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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

Ve Velvarech dne 18. 4. 2018
Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
zastoupené tajemníkem městského úřadu vyhlašuje podle ustanovení § 4, 6 a 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
ÚČETNÍ, HLAVNÍ POKLADNÍ/-K,
REFERENT/-KA FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A
FINANCOVÁNÍ
Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: účetní, hlavní pokladní/-k, referent/-ka fiskální politiky, rozpočtu a
financování
Platové zařazení: platová třída 10 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s tím, že platový stupeň bude
stanoven podle délky započitatelné praxe (platové rozpětí je 18 810,-- Kč až 28 320,-- Kč)
Po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku.
Datum nástupu: nejpozději od 1. 9. 2018
Charakteristika vykonávané práce: samostatné a komplexní vedení účetnictví účetní
jednotky, sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování, vedení účetních knih
(otevírání, uzavírání a sestavování účetního rozvrhu), zajišťování pokladních služeb pro
potřeby organizace, příprava návrhu rozpočtu města, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, rozpis
schváleného rozpočtu, výkon veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací,
proúčtování výsledků inventarizace.
Požadované předpoklady: občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající
jednací jazyk.
Dále požadujeme:
•
•

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání;
znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
www.velvary.cz, tel. 315 617 009, 315 617 001, fax: 315 617 000
e-mail: el.podatelna@velvary.cz, tajemnik.meu@velvary.cz
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finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti.
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním
hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou,
• znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce
s programem
MUNIS
finanční
kontrole),
vevýhodou);
znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech
• dobré
komunikační
schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační
rozpočtové
odpovědnosti.
schopnosti,
spolehlivost,
bezúhonnost,
pečlivost;
• zkouška
zvláštní
odborné
způsobilosti
pro výkon správních činností při finančním
• hospodaření
praxe ve veřejné
správěsamosprávných
výhodou.
územních
celků a jeho přezkumu výhodou,
• znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce
s programem MUNIS výhodou);
• dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační
schopnosti,
spolehlivost,
bezúhonnost,
pečlivost;
Náležitosti
přihlášky
k účasti
na výběrovém
řízení:
• praxe ve veřejné správě výhodou.
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis;
• životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí
a dovedností,
týkajících
správních činností
Náležitosti
přihlášky
k účastise
na výběrovém
řízení: a činností, které jsou předmětem
výběrového řízení;
výpis z evidence
trestůa místo
ne starší
než 3 měsíce;
• jméno,
příjmení, rejstříku
titul, datum
narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
• číslo
ověřená
kopie dokladu
o nejvyšším
vzdělání.
občanského
průkazu,
kontaktnídosaženém
telefon, datum
a podpis;
• životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí
Doklady,
obsahující
osobní údaje,
budou ihned
po skončení
výběrového
řízení
vráceny
a dovedností,
týkajících
se správních
činností
a činností,
které jsou
předmětem
zájemci.
výběrového řízení;
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
Lhůta
pro podání
přihlášky:
16. 5. 2018
do 17:00
hodin, na přihlášky podané po tomto
• ověřená
kopie dokladu
o nejvyšším
dosaženém
vzdělání.
datu nebude brán zřetel.
Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
zájemci.
s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
„VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
ÚČETNÍ
osobněnanebo
zaslat poštou
Lhůta pro podání
přihlášky:
16. –5.NEOTEVÍRAT“
2018 do 17:00 hodin,
přihlášky
podanéna
poadresu:
tomto
Městský
úřad
Velvary,
datu nebude
brán
zřetel. tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24
Velvary.
Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
Vyhlašovatel
si vyhrazuje
zrušit jetotonutné
výběrové
řízení
kdykolivobálce
v jeho s průběhu
či
s požadovanými
doklady aprávo
přílohami
doručit
v zalepené
označením
nevybrat žádného
uchazeče.
„VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
ÚČETNÍ – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat poštou na adresu:
Městský úřad Velvary, tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24
Velvary.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
Ing. Radek
Moulisuchazeče.
nevybrat
žádného
tajemník městského úřadu

Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu

www.velvary.cz, tel. 315 617 009, 315 617 001, fax: 315 617 000
e-mail: el.podatelna@velvary.cz, tajemnik.meu@velvary.cz
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - V PRŮBĚHU JARA

Velvarské jaro se rozběhlo v plné síle,
všechno pučí, zurčí, bublá, kvete, klíčí,
pípá, cvrdliká a raší, až nám z toho trochu
v hlavě straší.
Ve městě se uklízí po zimě, napilno má nejen naše technická četa, děkujeme všem,
kdo se zapojili do dobrovolnických jarních
úklidů, v rámci akce Ukliďme Česko se vysbírala hromada letitého nepořádku. Běží
celá řada stavebních akcí, některé dobíhají, jiné startují.
V Růžové ulici se dokončila kanalizace,
nyní čekáme na ČEZ, který bude dávat
vedení do země, potom budeme moci
dláždit. Na Bučině se dokončuje obnova
vodní nádrže, dílo bude kvůli současným
normám vypadat trochu jinak, než jsme
byli zvyklí, ale bude jistě krásné, byly bychom rádi, kdyby, až firma místo opustí,
jsme se tu společně sešli a naplánovali,
jak okolí vodní plochy doladit, kam dát
stromy, kam lavičky, kde mostek, a pak
místo spolu vylepšili. Těžké chvíle nyní
zažívají nájemníci domu čp. 9 na náměstí,
kterým v oblacích prachu mizí střecha nad
hlavou. Brzy jim ale začne růst nová a pod
ní i nová omítka. Na pozemcích u Horova
mlýna řádí bagry a buldozery, pracuje se
na síťování pozemků k prodeji, to restaurátoři ve Svoru stále tiše sedí nad našimi
vitrážovými okny ze sv. Jiří a trpělivě pilně
malují, ještě rok malovat budou, než okna
dokončí, firma Colsys pak po okolních jarně rozbujelých tocích montuje hladinová
čidla pro náš varovný systém, zanedlouho
se odmlčí městský rozhlas, aby byl nahrazen novým. Ticho je nyní u mostu, během
pár dní zmizel, jako by tu nebyl, na místě

          

je brod. Kraj pomalu dělá přípravy k stavbě nového. Smutné je, že termín dokončení stavby se prodlužuje, zatím zhruba
o tři týdny, čili jízda po nebezpečném
krajském tankodromu na trase Malvaňák – Nabdín bude trvat déle, než jsme
čekali. Na teplejší počasí se těšily
i památky, V Chržínské ulici se bude
obnovovat renesanční branka, úprav se
dočká hřbitovní zeď a kaplička po palladiu, svého restaurátora zatím stále vyhlíží i svatá Kateřina u kostela. Čekáme na
výsledky výběrových řízení na zhotovitele
budovy U-čka u Malvaňáku, podali jsme
projekt ke stavebnímu povolení na opravu
sálu Záložny.
Děkujeme za trpělivost všem z vás, které
opravy a stavby ovlivňují, prachem, hlukem,
nepohodím, ale věříme, že výsledek vás
potěší.
Jarní včelí pilnost ovládla i naše spolky
a školy a velvarské dny i týdny překypují akcemi. O mnohých vydařených se
můžete dočíst ve zprávách v tomto listu.
A najdete tu i pozvánky na ty květnové.
Bude jich zase dosti! Těšme se na zápasy,
blešáky, výstavy, koncerty, historické jízdy,
zábavy, sportovní dny, čeká nás filmová
muzejní noc i divadlo ve foyer radnice,
tradiční velkolepá hasičská Dědkiáda
i veliký koncert v kostele svaté Kateřiny k poctě velvarského rodáka Leopolda
Koželuha.

Momentka z trubnění v Růžové ulici

Tady někde býval most

Hynku, Viléme, Jarmilo! Je tady krásný
velvarský máj!
Tak ať se všichni dobře maj.
Krásný květen, snad budou brzy
fotky květnatější

Srdečně přeje, velvarský starosta
Radim Wolák
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Vitráže už září barvami

Nádrž na Velké Bučině se už vylupuje - foto P. Bakalář
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TELEGRAFICKY Z MĚSTSKÉ RADY

  										
aneb stručný výpis některých záležitostí,
o nichž jednala městská rada zkraje
JARA 2018
Městská rada je složena z pěti zastupitelů, kteří se scházejí každých 14 dní
a průběžně jednají o rozličných záležitostech, jež je třeba rozhodnout. Některé věci rozhoduje rada sama, jiné – vše,
co se týká nakládání s majetkem města
a financemi – postupuje k projednání
zastupitelstvu. To zasedá zpravidla
jedenkrát za šest neděl.
Radní po mnoha konzultacích, obhlídkách
a doporučeních (dobrých i špatných), dospěli k názoru, že nejvýhodnější bude, když
technické četě pořídíme novou multikáru,
osvědčenou značku. Doporučili zastupitelstvu, aby nákup projednalo, a to jej odsouhlasilo. Počátkem května bychom měli mít
nové kvalitní vozidlo za dva miliony korun,
které bude sloužit denodenně v létě v zimě
a oproti stávající multi-babičce (jejíž pozůstatky budou prodány na náhradní díly přes
aukro) bude mít i sundavací kontejnery,
možnost odhrnu sněhu, posypu, a další šikovná vynalezení. Těšíme se na ni moc,
pánové z technické čety pak ještě víc, bude
to velká pomocnice. Jak jí budeme říkat?
Na radnici máme nové tváře. Na odboru
majetku i v technické četě. Pěkně je u nás
vítáme a věříme, že se dlouho budou usmívat! Na vás, na nás, na sebe i uvnitř.
Radní souhlasili s tím, že se město jako
každoročně připojí ke kampani Vlajka pro
Tibet a tibetská vlajka zavlála na naší radnici.
Radní souhlasili s dlouhodobou zápůjčkou obrazu Václava Libštejnského z Kolowrat z našich muzejních sbírek do Profesního domu na Malé Straně, který kdysi
patřil jezuitům a dnes tu sídlí Matematicko-fyzikální fakulta UK. Václav Libštejnský byl
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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donátorem tohoto domu, na obraze drží
jeho plány a sama budova je namalována
v pozadí. Po zrušení jezuitského řádu se
obraz neznámo jak dostal až k nám, po letech se pan Libštejnský vrátí na místo činu
a bude přísným velvarským okem dohlížet
na zdárný průběh matfyzáckých promocí.
Spondeo ac policeor!
Radní vyhlásili několik výběrových řízení
a následně schválili zadání zakázek uchazečům, kteří předložili nejvýhodnější nabídky. Opravu krovu, střechy a fasády městského domu č. p. 9 přidělili firmě Slánská
stavební za cenu 3.375.810 Kč vč. DPH.
Protože zastupitelstvo odsouhlasilo vyhlášení záměru prodeje městských pozemků
pro bydlení u Horova mlýna, vyhlásila rada
výběrové řízení na zasíťování těchto pozemků. Zájem byl vcelku veliký, takže
i ceny dopadly lépe, než se čekalo. Plyn,
vodu a kanalizaci provede firma Esta
z Kladna, s níž máme jen dobré zkušenosti,
za cenu 2.465.377 Kč vč. DPH, novou
silnici k pozemkům pak vybuduje firma
Froněk z Rakovníka za cenu 4.866.686 Kč
vč. DPH. Pokud se podaří pozemky prodat,
mělo by město získat 3 miliony korun, takže
by mohlo být i na silnici jinde.
Radu potěšila dobrá zpráva, že město získalo dotaci na vybudování komunitního
centra U-čko u Malvaňáku. Radní proto
z radosti hnedle schválili vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele této dřevostavby,
která by měla stát nejpozději v říjnu tohoto
roku. Doufejme, že se přihlásí někdo hodně
šikovný, obálky budeme otevírat v polovině
května.
Další dobrou zprávou byla informace,
že jsme dobře připravili žádosti a získali
jsme z Programu záchrany architektonického dědictví příslib příspěvku 700.000 na restaurování vitráží v kostele sv. Jiří, tedy
jsme rovnou podepsali dodatek ke smlouvě

