všichni účastníci zapsali se
do pamět. knih, které věnoval p. Ed. Fiedler,
účetní cukrovaru ve Studněvsi a rodák velvarský.
Druhý den po společném obědě bylo fotografování účastníků. K sjezdu vydán byl skvostný
památník, v němž zachycena celá řada neznámých pohledů na Velvary.
Vysázeny kulovité akáty při silnici ke
škole jižně od zahrady Dr. Srbka, na místě
vykácených javorů kvůli městské elektr. síti.
Okresní správní komise dala vybetonovat silnici od ulice Chržínská až na nádraží. Za blátivého počasí tato ulice velice získala. Okrášlovací
spolek zřídil lávku na louku p. Ed. Schulmana
u potoka za šanci přes stoku vedoucí od Radoviče. Pan Schulman zprvu velice výbojně se
stavěl proti tomu, leč když bylo pohrozeno, že
lávka tato bude přenesena pod hřbitov sv. Jiří
a tam umístěna přes strouhu tekoucí z Jezírek
ke Studánce, uklidnil se.
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V roce 1927 byla provedena důkladná rekonstrukce kostela sv. Kateřiny, čímž
tento krásný kostel velice získal, hlavně tím,
že terén kol kostela se snížil na západní straně asi o 75 cm. Stará ohradní zeď oškrábaná
o 10 cm a nanesen na ni beton stříkaný pod
tlakem 12 atmosfér a vystužený železnými
pruty. Vpředu i vzadu zřízeno pěkné žulové
schodiště s elekt. kandelábry a kostel uvnitř
pěkně vymalován. Celý náklad na opravu
stál asi Kč 250.000. Při této opravě byl
také na velké věži sňat orel, který tam byl
od r. 1916, a uložen v museu a vztyčen znak
republiky naší, lev. Bohužel, při této opravě
přišly na zmar dvě krásné smuteční břízy
vsazené r. 1910, jichž větve splývaly přes zeď
na náměstí.
r. 1928 ‒ 29
Rok tento jest významný tím, že 3. XII.
1928 okresní správní komise, bývalý okresní
výbor, byla ve Velvarech jako v jiných okresních městech zrušena a přenesena do Kralup, kdež sloučena s hejtmanstvím na okresní
úřad. Změnou touto nastalo trvalé a značné
poškození Velvar.
Dne 2. XII. 1928 byly volby do zemského
a okresního zastupitelství, při nichž dosáhly
strany socialistické většiny. Ve škole zřízena
lidová hospodářská škola pro dorost agrární
počínaje škol. rokem 1928-29.
Velmi pěkně opravena stavitelem J. Černým Pražská brána nákladem asi Kč 60.000.
Z věže sňat orlík a bude nahrazen lvem. Zřízena výrobna hořčice na Spořilově. Zbořeny
zbytky domku Barbory Pšanské v Slánské
ulici a zřízena v místě tom zahrádka. Rovněž
zbořen domek její švagrové Pšánské za šancí
u Červeného potoka.
V polovici prosince počalo po pěkném a teplém podzimku mrznouti a mrazy
trvaly s krátkou dvoudenní oblevou v druhý