s panem restaurátorem Drábkem ze Svoru,
že může okna letos dokončit. Také jsme
získali dotaci 200.000 Kč na opravu renesanční branky v Chržínské ulici, tedy jsme
rovnou vyhlásili výběrové řízení a moc nás
potěšilo, že nejvýhodnější nabídku předložil
doporučovaný restaurátor pan Jarmil Plachý, který koncem května začne branku
opravovat. Snad jej přílišný provoz nevyplaší.
Radní schválili výstavbu velkého a pěkného dřevěného domečku na dvoře družiny.
Přes léto jej vytvoří šikovní truhláři, byli
bychom moc rádi, kdyby s přípravami
a dokončovacími pracemi pomohli šikovní
rodiče.
Rada se zabývala otázkou nutnosti rozšířit prostory v ZŠ, neb pan ředitel radní informoval, že už se do školy děti nevejdou.
Byla zvažována možnost modulární kontejnerové nástavby, ale nakonec jsme se
rozhodli, že začneme připravovat projekt
klasické nadstavby jednoho patra nad pavilonem. Mezitím budeme usilovat o uvedení
kapacity školy na reálný stav (kapacitu
máme od nepaměti papírově danou na 600
dětí, ale nyní jich tam nemáme ani 500 a už
se nevejdou). Pokud se nám ten proces
povede (nejdřív snížit podle reality a pak
žádat o navýšení z důvodu přístavby),
budeme moci na přístavbu zkoušet získat
dotační prostředky. Nyní je ale otázka, kam
umístíme chudáčky prvňáčky.
Radní projednali a doporučili zastupitelstvu schválit návrhy smluv na zřízení
věcných břemen pro vedení elektřiny přes
některé městské pozemky k rozličným soukromým investorům. Je vidět, že stavební
sezóna se plně rozjela.
Radní souhlasili s konáním startu pravidelné jízdy historických vozidel – Stopou
slánského Oriona, z velvarského náměstí,
děkují pořadatelům, že vyrážejí z Velvar,
a moc se na akci těší.
Dne 6. 6. přes město opět projede peloton
cyklistů v čele s panem Zimovčákem

na kostitřasu v rámci 9. ročníku veřejné
charitativní cyklotour Na kole dětem
na podporu rekondičních pobytů pro děti,
které za sebou mají náročnou léčbu onkologických nemocí. Radní projekt podpořili
drobným obnosem a jsou rádi, že se jízdy
v jedné stokilometrové etapě i letos
zúčastní skupina dětí z naší školy spolu
s několika učiteli a zaměstnanci městského
úřadu. Pojeďte taky!
Další příspěvek rada tradičně poskytla na
provoz Linky bezpečí a stejně jako loni věří,
že tuto důležitou službu nebudou muset
naše děti často využívat.
Radní s radostí přivítali záměr uspořádat
koncert při příležitosti 200. výročí úmrtí významného velvarského rodáka Leopolda
Koželuha, bude se konat 25. května v kostele sv. Kateřiny, vystoupí na něm poděbradská komorní filharmonie a chlapecký
pěvecký sbor Boni pueri, po koncertě odhalíme na rodném Koželuhově domě novou
pamětní desku, bude to sláva veliká,
věříme, že tím vytvoříme tradici pravidelné
připomínky tohoto významného hudebníka.
Rada se průběžně zabývala otázkami
vývoje investičních akcí a schvalovala
případné smysluplné změny v projektech
a vícepráce. Snad těch prvních bylo dosti
a snad těch druhých nebude mnoho.
Radní dále přispěli našim malým fotbalistům na výjezd na pravidelný zahraniční mezinárodní turnaj do Vertou ve Francii, s tím,
že budou ubytování v našem partnerském
městě Montbert. Salut!
Radní se radili o mnoha a mnoha dalších
věcech, některých zajímavých jiných dosti
úředních a nudných, budeme Vás o nich
průběžně dále zpravovat, děkujeme za váš
zájem!
Z jednání městské rady vybral a sepsal
Radim Wolák

w w w. v e l v a r y. c z |
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KONCERT STABAT MATER: KRÁSNÝ ZÁŽITEK, KTERÝ SE SNAD BUDE OPAKOVAT
  										

Velvary 420

HLEDÁ KOLEGY DO VÝROBY
NABÍZÍME
Práci ve velké úspěšné společnosti
Motivační odměna
Náborový příspěvek 3 000 Kč
5 týdnů dovolené, 13. plat
Příspěvek na penzijní připojištění
Dotované závodní stravování
Příspěvek na rekreaci vašich dětí
Po zapracování možnost zajímavého přivýdělku
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců (semináře, kurzy, školení,….)
Firemní společenské akce

Volné pracovní pozice s možností okamžitého nástupu
LAKOVACÍ LINKA:

HUTNÍ PROVOZ :

Dělník lakovací komory
Chemik operátor
Dělník neutralizační stanice
Vstupní operátor

Tavič

V případě zájmu nám zašlete životopis na email: prace@mtcomax.cz
či kontaktujte firmu na telefonním čísle 724 146 998

Velvarský pěvecký spolek spolu s dětským sborem ZUŠ Tolárek rozšířil svůj
repertoár o jeden z klasických pokladů
duchovní hudby. Vedle České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, jejíž koncert
v kostele svaté Kateřiny už považujeme
za vánoční tradici, nazkoušely také Stabat
Mater neapolského skladatele počátku
18. století G. B. Pergolesiho. Velkolepý
koncert na začátku dubna opět ve svaté Kateřině, při kterém se k velvarským
zpěvákům připojily také dvě sólistky a komorní orchestr Severočeské filharmonie
Teplice, povznesl Velvary zase na chvíli mezi kulturou tepající města. Že by tu
vznikla nová, krásná, velikonoční tradice?
Náročné dílo, ve kterém se sborové hlasy
komplikovaně prolínají, slévají a vytvářejí barokně zdobné harmonie, nebylo pro
amatérské zpěváky nic jednoduchého
a nazkoušet je muselo stát hodně odříkání. Návštěvníci koncertu, kteří byli možná
připravení leccos odpustit, byli nakonec
ohromeni: Velvarské Stabat Mater znělo nádherně. Možná ani účinkující sami
nečekali, jak dobré to bylo. Jako sólistky vystoupily sopranistka Eva Bendová
Charvátová a mezzosopranistka Lenka
Šmídová Farkačová.
Nazkoušené dílo je tím cennější, že se
dotýká kořenů evropského křesťanství.
Stabat Mater jsou první slova latinské
básně ze 13. století, která dojemně líčí

jeden moment biblického příběhu o Ježíši
Kristu. Vykresluje obraz Boží matky Panny
Marie, která v momentu Kristova ukřižování stojí pod křížem a propadá žalu. Jeden
z mnoha českých překladů začíná veršem „Stála matka uplakaná, pod křížem
jak bolest samá.“ Starokřesťanská báseň
je písní soucitu, který je asi nejlidštějším
ze všech vlastností.
Autor Stabat Mater nachází v soucitu cestu k Bohu. Nejen k víře, ale přímo k lásce k Bohu. Možná proto se báseň stala
populární předlohou mnoha hudebních
skladeb, jež se hrají nejčastěji o Velikonocích. Wikipedie uvádí, že bylo složeno přes dvě stě Stabat Mater, u nás se
nejčastěji hraje ta od Antonína Dvořáka.
„Svou“ Stabat složil i zmiňovaný Jakub
Jan Ryba a další verze připojují i současní skladatelé vážné hudby. Nejproslulejší
je ale zřejmě ta od Pergolesiho, kterou
pro své dva velvarské sbory odvážně
vybral sbormistr a také dirigent koncertu Vratislav Řezáč. Pergolesi do skladby
vtělil nejspíš i své vlastní utrpení. Skladbu
dopsal jen několik dní před smrtí. Zemřel
na tuberkulózu ve svých šestadvaceti
letech.
Bylo by skvělé, kdyby dubnovým koncertem začala tradice, při které by Velvarští
mohli o Velikonocích slyšet „svou“ Stabat
- stejně jako se o Vánocích těší na Rybovku.
Magdalena Čechlovská