vánoční svátek až do konce února r. 1929. Nebylo pamětníka tak tuhé zimy a také pokud záznamy sahají, nebylo přes 150 roků tužší zimy.
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Maxima dosáhly mrazy začátkem února,
kdy 11. února r. 1929
ukazoval teploměr na
mém arkýři -34 °C.
V zahradách kol města
však -38°C a v údolích až -40 °C. Dosáhly
však mrazy v Čechách
někde až -42 °C, tedy
teplota, při které již rtuť
mrzne. Spousty sněhu ležely od vánoční
oblevy a množství sněhu napadlo v lednu
a po velikých vánicích
na krátký čas znemožněna jízda velv.
lokální dráhy. V únoru
zase připadlo množství
sněhu. Leželo sněhu
přes ½ m. Také mrazy a množství sněhu
dokázaly, že všude doprava, průmysl vázly,
poněvadž byl též nedostatek uhlí. Člověk
se znenáhla vracel
k primitivnímu způsobu
života, zejména když
v četných domech i záchody zamrzly. Ještě
2. března byl mráz
-27 °C a 3. III. –26 °C.
Tyto poslední mrazy
byly zvlášť zhoubné,
poněvadž přišly po
mírné oblevě koncem
února a měly za následek, že většina ovocného stromoví, které
se po mírné oblevě
koncem února probouzelo k jarnímu životu,
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zmrzla. Na rybníce Malovarském dosáhl led
největší síly podle měření z 5. III. 1929, 88 cm.
Půda byla zmrzlá 85-90 cm. Ještě začátkem
dubna byla v zemi zmrzlá vrstva až 40 cm. Při
stavbě benzinové nádržky na severní straně
u domku p. Tutra za mostem, ještě kol. 20. IV.
zjištěna zmrzlá vrstva 30 cm. Obleva byla pouze ve dne od 10. III. v noci však byly stále ještě
mrazíky. Ale i toto denní tání mělo za následek
stoupání vody, již 15. III. stála již až 7 cm pod
svahem domu Mareše „na Hajkovce“. Povoláno oddělení ženij. pluku č. 5 pod velen. poručíka Zd. Kuřila, jež 16. III. a 17. III. roztrhalo
ledy nahromaděné u mostu a blíže cukrovaru
ekrasitem a tak uvolnilo tok potoku. Vypáleno
celkem 56 ran po ½ kg, 2 kg a 3 kg výbušných látek. Mužstvu vyplacena odměna městem. Noční mrazíky přestaly teprve v dubnu,
kdy volně počaly stromy rašiti.
Tu teprve bylo viděti, jaké škody vznikly
na ovocném stromoví. Ale i divoké stromoví
některé druhy pomrzly. Na volném prostranství
mezi Předním mlýnem a domkem Sychrovského zmrzl krásný mohutný kaštan asi 100
roků starý, největší ve Velvarech. Blízký platan
u obec. zahrady sice též zmrzl, ale v červnu
počal v koruně bujně rašiti. Ukázalo se, že jedině mrazy jsou příčinou, že v každém století
je nutno ve Velvarech 1-2x vysazovati zahrady.
Obstála jen čtvrtina ovocného stromoví. Počítá
se, že na Velvarsku zmrzlo 165 000 ovocných
stromů a jen asi 55 000 obstálo. Tedy ¾ ovocných stromů zmrzlo!

V katastru našeho města zmrzlo přes 10.000
ovocných stromů a během roku 1929 a 1930,
co po mrazové katastrofě ještě zbylo, zašlo docela, takže z ovocnictví velvarského, Chábera
a více menších sadařů, nezbylo nic. Zmrzly
úplně sady v luhách, sady Podhorního mlýna,
výměra 10 korců; zahrada Dr. Srbka, 7 korců
na suchých luhách; Chmelaře 3 korce na rybníku za podhorním mlýnem, Hrachy 5 korců
u Bučiny, Košťála při silnici k Uhům. Městské
višňovky, zahrada Krčmy pod Radovičí 4 korce
a mnoho menších sadů a domácích zahrádek.
Byly to již sady podle novějších zásad vysázené a Velvary, počaly již býti malým ovocnářským střediskem. Žádný druh ovocného
stromoví mrazové katastrofě neodolal. Jedině
obstála malá nově vysázená obecní třešňovka na Radoviči. Do Velvar se musí nyní pro
spotřebu obyvatelstva všechno ovoce dovézti a to nejvíce ovoce z Podkarpatské
Rusi, z Ameriky a Itálie. Prodává se 1 kg
za 7-9 Kč, kdežto před mrazovou katastrofou
zdejší ovoce se prodávalo: jablka za 1-2 Kč
podle jakosti, hrušky za 1 Kč. Švestky, jichž
kolem konce 19. stol. v kraji velvarském bylo
veliké množství pěstováno, vyvážely se mnoha vagony do Německa, byly potom napadeny
puklicí švestkovou, že za 2 desetiletí byly tak
zdecimovány, že vývoz úplně ustal. Též kolem konce 19. stol. zavlečena do Velvar mšice
krvavá, která poškozovala jabloně.
Padlí americké na angreště se objevilo
ve Velvarech kolem r. 1910.
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V roce 1928
počaly
jezditi
přes
Velvary
autobusy.
1.) Státní Hospozín – Velvary,
který vozí též
poštu; 2.) Libochovice – Velvary – Praha; 3.)
Kladno – Slaný
– Velvary – Mělník – Velvary – Buštěhrad
– Kladno, ale
ten se neudržel.
Lidí zprvu jezdilo
málo, ale znenáhla začali si
vážiti této výhody a dnes v roce
1931 jsou již
autobusy
plně
obsazeny. Autobus ze Slaného
jezdí dnes přes
Skury a tím zasáhne více vesnic a jest více
obsazený, než
když se vyhýbal
vesnicím,
z nichž lidé jsou
zvyklí
choditi
do Velvar. Jest
však
stížnost,
že
autobus
z Mělníka jezdí
velice nepravidelně. Nejvíce
bývá obsazený
autobus jedoucí
z Libochovic do
Prahy a autobus
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jezdící z Libochovic do Kralup, který v sobotu
bývá tak obsazený, že již při jízdě z Kralup,
již v Kralupech nemůže pobrati všechny
pasažéry. Stát náš neměl velkou radost
z autobusů, viděl v nich velkou konkurenci
železnicím, jež rok od roku stávaly se méně
výnosnými, poněvadž doprava, zejména
zboží, jimi klesala. Pro obchodní zájmy má
doprava zboží autem, neocenitelné přednosti. Tak r. 1928 zakázal podnikateli Matějovskému z Kralup jízdu z Kralup přes Velvary
do Kmetiněvse autobusy, ač tato se rychle vžila, že autobusy byly téměř stále plné
cestujících. Počíná si stát právě tak jako staří formani, když počala doprava železnicí.
Tím se však prosperita drah nezachrání. Auto
jest – a to nikdo nemůže popříti – vehikl
modernější a levnější než dráha.
Dne 17. 6.1928 pořádala okresní
péče o mládež první slavnost „Dětského dne“,
která se velice pěkně vydařila. Průvod vyšel
od školy přes náměstí do městského sadu,
kdež byla různá cvičení a hry. O zdar
tohoto dne měla velkou zásluhu sl. Anna
Kratochvílová, soc. tajemnice.
Dne 16. VI. 1929 slavil padesátileté jubileum spolek Karel Havlíček, bývalý
spolek vojenských vysloužilců. Za Pražskou
branou upravila městská spořitelna nákladem 60.000 Kč tok vody od sv. Jana až ke
kanálu městem probíhajícímu kanalizováním
i břehy „pískovny“ řádně a vkusně upraveny
silným betonem. Rovněž potůček od sv. Jana
byl upraven a zakryt. Provedl J. Byšický.
Na Spořilově uválcována ulice jdoucí kol
zadní části method. kostela v pokračování
hradební.
Po tuhé zimě přišlo opožděně krátké jaro. Veškeré hospodářské práce započaly
téměř až v dubnu. Příznivé jaro však vše
vynahradilo, že byla úroda velice dobrá.
Cena obilí opět značně poklesla. Po horkém létu následoval zase příznivý podzimek.
O svátek Dušiček bylo ještě vše na hřbitově v plném květu. Kol 20. XI. přišly sice
3 mrazíky o 2°C, ale ty neuškodily podzimní