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji poctivému nálezci, který 20. dubna v odpoledních hodinách našel na parkovišti
před Jednotou mou peněženku a odevzdal ji v prodejně. Neznám bohužel Vaši totožnost a nemohu Vám tedy poděkovat osobně, ale jsem moc ráda, že takoví lidé v našem
městě žijí.
Anna Rosová
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Začíná květen – máj. Jak jméno napovídá,
všechno kvete. Shora na to dohlíží svatý
Florián, patron hasičů. Na jeho svátek by
nemělo být moc větrno – je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, je toho roku mnoho
ohňů, to říká lidová moudrost. Florián se
nám schovává v kalendáři pod jménem
Květoslav, což je český překlad jeho latinského jména. Ale pozor dejte i na tři mrazivce: Pankráce, Serváce a Bonifáce a za
patami se jim plíží Žofie. Přináší chlad
a déšť.
U nás ve škole finišujeme. Blíží se předprázdninové období se spoustou práce
a zajímavých úkolů, výjezdů, kurzů a výukových programů.
Čeká nás poslední letošní sběr papíru.
Při tom minulém, v březnu, jsme nashromáždili více než 10 tun a „zachránili jsme“
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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tak cca 170 vzrostlých stromů. Děkujeme
všem za pomoc.
Na začátku dubna se uskutečnil zápis
nových žáčků pro školní rok 2018/19.
Celkem se zapsalo více než 60 dětí,
z toho nastoupí do prvních ročníků 54
zájemců do dvou tříd.
Proběhly tradiční velikonoční dílny s účastí veřejnosti. Na jednotlivých stanovištích
si zájemci zkusili uplést pomlázku, ozdobit
vajíčka voskem, na soustruhu si, zejména
kluci, vyráběli káču. Nejrůznějšími velikonočními dekoracemi z papíru, přírodnin,
textilního materiálu se to jen hemžilo…
Děkujeme maminkám p. M. Hájkové
a M. Koliandrové za spolupráci a podporu
při této akci. Zejména p. Hájková každoročně nezištně poskytuje přírodní mate
riál na výzdobu školy i výrobu nápaditých
dekorací. Velmi si toho vážíme. Školní

družina, i některé třídní kolektivy, zde
měly své „prodejní stánky“, kde nabízely
pochutiny a velikonoční předměty.
Pokračuje Regionální školní florbalová liga v Kralupech nad Vltavou. Naše
družstva chlapců z druhého stupně
se drží průměrných výsledků. Skupina
zájemců jezdí na tréninky golfu do Beřovic. Třetí a čtvrté ročníky pokračují
v kurzech bruslení ve Slaném. Chlapci se
rozjíždí na fotbalové zápasy McDonald
Cupu.
Těšíme se na spolupráci s partnerskou
školou v Montbertu ve Francii, kam už jezdí naši fotbalisté. Nejprve vyšleme některé
kolegyně, aby se podívaly na práci v tamní škole, poté přijedou francouzští učitelé
k nám do Velvar. Součástí tříčlenné skupiny učitelů bude i zástupce z mateřské
školy. Vyměníme si zkušenosti, porovnáme podmínky a uvidíme, co čas přinese.
Také proběhla Noc s Andersenem ve spolupráci s p. Zdeňkou Ortovou a p. Lenkou
Štýbrovou z městské knihovny a paní
Ing. Jitkou Kůrkovou z muzea. Děkujeme

jim za pečlivě připravený večerní program
a čas, o který se s námi neváhaly podělit.
Děti nadšeně plnily všechny úkoly. Více
o této akci se dočtete v samostatném
příspěvku ve zpravodaji.
Navštívil nás maskot firmy Bovys, která
dodává našim žákům ovoce a zeleninu
v rámci programu Ovoce do škol. Bovýsek, tak se postava jmenuje, přezkoušel
děti ze základních znalostí zdravé výživy
a předal jim malý zdravý ovocný dáreček.
Na Ostrovském skřivánku - soutěž ve
zpěvu - ve Slaném jsme potěšili uši porotců. Soutěžící z naší školy přivezli za své
výkony pěkná ocenění. Gratulujeme.
Jako každým rokem odjíždí skupina dětí,
zejména z druhého stupně, na jazykový
pobyt do Anglie. Letos bude, bohužel, bez
výuky v anglické škole. O lekce angličtiny v certifikovaných anglických školách
je velký zájem, a proto se pro naši malou skupinku studentů nepodařilo zajistit
za příznivou cenu v rozumném termínu
odpovídající kurz. Bereme zavděk alesw w w. v e l v a r y. c z |
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Základní škola Velvary
Vás srdečně zve na schůzku

Dne: 22. května2018
Čas: 15.30 hodin
poň ubytováním v rodinách. Aby se situace neopakovala, připravujeme již nyní,
ve spolupráci s cestovní agenturou,
studijní pobyt pro příští rok dle našich
požadavků.
Využili jsme nabídky místního muzea
a zúčastnili jsme se výukového programu „Jak skřítek Muzejníček ke kalhotkám přišel“. Nabyté poznatky jsme
využili při další školní práci. Vítáme, že
máme v blízkosti školy malé, ale moc
pěkné „vlastní“ muzeum, do kterého
máme vždy dveře otevřené.
Výuku nám zpestřil i program královéhradeckého studia s představením
„Bajky“.
Na obzoru je poslední školní měsíc…
Za ZŠ Mgr. M.Červenková
Foto: M. Červenková a archiv školy
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Zprávičky:
▪ Před námi je sběr papíru 22. a 23. 5. 		
Jako tradičně v úterý a ve středu
od 7,00 do 8,00 hod., v úterý ještě 		
odpoledne od 14,00 do 15,00 hod.
▪ Poslední letošní klub předškolák
se koná 22.května – viz. web školy.
▪ Připravujeme branný den.
▪ Koncert skupiny HIGHT VIBEC
s názvem „Na vlnách přátelství“ zazní
1. 6. pod širým nebem před základní
školou. Objeví se zde účinkující
z pořadu Tvoje tvář má známý hlas
a jiní známí hudebníci. Program je
zaměřen na prevenci šikany,
rozpoznání nebezpečí na sociálních
sítích a podporu vhodného využití
volného času.

Pro rodiče předškoláků, žáků 1. stupně
i pedagogy je připravena beseda na téma:

Jak najít správný učební styl?
Host: Ludmila Sotáková
(dětský psycholog)
Program pro děti:
L.Procházková
Š.Šebková
w w w. v e l v a r y. c z |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY

  										
Březen je měsíc, kdy za kamna vlezem.
Duben je ten měsíc, kdy tam ještě budem.
Ale i když se tato pranostika letos téměř
vyplnila a za kamny jsme se sice hřáli, určitě jsme u nás v ZUŠ nezaháleli. Uspořádali jsme koncerty pro dospělé i pro děti
z mateřské školky soutěžili ve zpěvu, tanci
i troubení a s chutí jsme hudbou na náměstí podpořili Vajíčkobraní. Také jsme
ještě potěšili děti posledním divadýlkem
této sezóny.
Pergolesi, Vivaldi a Vitali v kostele
sv. Kateřiny
Tentokrát bych se rád pozastavil u koncertu, který jsme uspořádali pro velvarskou
veřejnost letos poprvé.
Koncert barokní hudby z díla italských
skladatelů Pergolesiho, Vivaldiho a Vitaliho jsme pro Vás zahráli a zazpívali my velvarští muzikanti a náramně jsme si to užili.
Letošní druhou dubnovou neděli si všichni
zúčastnění budeme dlouho pamatovat.
Byla totiž vyvrcholením déle trvajících
příprav prvního velvarského provedení
skladby Stabat Mater Giovanniho Battisty Pergolesiho. Díla, které od doby svého
vzniku, bylo a je trvalou výzvou pro mnohé
další skladatele a hlubokým zážitkem pro
vnímavého posluchače.
V minulém Zpravodaji jsem už psal o významu Pergolesiho Stabat Mater. Je však
třeba, abych věnoval několik řádků také
dalším autorům, jejichž hudbu jste mohli
slyšet. V úvodu zazněla ještě hudba Giovanniho Battisty Vitaliho a Antonia Vivaldiho. Mistrů, jejichž skladby si určitě zaslouží pozornosti. Přestože svým rozsahem
ani významem nemohou jednoduché menuety, či pikolový koncert konkurovat monumentální Pergolesiho kompozici Stabat
Mater, rozhodně stály za poslech a pozorný posluchač si přišel na své. Dovolte mi,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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abych se s Vámi podělil o své dojmy, právě z této části koncertu.
V úvodu nás do nálady uvedl Smyčcový soubor absolventek ZUŠ Velvary, pod
uměleckým vedením pana Petra Bendy.
Soubor, který čistě a procítěně zahrál několik drobných skladeb G. B. Vitalliho tak
opět předvedl výsledek svého uměleckého růstu velvarskému publiku.
Po tomto příjemném hudebním pohlazení
následoval Koncert D dur pro pikolu A. Vivaldiho v podání slečny Veroniky Závorové, která je učitelkou naší ZUŠ. Základem
doprovázejícího komorního orchestru byl
již zmíněný Velvarský smyčcový soubor
doplněný o hráče na violu, violoncello
a kontrabas. Taktovky se ujal pan Vratislav Řezáč

Pikolový koncert D dur, patří do základního repertoáru každého dobrého flétnisty.
Dílo samotné se nikterak nevymyká z Vivaldiho stylu, takže okamžitě prozradí
svého autora i naprostému laikovi. Potěší
svojí nerafinovanou přirozenou melodikou
pomalé věty, a v zápětí zase posluchače
překvapí přílivem tonů a svěží dynamikou
tempa. Místy se tóny až slévají do plynulého hudebního toku. Ale to, co činí tuto
skladbu výjimečnou, je nástroj, pro který
je určena a tím je pikola.
Pikola je jednoduše řečeno zmenšeninou příčné flétny,
která vydává vyšší
tóny. Jenže právě
její menší rozměry a vyšší poloha
přináší interpretovi
celou řadu technických a intonačních
problémů. Jejich
překonání může být i pro dobrého flétnistu
tvrdým oříškem.
Slečna Závorová předvedla skvělý, dech
beroucí výkon. Který zaujal po stránce

techniky a přednesu, ale především tím,
že skvěle zvládla všechny nástrahy, které
pikola přináší v oblasti kvality tónu a čistoty intonace. V neposlední řadě je třeba
ještě připomenout, že nebylo mnoho příležitosti ke zkoušení, ale výsledek předčil
očekávání. Slyšeli jsme zvukově i rytmicky vyrovnaný orchestrální doprovod, ale
především sólistka sklidila za svůj excelentní umělecký počin zasloužený potlesk
a uznání posluchačů.