květeně. Růže a chrysanthemy a měsíčky
kvetly jako v létě ještě 17. XII., kdy napadl
první sníh. O Dušičkách na hřbitově bylo
ještě plno květů, jak se již dlouhá léta
nepozorovalo.
V podzimu byly také volby do národního shromáždění. Ve volbách vzrostli
o několik poslanců socialisté, hlavně strana
sociálně demokratická na úkor komunistů,
kteří
měli
značný
úbytek.
Strany
nesocialistické, hlavně lidovců a živnostníků,
měly spíše přírůstek.
Když v listopadu (1929) počalo
s kácením zmrzlého stromoví, bylo teprve
viděti, jakou škodu naděla krutá zima.
Oslava 1. května, 6. července, 28. října
jest rok od roku slabší. Národ náš jest jako
sláma, která rychle sice velkým ohněm
vzplane, ale dlouho nehoří. Brzy uhasne!
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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Zavalí nás plasty?
Loňské léto se mi splnil dávný sen, vycestovala jsem do Indonésie. Byl to šok a nešlo se
ubránit slzám, vidět tak krásnou přírodu, pláže
a ostrovy, zaplavené plastovými odpadky.
V chráněném území, na neobydlených ostrovech desítky kilometrů vzdálených od Bornea,
jsme denně nasbírali několik pytlů různých
věcí, většinou z plastu nebo gumy. Viděla jsem
mrtvou želvu s kroužkem od PET lahve okolo
krku. Jinou s brčkem v nose... A celá Indonésie
je plasty přímo zavalená. Odpadky jsou tady
jako závěje, jako kopce... Děsivý pohled, kdy si
člověk musí pokládat různé otázky a začne se
stydět, uvědomíme-li si své každodenní počínání a jeho důsledky.
KAŽDÝ ROK SE DO OCEÁNU DOSTANE
8 MILIONU TUN PLASTOVÉHO ODPADU,
většinou z řek. Protože se časem rozpadne
na mikroplasty, dostává se do těl všem živočichům a následně díky potravnímu řetězci opět
do těla člověka.
KAŽDÉ 3 VTEŘINY ZEMŘE NĚJAKÝ ŽIVOČICH NA NÁSLEDKY POŽITÍ PLASTU, většinou v krutých bolestech. Milion ptáků jen
v Evropě každý rok zahyne, protože jim voněl
mikrotenový pytlík nebo jiný plast, který někdo
vyhodil z auta, nebo správně nevytřídil a tak
skončil na skládce, odkud ho odvál vítr....
Přitom stačí tak málo. Proč si brát nový a nový
sáček při svém každodenním nákupu? Proč
si brát sáček na dva citrony nebo jiné ovoce?
Proč si brát mraženou zeleninu do dalšího sáčku který po příchodu domů hned vyhodíme?
70% JIŽ VYROBENÉHO PLASTU už zaplavilo přírodu
nebo leží na
skládce. Postupně
se
plast rozkládá a toxické
látky se uvolňují do země.
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Víte, že téměř všechna pitná voda na světě je
již kontaminována mikroplasty? Každý den sleduji stejné lidi, jak si berou nový sáček při nakupování, a říkám si, jsme opravdu tak lhostejní? Představte si, že by vám všechen odpad,
který vyprodukujete, spadl do obýváku nebo
na zahradu? Asi by se to ani nevešlo.
Ale nutnost změny si již začíná uvědomovat celý svět. Několik států Afriky už
schválilo úplný zákaz plastových tašek a sáčků. A konečně od ledna letošního roku jsou
i u nás tyto zpoplatněny. Začínáme si uvědomovat, že rizika pro životní prostředí (na kterém jsme závislí) jsou příliš vysoká. Ale budou
nové zákony dostatečné? Především je potřeba, aby každý sám za sebe změnil své myšlení
a poté své chování. Jsme to my, kdo vytváří
prostředí kolem nás. Třídění odpadu je zcela
zásadní a snad dnes je to již samozřejmostí.
Argumenty typu „mám daleko kontejnery“ nebo
„stejně to skončí na skládce všechno“ dnes již
neobstojí. Kromě přírody tak šetříme nejen
městskou pokladnu, ale i místo na skládce,
kdo projíždí čas od času Uhy, ten ví své.