ZUŠ OPEN 2018
V loňském roce se poprvé konala celostátní akce ZUŠ Open, kterou iniciovala světoznámá česká sopranistka Magdaléna
Kožená. Hlavním cílem akce ZUŠ Open
je seznámení široké veřejnosti s děním
v základních uměleckých školách a s jejich významem pro naši mladou generaci. Úterý 30. května 2017 byl den, kdy se
v celé republice konaly koncerty, výstavy
a nejrůznější prezentace výsledků práce
ZUŠ. Akce získala širokou mediální podporu a byla veřejností kladně hodnocena.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Samozřejmě jsme se do projektu zapojili
také.
V letošním roce bylo pro konání ZUŠ
Open stanoveno datum 24. května. Opět
se bude jednat o celostátní akci, která
získala letos ještě větší podporu ze strany našich předních kulturních institucí,
interpretů z oblasti vážné hudby, divadelníků i výtvarných umělců. Kromě toho
se k podpoře ZUŠ Open hlásí i celá řada
významných osobností. Důvod je zřejmý,
vždyť u nás není mnoho těch, kteří by do
ZUŠ nechodili, či alespoň někoho takového ve svém okolí neznali. Československý
model základního uměleckého školství je

něco, co nikde jinde ve světě nenajdete. Je to propracovaný a po dlouhá léta
zdokonalovaný systém, dostupný široké
veřejnosti. Dokáže rozpoznat a rozvíjet talentované jedince, ale zároveň poskytuje
velké části populace přístup k umění.

OKÉNKO TANEČNÍHO OBORU

  										

V rámci ZUŠ Open připravuje
ZUŠ Velvary:
24. 5. 2018 Koncert ZUŠ Open v kostele
sv. Kateřiny
2. 6. 2018 ve spolupráci Človíčkem RaD
ZUŠ Open dětský den.
Oldřich Adelt

Inzerce

V sobotu 15. 4. se naše tanečnice a jeden
zasloužilý tanečník, vypravili reprezentovat naší základní uměleckou školu na regionální kolo Festivalu tanečního mládí do
Prahy. Jako každým rokem zde byla obrovská konkurence.
Soutěžili jsme v parketových kompozicích
v kategorii: děti, junioři a mládež. Budeme rádi, když nám všichni budete držet
pěsti na Mistrovství republiky v České
Lípě a Litoměřicích, neboť jsme postoupili
ve všech kategoriích. Dvakrát druhé
místo a v juniorech dokonce první, vyvolalo u některých z tanečnic slzičky dojetí.
Musím ještě zmínit soutěžní přehlídku
17. 4. v Kolíně, kde se konalo krajské
kolo. Tam jsme postoupili za náš kladenský okres se dvěma choreografiemi a byli
oceněni dvakrát bronzovým pásmem.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Tímto bych všem velice ráda poděkovala
za jejich píli a snahu tančit s radostí v srdci. Také však za podporu rodičům a panu
řediteli naší školy. Děkuji i panu Webingerovi, který s námi už léta jezdí na každou
taneční štaci.
Marcela Odvodyová, učitelka tanečního oboru

VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

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

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

Svépomocná
rekonstrukce
přízemních
prostor hasičské zbrojnice
byla ukončena generálním
úklidem. Trvala téměř dva
měsíce a práce byly prováděny svépomocí členů
sboru.
Vzhledem
k závadám na elektroinstalaci bylo potřeba provést výměnu hlavního rozvaděče a rozvodů v přízemí budovy. Při této příležitosti byla také zrekonstruována místnost ústředny (nová elektroinstalace, položení dlažby a výmalba) a vyměněny původní zárubně
v přízemí, které byly osazeny novými dveřmi. Chodba byla nově vyštukována a vymalována. Zároveň byla dokončena pokládka dlažby na schodech do garáží a sklepa.
Novou elektroinstalaci, stavební materiál a interiérové dveře hradilo město z rozpočtu
na údržbu budovy. Výmalba a nový nábytek do ústředny byly pořízeny z prostředků
dobrovolného sboru.
Při jarní brigádě dne 7. dubna, které se zúčastnilo 30 členů, bylo vše uklizeno, včetně
garáží a areálu zbrojnice. Všem děkujeme za pomoc, zejména členkám sboru. Čistící
stroj zapůjčil C-connect s.r.o Velvary.
Zvláště děkujeme členům, kteří na rekonstrukci odpracovali nejvíce hodin. Zejména
Milan Vobořil, Luboš Matoušek, Jaroslav Port (není členem sboru), Aleš Kraus a Vašek
Holý. Pomohl i Antonín Vosmík, instalatér a topenář z Velvar. Ještě jednou děkujeme
za vylepšení zázemí pro naší činnost.
Starosta František Saifrt
a velitel Michal Ledvinka

Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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UKLIĎME ČESKO – VELVARY ZASE ČISTĚJŠÍ
  										

Děkujeme všem, kdo se zapojili ať organizovaně či po svém do letošního úklidu, který
probíhal v rámci celorepublikové akce. Moc
si ceníme toho, že mnozí z Vás se k úklidu připojují nezištně ve svém okolí, a velmi
děkujeme i všem, kdo se o pořádek vůkol
staráte po celý rok. K letošnímu společnému úklidu jsme vybrali okolí Malovarského
rybníka, přišla fůra lidí a tak se toho uklidilo
dosti. Hlavním cílem bylo poprat se se starou letitou skládkou u náhonu pod jatkami,
která se ukázala býti hodně hlubokou, takže jsme z ní vybrali jen to nejhorší a viditel-

né, ale i tak se během dopoledne vysbíral
kontejner nepořádku. Nechyběly lednice,
koberce, pneumatiky, našli jsme i gramofon
a chemický záchod. Rozum to nebere.
Několik pytlů nepořádku se vysbíralo
i v okolí kriketového hřiště, spousta PETlahví, plechovek a krabic od nápojů. Tam nám
se sběrem pomáhaly i malé děti, věříme,
že až povyrostou, bude jim tahle zkušenost
dobrá k tomu, aby si více vážili svého okolí.
Ještě jednou díky všem a věříme, že odpadků bude více ubývat než přibývat!
(rw)

NOC S ANDERSENEM 2018

  										

lem nechtělo zpátky na ulici. Věděli jsme
ale, že dobrodružství ještě nekončí. Další
nečekané úkoly jsme řešili v muzeu! Hledali jsme předměty ze současnosti, které
se zatoulaly do vitrín s minulostí. A taky
jsme se hodně nasmáli. Řešili jsme rébusy a ke slovům jsme přiřazovali správné
předměty, zkoušeli jsme určit, k čemu našim předkům mohli sloužit a jestli by fungovali ještě dost dobře i pro nás. Dostali
jsme i úkol na doma: složit obálky časopisů Mateřídouška z dob, kdy je pročítaly
naše babičky v dětském věku.
Potom, už za tmy, jsme se vydali zpátky
do školy. Prošli jsme tradiční stezku odvahy ztemnělou budovou. Každý stín byl
dvakrát hrůzostrašnější a každá skříňka a šatna třikrát strašidelnější než jindy.
Kostlivec Pepa nás hlídal v zatáčce, až

mu kosti vrzaly, a tam, kde jsme se měli
podepsat, zůstaly po některých jen nečitelné šmouhy či dokonce prázdná místečka... Ale všichni došli ve zdraví a suchu,
juchu!
Před spaním jsme si poslechli pohádku
„Statečný cínový vojáček“ a „Malá mořská
víla“. A už jsme spali! To se nám to spalo…
Ráno jsme vypili čaj a snědli dobroty,
co nám s sebou maminky upekly a hurá
domů! Když se nám poštěstí, uvidíme se
příští rok zase.
Velké poděkování na tomto místě patří
všem, kdo mi večer s panem Andersenem
pomohli zorganizovat: p. Ortové, p. Štýbrové, p. Ing. Jitce Kůrkové, p. asistentkám Matouškové, Nešetřilové, p. Francové a mé milé rodině. Moc děkuji.
M. Červenková a 2.A

Pozvánka

Je to akce k podpoře dětského čtenářství,
kterou pořádá Klub dětských knihoven,
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR k Mezinárodnímu dni dětské
knihy slavenému v den narození Hanse
Ch. Andersena (2.4.1805 – 4.8.1875).
Letos se konala již poosmnácté.
Děti z 2.A zdejší ZŠ se sešly v 18,00 hodin
ve své třídě. Připravili jsme si spací stanoviště, protože jsme přepokládali, že později nám na to nezbude mnoho času. Před
námi byl nabytý večer a noc.
Za pár minut nás totiž uvítaly paní knihovnice ve velvarské knihovně. Z nalezených
předmětů jsme museli správně určit názvy
pohádek, které jsme všichni dobře znali.
Hodně jsme se u toho pobavili, někdy taky
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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zapotili, a nakonec jsme se i občerstvili.
Z útulných prostor knihovny se nám má-
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VELVARSKÝ PĚVECKÝ SPOLEK V ROCE 2018
  										

Náš pěvecký spolek vstoupil do roku 2018
s velkou výzvou, kterou nám připravil
sbormistr Vratislav Řezáč spolu s panem
ředitelem ZUŠ p. Oldřichem Adeltem. Již
několik let nosili v hlavě tajný plán a tento
rok uzrál čas a zkušenosti našeho sboru
natolik, že se rozhodli jej uskutečnit. Tím
plánem bylo provedení skladby Stabat
Mater od italského skladatele G. B. Pergolesiho. Jde o okouzlující skladbu, ale
pro nás představovaly barokní sborové
party velkou výzvu. Ačkoliv náš repertoár
se během 4 let naší existence rozšířil od
lidových písní k řadě skladeb klasických,
naše jediná zkušenost s velkou duchovní skladbou byla Rybova mše vánoční.
Nácvik Stabat Mater započal hned v lednu, ale kulminoval zejména v posledních
týdnech před plánovaným vystoupením,
kdy jsme nacvičovali i s dětským sborem
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Tolárek a to jak na pravidelných i mimořádných zkouškách, tak na společném
soustředění. Zkoušení bylo velmi intenzivní, během nácviku jsme se od prvního zděšení (to nezvládneme!) přesunuli do fáze
odhodlání (to zvládneme!) a konečné fáze
odevzdání (to musíme zvládnout!). I děti
(a zřejmě i jejich rodiče) k nácviku přistoupily velmi zodpovědně a vystoupení v kostele sv. Kateřiny proběhlo ke spokojenosti účinkujících i diváků. Ohlasy diváků
najdete jinde v tomto Zpravodaji, zde si
dovolím zveřejnit pocity členek sboru:
nácvik byl těžký, ale stálo to za to! Odnášíme si nejen krásný pocit z povedeného
vystoupení, ale i vyšší sebevědomí, že
sbor se posunul dále a že čas a energie,
které do zpívání investujeme, mají smysl!
A dík za to patří panu sbormistrovi i řediteli
ZUŠ.