ZA POSLEDNICH 65 LET, kdy plast používáme, ho bylo vyrobeno 8,3 MILIARD TUN,
z toho POLOVINA za posledních 13 LET!
Každý den děláme mnoho rozhodnutí, které
svět kolem nás, ale i ten, co zrovna nevidíme,
ovlivňují. Je třeba začít si uvědomovat souvislosti a začít se chovat zodpovědně. Ne tak lhostejně jako doposud.
Možností na změnu máme spoustu. Kamkoliv se podíváme, vidíme destruktivní chování
člověka, ale dnes již máme potřebné znalosti
i informace.
Ať už se rozhodneme omezit chemii doma
nebo na zahradě a dáme tak prostor hmyzu a životu vůbec, nebo začneme číst etikety
a vyřadíme výrobky s palmovým olejem, je to
na každém z nás, do jaké míry chce přemýšlet

o svém každodenním chování. Není tak těžké
změnit své nákupní stereotypy. Já si třeba nosím svoji krabičku na sýry k pultu, odtrhnout
igelit od papíru a správně vytřídit už mi nestačí.
Na pečivo si také beru svůj sáček z domova.
Zdá se mi zbytečné tyto věci vůbec produkovat
a vyhazovat zas a znova....
Motivací může být také stále se rozrůstající síť
obchodů BEZ OBALU (více na www.bezobalu.
org). V Nelahozevsi je obchod s ekodrogerií,
kde si můžete uříznout mýdlo nebo natočit Jar.
Všechno se počítá. A každá, i malá změna, má
smysl. Je to jen na nás, v jakém chceme žít
světě. A to, jak bude vypadat, tvoříme my sami,
každý den, každou minutu. Zkrátka: kdo chce,
hledá cestu, kdo nechce, hledá důvody.
Gabriela Kleinová

Foto: google.cz

RECYKLACE TUNY SKLA UŠETŘÍ PŘES
400 KG CO2 (oxid uhličitý).
ZA LOŇSKY ROK jsme díky třídění papíru
ušetřili 1 800 000 STROMŮ, nebo 23 km² lesa.
Dnes máme možnost vytřídit nejen plast (což
nejsou jen PET lahve, jak si někdo ještě myslí - info na www.jaktridit.cz), sklo a papír, ale
i hliník, kovy, elektrospotřebiče, a nebo zelený
odpad z kuchyně (bioodpad). Správné třídění
umožňuje další zpracování a šetří tak nejen
surovinu, ale přírodu, kterou devastujeme kvůli
její těžbě..
PRŮMĚRNÝ ČECH vyhodí ročně 200 kg
ODPADU, přičemž většina by se dala znova
použít.
Ale měli bychom si uvědomit, že planeta má
své kapacity značně omezené.
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KŘÍŽOVKA

Citát z humoristické knihy Tři muži ve člunu, kterou si můžete vypůjčit
ve velvarské knihovně, jejím autorem je Jerome Klapka Jerome:
„Všechno má svou stinnou stránku, řekl muž, jemuž zemřela tchyně a na kterého přišli, aby (viz
tajenka).“

Inzerce

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky: Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna. Stáří 15 - 20 týdnů,
cena 159 - 195,- Kč/ks

Prodej: 3. března 2018
Velvary – u pošty - 14.30 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel. 601576270, 728605840
Vydání
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RISKANTNÍ JEDNÁNÍ

H

TĚLOCVIČNÉ NÁŘADÍ

H

POSKAKOVAT

H

BLŮZA

H

ZEJMÉNA

H

DOKONČENÝ

H

ODSTĚHOVAL SE DO HUMPOLCE

H

LOVECKÉ FANFÁRY

H

HUDEBNÍ ŽÁNR

H

VYHROCOVAT

H

MUMLAT

H

MAGNESIUM

H

PÁTRAT

H

PROSTOŘEKÁ

H

Vyluštění z lednového čísla:
Citát z knihy „Jen aby, řekla moje žena“ od Michaela Třeštíka:
Když letíte s Air France, dají vám dobré víno a ZTRATÍ KUFRY.“
Křížovku na únor připravila: Z. Ortová
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