A co plánujeme dále v tomto roce? Díky finanční podpoře města Velvary, které dotací
podporuje činnost sboru a i jednotlivé projekty, nás toho čeká spousta. Začátkem května
se zúčastníme Sborového maratonu v Ústí nad Labem a koncem května vystoupíme
na koncertech v okolí Velvar u příležitosti noci kostelů. V červnu (v neděli 17. 6. od
18h) se chystáme uspořádat koncert v Městském muzeu Velvary a tím ukončíme tuto
sezónu. V září se sejdeme již do páté sezóny, podzim rychle uteče nacvičováním
nového repertoáru a potom nás čeká řada vystoupení na adventních akcích v našem
městě i okolí. Rok zakončíme Rybovou mší vánoční v kostele sv. Kateřiny v již tradičním
termínu 27. 12.
To jsou naše plány, snad vyjdou dle představ členek sboru, sbormistra i diváků.
O akcích budeme informovat zde, na našich stránkách i na sociálních sítích, takže
snad si k nám naši příznivci najdou cestu.
za Velvarský pěvecký spolek Pavlína Maloy Řezáčová
Foto: Markéta Rylková

Inzerce

Pronajmu byt 2+1 ve Velvarech.
Osobní jednání. Informace Helena Svítková, restaurace Paris, tel.: 721 551 183
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FOTBALOVÁ AKADEMIE BOHEMIANS PRAHA 1905 – VELVARY
  								 		

VELMI ŠIKOVNÉ DĚTI NA NÁBORU POSTUPUJEME DO OKRESNÍHO
KOLA MCDONALD CUPU

Ve středu 18.4.2018 proběhl nábor
do Fotbalové akademie Bohemians
Praha 1905 – Velvary. Za velmi pěkného
počasí dorazili malí fotbalisté ze širokého
okolí (například až ze Zíchovce) se svými rodiči na velvarské hřiště u sokolovny.
Zde pro ně měli trenéři připravená stanoviště, na kterých si zasportovali, zahráli
fotbálek a prokázali fotbalové předpoklady. Všichni fotbalisté sportovali s velkou
chutí a nasazením. Nejmladším nebyly ještě ani 4 roky. Hned na začátku při
setkání s rodiči jsme zdůraznili, že
nám jde nejen o rozvíjení fotbalových
dovedností, ale i formování osobnosti
a podpory školního snažení. Vždyť heslo
naší akademie zní: „Vynikající fotbalista,
pilný žák a dobrý kamarád!“

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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roky staršími. Ve finále jsme podlehli 7. ZŠ Kladno, která byla výhradně postavena
na ročníku 2008. Ale bylo to velmi vyrovnané utkání a kladenští hráči se moc radovali,
že nás dokázali porazit. Všichni naši hráči – žáci ZŠ Velvary zaslouží velké poděkování.
Jde o tyto borce: Matouš Dobeš (2011), Marek Moravec (2010), Filip Tóth (2010),
Matěj Kozina (2010), Vojta Faltus (2010), Dominik Jirkovský (2009), Milan Dunko
(2009), Ondra Mareš (2008), Matěj Potluka (2008) a Kubajs Dobeš (2008). V pátek
4. května nás čeká na SK Kladno okresní kolo. Kluci, výborná reprezentace školy
a akademie!
Josef Dobeš
Inzerce

V úterý 24. 4. v Kladně vybojovaly naše
děti postup z oblastního kola. Ale nebylo
to vůbec snadné. Na to, že to bylo oblastní kolo, jsme měli velmi silné soupeře – 3 kladenské školy, 2 slánské školy
a pak ZŠ Svárov. Naši akademici po velmi dobrém výkonu postoupili. A to jsme
měli suverénně nejmladší mužstvo. Zatímco naši soupeři hráli turnaj s ročníky
2008 a 2009, my jsme měli Maťu 2011
a čtyři hráče ročníku 2010 (Matěj, Marek,
Vojta, Filip)! Postoupili jsme z druhého místa (postupovaly první 4 týmy)
s 9 body a skóre 19 : 12. Všichni naši
hráči zaslouží velkou pochvalu, tu největší ale naši nejmenší a nejmladší hráči,
jak se srdnatě a často úspěšně prali se
soupeři o 3 (Maťa) nebo 2 (hráči 2010)
w w w. v e l v a r y. c z |
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JAK JSME V MUZEU ŠILI A PLETLI PRO SKŘÍTKA MUZEJNÍČKA

o skřítka
Muzejníčka
  								

Velvarský muzejní
skřítek je velký nezbeda a rád v noci
provádí v expozicích různé neplechy. Nedávno se
mu to jeho štrachání v šuplíkách,
skříních a vitrínách
pěkně
vymstilo.
Chytil se za hřebík a roztrhl si své krásné kalhotky. Saostavičkou.
mozřejmě se snažil vykouzlit nové, ale
v lidském světě čáry máry pohádkových
bytostí nefungují. A protože je Muzejníček
osůbka nejen zvědavá, ale i zvídavá, začal pátrat, kde se takové kalhotky a další
oblečení vlastně berou. Přes všechny lotrovinky máme našeho skřítka rádi, proto
jsme se v muzeu rozhodli, že mu pomůžeme. K pátrání po původu oblečení jsme
přizvali děti ze ZŠ Velvary a připravili pro
ně ve spolupráci s Klubem seniorů Kost-

		

ka a oddílem Javory Černuc edukativní
program s názvem „Jak skřítek Muzejníček ke kalhotkám přišel“. Na šesti stanovištích se děti seznámily s historií odívání, textilními surovinami i technikami
a při tkaní, pletení a háčkování si ověřily
nejen šikovnost svých rukou, ale i trpělivost. S velkým ohlasem se setkal muzejní
módní salón. Děti se na chvíli proměnily
v módní návrháře a manekýny a seznámily se s módou svých babiček, prababiček,
dědečků a pradědečků.... i dalších pra :-).
Paní z klubu seniorů nám při tom vyprávěly, jak chodily oblékané do školy, do divadla nebo do tanečních kurzů, co to bývalo
korzo a jak vypadal skutečný krejčovský
salón velvarské švadleny paní Petržílkové. Program se konal ve dnech 9. - 12. 4.
2018 a zúčastnilo se 164 žáků z devíti tříd
prvního stupně velvarské základní školy. Pro členky Klubu seniorů Kostka byla
akce určitě náročná, ale děti byly většinou

hodné a snaživé, skřítek Muzejníček si
také nechal své neplechy od cesty a naše
milé paní lektorky zvládly čtyřdenní maraton na výbornou. Děkujeme všem zúčast-

něným a těšíme se na shledanou v muzeu
při dalších programech.
Jitka Kůrková, Městské muzeum Velvary
a Zdena Horáčková, Klub seniorů Kostka

MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY – VÝZVA PRO OBČANY
Pro dětské programy sháníme dobové chlapecké i pánské oblečení
z období mezi roky 1920 – 1960. U pánského oblečení především
pumpky, tenisové oblečení, pulovry, košile, čepice a klobouky. Pokud
jste jejich vlastníkem a nebude Vám líto je muzeu věnovat, prosím
doneste je do hlavní budovy muzea – Pražská 109, Velvary.
Moc děkujeme!
Inzerce

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Domov Velvary,
poskytovatel sociálních služeb přijme do hlavního pracovního poměru:
• všeobecnou zdravotní sestru pracující bez odborného dohledu, trestní bezúhonnost,
flexibilita, plat dle tarifových tabulek
• kuchaře/kuchařku, kvalifikační požadavky – vyučen/a v oboru, trestní bezúhonnost,
flexibilita, směnný provoz, plat dle tarifových tabulek, nástup možný od 1. 6. 2018
Podrobnější informace u ředitele - tel: 602 704 771
nebo vedoucí sestry - tel: 607 075 056.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Velvarská Kostka Vás v příštích týdnech zve na tyto připravované
akce:

Zdobení perníkových srdíček
13. KVĚTNA 15:00
150KČ

Večer pro ženy
11. KVĚTNA 19:00
350KČ

Společně ochutnáme kouzlo slovanských tradic, tajemství bohyň, krásu našeho těla.
Napojíme se na svou rodovou linii, protože ta bývá tou nejlepší učebnicí. Nemusíte
se bát přijmout svou temnou část, protože na dně toho tmavého kotlíku spatříte to
největší světlo a obrovskou sílu, pokoru, lásku, úctu sama k sobě. Těší se na vás
Andrea Levová. Prosím, hlaste se předem. tel.: 777 209 904, amaura@email.cz.

Šití dětských bavlněných kalhot vel. 92- 122
12. KVĚTNA 14:30
180KČ

Kurz vhodný pro začátečníky. Ušijeme spolu kalhoty v pase na pruženku. K dispozici
bude střihová předloha velikostí od 2 do 7 let, střihový papír, overlock, jeden šicí
stroj, žehlička. S sebou si vezměte 60cm -100cm látky ( dle velikosti kalhot ) v šířce
kolem 140 cm , látku na kapsičky ( cca 20x 30cm ), pruženku 1,5 -2 cm širokou. Kdo
má, vezme s sebou: šicí stroj, nůžky na látku. Kapacita je omezená. Max. 6 lidí. Těší
se na Vás Ivana Vojcíková. Hlaste se, prosím, předem na tel.: 776 130 221, nebo
ivavojcikova@seznam.cz.

SHIATSU terapie s Jaromírem Fatinou
12. A 13. KVĚTNA
700KČ

SHIATSU je druh terapie nebo masáže pocházející z Japonska, při níž se pracuje na
energetických drahách těla (meridiánech), které ovlivňují funkci a kondici jednotlivých
orgánů v těle. Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje a dochází
k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity, zlepšení psychické pohody
a celkovému uvolnění. Shiatsu terapie se provádí přes oblečení a trvá 60 minut.
Pro dostupný volný termín (čas v průběhu dne) a další informace
kontaktujte terapeuta Jaromíra Fatinu na telefonu 773 511 979.
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Přijďte si ozdobit perníkové srdíčko ke svátku maminek, nebo jen tak
pro radost. Zdobit budeme z již připravených tvarů (přítomným bude odtajněn tajný
recept na těsto). Perníčky si sami nazdobíte cukrovou hmotou. Na kurz si prosím
vemte krabičku na odnesení perníčků a zástěru. Délka kurzu cca 1:30h. Těší se na
Vás PerníKáča. (Facebook: PerníKáča) Děti mladší šesti let v jen s doprovodem
dospělého. Na kurz se prosím hlašte na tel. 737 123 765.

Meditace s Danou
19. KVĚTNA 15:00
140KČ

Meditace má část, kdy se napojujeme, čistíme a naplňujeme světlem, necháme na
sebe blahodárně působit bytosti světla. Meditaci vedu slovem, zvládne ji i člověk,
který nemedituje. Individuálně, pak aktivace jednotlivých čaker. Těší se na vás Dana
Brátová. Hlaste se, prosím, předem do 18. 5. na mailu velvarskakostka@seznam.cz,
nebo na tel. 728 827 573.

Batika za studena s Radanou
20. KVĚTNA 15:00
216KČ

Batika textilu za studena tzv.reaktivními barvami, kterými se batikují bavlněné
věcičky. Při této technice máte textil batikovaný sytými barvami a fíglem je i skládání
a nanášení barvy, které si samozřejmě osvojíte. Nutné je si na kurz přinést
2-3 vlastní textilie bílé barvy (triko, nátělník, halenku, prostírání, povlak na polštář aj .
– z bavlny!!!). Těší se na vás Radana Švecová. Zájemci se mohou přihlásit na emailu
rada.vytvarky@seznam.cz nebo na tel. +420 777 824 395.

Harmonizační odpoledne Karla Kekešiho
03. ČERVNA 15:00
400KČ

Alikvotní zpěv je psychohygiena, která dokáže člověka zbavit: napětí, stresu
i strachu, vyladí tak nabouranou psychiku současného člověka, napomáhá tak
k uzdravení a osobní pohodě. Na co se můžete těšit? Na tři zpívané alikvotně
- intuitivní meditace Karla Kekešiho (Marinova), naučíte se vlastní harmonizace čaker
za pomocí zpívaných samohlásek. Těší se na vás Karel Kekeši www.karelkekesi.cz. Hlaste se prosím předem do 1. 6. na mailu
karel.kekesi@seznam.cz nebo tel.. 778511122. Zpěvy proběhnou při
účasti minimálně 12 osob.
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DIVADELNÍ POHÁDKY MAJÍ UŽ SVÉ „ABONENTY “
  										
S teplým počasím končí série pohádek
v Divadélku bez opony (teď již s oponou)
v naší ZUŠce. Co mohli malí návštěvníci
během letošní sezóny vidět?
V říjnu přijel starý známý Sváťa, který se
svým „dividlem“ zahrál o Máše a třech medvědech. Stejně jako při svých dřívějších velvarských návštěvách přilákal hodně dětí,
ale zároveň jeho vystoupení vzbudilo mezi
některými rodiči diskuzi. Moc se jim nelíbil
podbízivý styl. Přesto Sváťu pozveme i na
podzim, protože nechceme dělat cenzory
a hlavně: kromě něj zveme jinak divadla, za
která dáme ruku do ohně, a každý si tedy
může vybrat.
Pravidelně například hostíme Divadelní
společnost Kejklíř, která v listopadu zahrála
lesní pohádku podle populární knihy Daisy
Mrázkové Haló, Jácíčku. Lednové představení patřilo souboru Pohadlo. Pohádka

Patálie pana Paka byla nečekanou love-story mezi skleněnou a plastovou lahví
a děti vtipně naučila třídit odpad. Divadlo
Krab v březnu zavedlo děti do země věčného ledu. Jejich pohádce Tučňákův výlet
předcházelo vystoupení dětí ze ZUŠ Vinařice o Dvanácti měsíčkách. Posledním představením byla v dubnu vtipná i poučná Světová pohádka od souboru Vocaď pocaď.
Máme radost, že si pohádky získaly mezi
malými dětmi pravidelné diváky. Je krásně
vidět, jak se nadšeně hrnou do sálu, zkušeně obsadí první řady židlí a rodiče nechají
někde vzadu.
Děkujeme městu Velvary za podporu naší
činnosti a také panu řediteli ZUŠ Oldřichu
Adeltovi za obětavý zájem a pomoc při
organizaci představení.
Váš spolek Natvrdlí

Inzerce

STATEK LUNÍKOV
VÁS ZVE K NÁVŠTĚVĚ!
Nádherný statek kousek od Velvar ve vesničce
Luníkov nabízí ubytování v malebných apartmánech s maximální kapacitou 42 osob.
Je ideálním místem pro firemní akce, soukromé
oslavy, svatby nebo školní výlety.
Součástí areálu je stylová restaurace s domácí
kuchyní, venkovní přírodní bazén a fitness, sauna,
vířivka a především krásná zahrada.
Přijeďte na výborný oběd, večeři nebo si jen odpočinout do naší zahrady. Návštěva Statku Luníkov
je zážitkem v každém ročním období! Cyklisté
a domácí mazlíčci jsou u nás vítáni.
Více informací včetně otevírací doby a aktuálního
menu najdete na http://stateklunikov.cz/restaurace
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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I VELVARSKO MÁ MISTRA REPUBLIKY V BASKETBALU
  										
Ve dnech 20. – 22. 4.
2018 se v Litoměřicích utkaly nejlepší týmy z celé ČR
v basketbalu. Konalo se zde Národní finále v kategorii
nejmladší minižákyně U11, na které
postoupil jako vítěz
Pražského přeboru
klub HB Basket Praha.
Celou sezónu si
šly holky za svým
snem, být jedním z dvanácti účastníků Národního finále, což se jim povedlo ve velkém stylu
– BEZ JEDINÉ PORÁŽKY! Páteční večer proběhlo slavnostní zahájení a při poslechu České
hymny bylo vidět na všech děvčatech velké dojetí. Dost možná to byl ten okamžik, kdy si uvědomily, že ta dřina za to stála. V tu dobu, už ale
„HB holky“ měly za sebou dva vítězné zápasy
Inzerce

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

38

a dál postupovaly a když v sobotním semifinálovém zápase porazily Ostravu, bylo jasné, že
už to cinklo a budou hrát o zlato. V nedělním
finále se „HB holky“ utkaly s týmem ze Sadské. Zápas byl od začátku plný emocí, napětí
a obrovské bojovnosti. A byl to hlavně zápas
VÍTĚZNÝ a tým HB Basket Praha se stal bez
jediné porážky vítězem Národního finále.
HB Basket je dívčí basketbalový klub a zmíněná kategorie jsou hráčky narozené v letech
2007/2008. Jako hostující hráčka tohoto klubu
je i členka BC Slaný Natálka Havlínová z Budihostic. Tohoto úspěchu dosáhly holky pod vedením zkušené trenérky Hanky Brejlové, která
je nejen zakladatelkou klubu, ale také takovou
„druhou mámou“.
K mistrovskému titulu všem holkám moc gratulujeme a moc dobře si uvědomujeme, že dosáhnout takového úspěchu v 11ti letech je moc
krásná věc, která se ale již nikdy nemusí opakovat, protože konkurence je obrovská.
Miloslav Jeřela

VOLEJBALOVÝ VÍKEND VE VELVARECH PATŘIL TÝMŮM Z ODOLENE VODY A DOBŘÍŠE
  										
Ve dnech 14. a 15. dubna se v městské
Sokolovně uskutečnilo třetí pokračování
volejbalového turnaje Velvarský out. Sobotní soupeření bývalých výkonnostních
hráčů ovládli stejně jako v historicky prvním
ročníku hráči Odolene vody před litvínovsko-pražským týmem Kde jsou mé tolary.
Domácí Velvary obsadily třetí příčku. Celý
turnaj byl extrémně vyrovnaný, většina zápasů se rozhodovala v napínavých koncov-

kách. Na hřišti se ukázala řada bývalých
extraligových volejbalistů.
V nedělním klání pro širokou veřejnost
uspěli nejlépe hosté z Dobříše, kteří neztratili ani set a zkompletovali zlatý hattrick.
Druhé místo obsadil tým ZŠ Velvary, třetí
příčka patřila bojovnému družstvu Jiu-Jitsu.
Organizátoři děkují městu za snížené nájemné a panu Davidu Pospíšilovi za ceny
pro vítěze a starost o pitný režim hráčů.
Michal Janovský

ATLETICKÝ PĚTIBOJ

Centrum sportu AŠSK při ZŠ Velvary pořádá 11. 5. 2018

VELVARSKÝ VOLEJBALOVÝ AMATÉRSKÝ

O POHÁR STAROSTY MĚSTA

PŘÁTELSKÝ POHÁR VVAPP – 1. ročník

VELVARY 2018

 Uvítáme celé týmy i nadšené jednotlivce, ze kterých týmy
vytvoříme
 Podmínkou účasti je bydliště či zaměstnání ve Velvarech
 Hrát budeme v místní sokolovně 16.00-22.00 hodin

Centrum sportu AŠSK při ZŠ Velvary pořádá 10. 5. 2018
7. ročník Atletického pětiboje o pohár starosty města Velvary.
• Závody proběhnou na atletickém stadionu u ZŠ ve Velvarech.
• Družstvo tvoří 30 žáků z jedné školy (po dohodě i méně) a to vždy
3 chlapci a 3 dívky z jednoho ročníku (5.-9.) Žáci závodí v pětiboji
za jednotlivce i za svoji školu.
• Závodí se v těchto disciplínách: vytrvalost 800m, sprint 60m, skok
vysoký, skok daleký, vrh koulí - starší/vrh medicinbalem vzad
– mladší.
• Podrobné propozice zašleme pěti přihlášeným školám.
• Přihlášky: dagmar.hubackova@zsvelvary.cz
• Projekt je realizován za podpory
města Velvary, METAL TRADE
COMAX, a.s. a ZŠ Velvary.
• Srdečně Vás zveme.

 Projekt je realizován za podpory města Velvary
 Hlaste se do 4. 5. 2018 na dagmar.hubackova@zsvelvary.cz
 Za vstupné 50,- Kč na osobu bude nakoupeno pití a občerstvení
w w w. v e l v a r y. c z |
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Klub seniorů Vás v květnu zve na tyto připravované akce:

Háčkovaný náhrdelník s korálky
07. KVĚTNA 09:00
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Sraz v 09,00 v Kostce.

Zahradní slavnost

Druhá procházka po hřbitově
14. KVĚTNA 09:00
10KČ

S výkladem paní Ing. Jitky Kůrkové. Sraz u hřbitova v 09,00

Malování na hedvábí
21. KVĚTNA
V klubovně v Černuci. Odjezd v 9,00 od Cukrovaru, návrat autobusem ve 13,00.
Ve spolupráci s Javory Černuc.

Zahrady v jarním oparu
22. KVĚTNA
Zájezd do Kladna a Jenče. Odjezd autobusem v 8,10 z Velvar z náměstí.

Pracujeme s hlavou, nejen s rukama
28. KVĚTNA 09:00
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Kvízy, hádanky, rébusy a jiné.

25. 5. 2018
17:00 - 19:00 hod.
v prostorech Velvarské Kostky
Karla Krohna 527, Velvary
Facebook: Velvarská Kostka

Co nás ceká?
• předzápis na kurzy pro
školní rok 2018/2019
• výtvarné dílničky pro děti
• představení práce Klubu seniorů
• výstava výrobků z keramických
kurzů a z Tvořílků

• ukázka z kurzu znakování pro nejmenší
• občerstvení
• soutěž o nejlepší bábovku

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

kontaktní telefon: +728 827 573, velvarskakostka@seznam.cz

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

POZEMKY

						
Opět, jako každý rok, vyrazili 2. dubna do ulic
koledníci s košíky a pomlázkami. A že jich bylo!
Téměř na každém rohu Velvar se hodovalo o sto
šest! První hlouček dětí vyrazil už v sedm hodin!
Bohužel byli lidé v tu dobu většinou v nejlepším
spaní a tak koledující neslyšeli. Tím pádem se nejspíš žádné velké výslužky nedočkali. Za to o necelou hodinu později už neměli lidé o koledníky nouzi. Zvonili, ťukali, recitovali a vybírali si odměnu,
kde se to jen dalo. Chci tedy poděkovat jak malým
tak velkým za to, že nebyli lhostejní k této, i když
staré, tak krásné tradici, ale především všem
obyvatelům našeho města, kteří se nestyděli, nebáli
nebo se nemračili na to, přijmout spousty „sběračů
vajíček“ do svých domů a nabídnout jim něco dobrého na zub. Patří jim za to srdečný dík!

VELVARY
PRODEJ

Dominika Switalská

Inzerce

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

Provozní doba:

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

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

www.tutr.cz

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

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

Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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STAVEBNÍCH ZASÍŤOVANÝCH
POZEMKŮ VE VELVARECH
Bližší info
Tel.: +420 777 757 871
E-mail: snaid@ikon.cz
www.pozemkyvelvary.cz

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

města Velvar

Část čtrnáctá – o dění všelikém, jež naše
město zažilo roku 1932

Rok 1932
8. ledna. Zemský úřad oznamuje, že
povoluje zápůjčku 75.400,- Kč ku krytí schodku 1930 s podmínkou, že bude
splácena stejnými pololetními splátkami
3.770.- Kč, tak že bude splacena během
10. let. Ze zápůjčky se bude platit 6% úrok
a bude uzavřena jako hypotekární. Zemský
výbor se usnesl poskytovati městu z přídělu příspěvky ve výši neuhrazené potřeby na
úroky a splátky z této zápůjčky a to pokud
citovaný zákon nebude změněn a pokud
finanční stav obce přes vyčerpaný zák. limit
přirážek a zavedení všech dávek a poplatků bude toho vyžadovati.
Zápůjčka na kanalizaci v obnosu
421.310.- Kč. Zemský úřad vrátil žádost
o povolení k zápůjčce této k novému
projednání a žádá, aby obec prokázala, že zápůjčkovou službu z této zápůjčky bude hradit z vlastních prostředků
a míní, že službu tuto bylo by asi lze hradit
z příspěvků a poplatků /stočného/ dle §fu
26-28 z č. 329 1921 Sb. z. a n., jež by bylo
zavést v sazbách maximálních. Po rozhovoru, v němž zdůrazněno, že názor, jako by
službu úrokovou bylo možno hraditi z dávky
kanalizační a neznalosti místních poměrů
jest mylný. Aby ale zemskému úřadu byla
zjevna dobrá vůle, usneseno vyhověti nařízení zavésti dávku kanalizační, ale protože
ve Velvarech jest dosud zaveden systém
žump jen v poloviční výši sazeb maximálních. – K uvedenému kanálu jest připojeno
29 domů a počítaje s průměrem 8 místností
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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na jeden dům, činil by hrubý výnos dávky 29x8x5 t. j. 1.160,-Kč a po odpočítání
výloh s vybíráním dávky spojených 160.- Kč,
čistý výnos dávky 1.000.- Kč.
Stavba domu pro ředitele škol. Místní školní rada oznamuje, že se zásadně
usnesla na stavbě domu s byty pro ředitele škol a žádá za usnesení zastupitelstva
zda obec zdejší se stavbou souhlasí a zavazuje se na obec zdejší vypadající obnos
zaplatiti. – Odhadem stanoven náklad na
200.000.- Kč a na zdejší obec připadlo by
hraditi z toho 140.939,50 Kč. Protože pro
návrh hlasovali jen 3 členové městské rady,
nebyl návrh přijat.
4. února. Spotřeba elektr. proudu při uličním osvětlení. V roce 1931 bylo prosvíceno při uličním osvětlení 5972 KWh, což po
2.- Kč činí 11.944 Kč a jelikož v rozpočtu jest 9.000 Kč, bylo spotřebováno více
o 2.944,- Kč.
Prodloužení subvence na předlažbu
Pražské ulice. Zemský úřad oznamuje, že
ministerstvo veřejných prací svolilo, aby
subvence na předlažbu Pražské ulice byla
prodloužena pro rok 1932.
Autobusová linka Velvary – Veltrusy
– Odolená Voda. Správa poštovní a automobilové dopravy oznamuje, že vzhledem
ku slabé frekvenci na této lince, zamýšlí
na ní zastaviti dopravu. Uvedená trať bude
ponechána v provozu až do června.
Plat hajného ve Velvarském lese
v r. 1932. Služné 1.500,- Kč na byt
1.000,- Kč na uhlí 1.000,- Kč a náhrada
za používání polí 300.- Kč úhrně ročně
3.800.- Kč.
12. února. Nadace Karla Krona. Za
udělení nadace se přihlásilo 17 mužů a 46
žen. K rozdělení jest 2.300 Kč. Poděleno
bylo všech 17 mužů a 29 žen, takže každý
dostane 50.- Kč.
Družstvo pro postavení tělocvičny
„Sokolu“ žádalo o povolení ku ohražení pozemku u biografu drátěným pletivem. Ohra-

žení toto bude provisorním. V ohrazené
části bude zřízeno cvičiště, jež bude dáno
k disposici škole pro cvičení žactva a i dětem bude přístupné. Městská rada udělila
žádané povolení za následujících podmínek: Ohražení na stranách jižní, západní a severní bude provedeno v regulační
čáře. Na východní straně – ku dráze – bude
zřízen plot 2m od hranic dráhy. Družstvo
zaváže se v případě, že by obec zřídila podél dráhy ulici, ustoupí bez náhrady
pozemek a za přesunutí plotu, stávající
oplocení svým nákladem přemístí do regulační čáry a za tou příčinou bude platiti obci
2.- Kč uznávací nájem z více ohražené části. Kdyby obec dříve než dojde ku zřízení
ulice podél trati zřídila uliční kanál, družstvo
bez nároku na jakoukoli náhradu připustí
jeho zřízeni i po části zahraženého pozemku jenž dle regulačního plánu patří na ulici.
Akce pro nezaměstnané. Okresní úřad
v Kralupech n/Vlt. oznamuje, že sbírka pro
nezaměstnané okresním úřadem konaná
vynesla přes 13.000,- Kč. Část sbírky bude
dána též do Velvar. Okresní úřad žádá
o podání návrhu k podělení nejpotřebnějších z nezaměstnaných. Starosta a radní
Semler byli zplnomocněni k podání návrhu
okresnímu úřadu.3. března. Postavení hájovny v lese.
Dle rozpočtu by činil náklad na postavení
hájovny celkem 39.912,60 Kč a to na obytnou budovu 30.585,39 Kč, na chlév a záchod 8.126.81 Kč a na ohražení dvorku
1.160,40 Kč. Městská rada se usnesla na
postavení hájovny žádati o subvenci dle
bytového zákona. – Požádati u Rolnické
záložny o povolení úvěru na 90 % nákladu. Rozhodnutí o stavbě hájovny ponechat
na dobu pozdější. –
Krádež v lese. Synem hajného byli
přistiženi při krádeži v lese Šenfeld
a Merkl. Městskou radou jim bylo oznámeno, že zaplatí-li dobrovolnou pokutu každý 500,- Kč, bude upuštěno od trestního

oznámení. Jmenovaní však nabízejí po
200.- Kč. Nabídka nebyla přijata a trvá
se na zaplacení po 500.- Kč a nestane-li se
tak do tří dnů, bude podáno trestní oznámení.
Okrskové cvičení „Sokola“. Těl. jednota Sokol žádá za propůjčení parku na den
15. května t. r. Žádosti se vyhovuje.
Funkční období okresního osvětového
sboru končí. Okresní školní výbor oznamuje, že s funkčním obdobím obec zastupitelstva končí též funkční období okresního osvětového sboru a vyzývá obec, aby
jmenovala jednoho kvalifikovaného zástupce, zkušeného to znalce lidové výchovy.
Delegován byl radní Jos. Kysela.
Kanalisace v Primátorské ulici. Na
provedení kanalizace v Primátorské ulici
došly tři nabídky. Karel Beneš nabízí
14.586,70 Kč a nepřijímá podmínky, aby
práce byla prováděna v denní mzdě
a ohledně výměny dělníků, jen s výměnou
dělníků nekvalifikovaných. Josef Mareš nabízí provésti práci za částku 14.241,40 Kč
za podmínek stanovených při vypsání.
Josef Černý nabízí provésti práci za
19.266,75 Kč a nepřijímá podmínky,
aby práce byla prováděna v denní mzdě
a s výměnou dělníků. Práce byla zadána
za oferovanou částku 14.241,40 Kč.
Pořízení zvonu z odkazu vld. pana děkana Č. Papeže. Pan děkan Th. C. V. Seilfert
oznámil, že již byl vyměřen poplatek z odkazu vld. pana děkana Č. Papeže na pořízení zvonu ve Velvarech a bude proto možno odkaz realisovati. Oznamuje, že svého
času si vyžádal odborný posudek o ladění
zdejších zvonů od Monsignora V. Mülera,
který zjistil, že tu schází zvon do as, těžký
asi 5 centů. Jest toho mínění, že je z odkazu možno poříditi zvon i zelektrizovati
zvonění hran. Sám jest ochoten připraviti
přesné rozpočty i něco přidati, postaral-li by
se patron o úhradu spotřebovaného proudu a udržování. Po rozhovoru bylo usneseno proti hlasu radního Ant. Kaňky, aby
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p. děkan připravil přísl. rozpočty.
17. března. Stavba hájovny. K návrhu
I. nám. Fialy může býti dříví na stavbu
hájovny opatřeno poražením vhodných
borovic v lese. Proti tomu návrhu bylo
namítáno, že se dříví z velvarského lesa
nehodí na stavbu, dle známých zkušeností. Navrhovatel sděluje, že se radil s odborníky a dle prohlášení těchto jest dříví
z velvarského lesa vhodné, musí však býti
upotřebeno dříví vyzrálé a po poražení
kmeny ihned oloupány. Po rozhovoru návrh
proti 2. hlasům přijat.
Rigol za šancí. Občané Chržínské ulice žádají o zřizení rigólu od Václavského
náměstí, ulicí za šanci na konec kanálu za
účelem odvedení přívalových vod.
Legionářské hroby. Odbočka obce legionářské ve Velvarech zažádala o příděl
místa pro hroby legionářů. Žádosti vyhověno, ale je třeba dodržeti všecka ustanovení
hřbitovního řádu.
Dlažba pěšiny za lísou. Byla zadána
Emilu Doušovi z Černuce 1 m2 za 5.40 Kč
a za výkon 1.80 Kč.
Požadavky nezaměstnaných. Dne
17. března. Byla konána schůze nezaměstnaných. Z této schůze byly pak přeloženy
městské radě tyto požadavky: 1) okamžité
zahájení prací. 2) Pokud s prací nebude započato, vyplacení příspěvku nezaměstnaným živitelům rodin na činži. Městská rada
se usnáší: Stavitel Mareš bude vyzván, aby
pokud to bude možné, ihned s prací započal. – Nějaké příspěvky nelze vzhledem
k nepříznivé finanční situaci města vyplatiti.
23. března. Povolení zápůjčky na kanalizaci. Zemský úřad v Praze oznamuje,
že zemský výbor povolil městu zápůjčku
421.310.- Kč na kanalizaci v ulici Pražské
a Chržínské.
Předlažba od Pražské brány na most.
V důsledku povolení této zápůjčky, bude
možno tuto práci podniknouti. Dle toho zrušuje se ofertní řízení vypsané v minulém
roce a vypisuje se nové se lhůtou ku podání
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ofert do 20. dubna t. r.
11. dubna. Kronikář a letopisecká
komise.
Okresní úřad v Kralupech n/Vlt. po revisi
obecní kroniky vyzývá, aby zastupitelstvo
zvolilo za zemřelého kronikáře MUDra
Čermáka nového kronikáře a zvolilo letopiseckou komisi. Městský tajemník oznámil, že letopisecká komise dle § 7 zák. čís.
211/1921 tvoří starosta a dva zastupitelstvem volení členové. Po rozhovoru bylo
usneseno zvoliti letopiseckou komisi a to po
jednom zástupci z každé volební skupiny –
a tato aby ze sebe zvolila kronikáře.
Do komise zvoleni: Krčma Jindřich, Čermák
Robert, Dynter Ed. PhC, Seifert Václav,
Dlouhý František a Kindl Vlad. –
Osvětlení sochy Panny Marie. Památkový úřad vyslal na požádání zástupce
ku shlédnutí a podání návrhu na zřízení
osvětlení u sochy P. Marie, který připouští zřízení železobetonových stožárů, ale
ve vzdálenosti nejméně takové, jak budou
stožáry vysoké. Kdyby z úsporných důvodů
to nebylo možné, pak souhlasí i se zachováním stožárů starých, opatřených vhodnými osvětlovacími tělesy. Při prohlídce dále
upozornil, že jest třeba přeložiti dlažbu na
soklu a zříditi tuto vodotěsně na betonový
podklad a natříti zábradlí. K zamezení otřesů základů sochy doporučuje, aby vozovka
silnice při předělávání silnice byla odsunuta
dále od sochy do náměstí. Usneseno dáti
opraviti dlažbu soklu.Elektrický pohon zvonů. Pan děkan Seifert předkládá rozpočet na elektr. pohon
zvonů. Elektrisace pohonu jednoho zvonu
by stála asi 4.000.- Kč a jelikož odkaz činí
as 8.500.- Kč, navrhuje zakoupení zvonu
velkého asi 10 q. těžkého bez elektrisace.
Krádež u řezníka Sojovského.
Policejní referent radní Kysela oznámil, že
dle hlášení strážníka Fr. Šímy, byl v noci
spolu s četnickým strážmistrem Matějem
na obchůzce, a že přistihli při krádeži u řez-

níka Sojovského dva muže, z nichž jeden
byl ozbrojen revolverem, který mu strážník
Šíma vyrval. Oběma přistiženým se však
podařilo uprchnouti. Strážníku Šímovi bylo
vysloveno pochvalné uznání za chování se
při přistižení uvedených zlodějů. Dále do
3. hodin ráno konal strážník službu ještě
s jedním metařem.
13. května. Převodní poplatek z převodu
zbyt. statku. Berní úřad oznamuje, že převodní poplatek ze zbytkového statku činí
13.733.- Kč.
Drátěné pletivo do Čechovy ulice. Pletivo
z drátu č.28 bude 180 cm vysoké a dodá ho
i postaví paní Voláková za 295.- Kč.
Autobusová doprava na trati Velvary –
Odolená Voda. Ředitelství autobusové dopravy oznamuje, že pro nepatrný provoz
bylo nuceno na této trati zastaviti provoz.
Zvýšení poplatku za ošetřovance
v okres. chudobinci. Okresní úřad oznamuje, že zvyšuje poplatek, pro obce za chudé
příslušníky ošetřované v okres. chorobinci
z 1.50 Kč na 2.- Kč denně.
19. května. Zadání výdlažby od Pražské
brány na most. Jelikož státní správa bude
účtovati pro vyměření subvence dle nejnižších cen nabízených jednotlivými oferenty
a to:
a) práce zemní a zřízení betonového podkladu,
b) dodávky kamene a
c) práce dlaždičské – každé zvlášť
Inženýr Kočárek, který přepočítal oferty
a sestavil přehlednou tabulku nabízených
cen, doporučuje, aby práce byly zadány
jednomu podnikateli, aby při případném
vyskytnutí závad, bylo zjednodušeno jednání za jejich odstranění. Jinak netrvá státní správa na tom, aby byly práce zadány
nejnižšímu oferentovi, upozorňuje však,
že bude-li některá práce zadána za cenu
vyšší než v úvahu přicházející nabídka na
tu kterou práci nižší, bude obec nucena
i na část subvencovanou diferenci mezi

touto cenou a vyšší zadanou ze svého
platiti. V úvahu přišlo celkem 8 oferentů:
Ing. Jelínek z Berouna za dlažbu ze žuly
posázavské za 457.031.- Kč, ze žuly skutečské za 468.131.- Kč. Dlažební společnost v Praze za 468.962,50 Kč, Ing. Kotrba
Praha za 469.685,- Kč, Alois Slavík Velvary
za 470.888,50 Kč, Ing. Kratochvíl Praha
za 471.223,- Kč, avšak ze žuly budečské.
V Hieke Louny za 472.090,50 Kč, Eduard
Douša Černuc za 477.529.- Kč, Josef Mareš Velvary za 478.589.- Kč. Ostatní oferty
byly značně vyšší nepřišly v úvahu.Poněvadž Ing. Kratochvíl nabízí žulu
budčickou místo skutečskou, usneseno
nebrati na ní zřetel. Radní Fr. Dlouhý se
přimlouvá za zadání výdlažby J. Marešovi jako domácímu oferentu. Naproti tomu
radní MUD Čihák navrhuje zadání v úvahu
přicházejícímu oferentu Ing. Kotrbovi. Pro
návrh radního Dlouhého hlasovali 3 členové, a tudíž nebyl návrh přijat. Avšak i pro

návrh MUDr Čiháka hlasovali rovněž tři
členové a ani tento návrh nebyl přijat. Když
pak radní Podivínský požádal starostu, aby
na chvilku přerušil schůzi, aby zástupci socialistických stran se mohli o věci poraditi.
Schůze byla přerušena a po jejím novém
zahájení navrhuje radní Kysela, aby výdlažba byla zadána Fě. Ing. Kotrba z Prahy. Pro
tento návrh hlasuje 5 přítomných, proti 3 a 1
člen rady – radní Votruba se zdržel hlasování. tím byla práce zadána Ing. Kotrbovi.
23. června. Vyřízení zadání předlažby od Pražské brány k mostu. Zemský
úřad rozhodl pro výpočet státního příspěvku takto: Pro jednotlivé práce zvolil vždy
nejlacinějšího z oferentů.
1) Práce zemní a zřízení betonového
podkladu vozovky a beton pásů fy.
Ing. Václav Kotrba z Prahy za úhrnnou
částku 82.720,- Kč.
2) Dodání žulových kostek fi. Josef Mareš,
Velvary, za úhrnnou částku 126.000,- Kč.
3) Dlažbu vozovky fi. Jelínek a synové inženýři a stavitelé z Berouna za 20.400.- Kč.
Úhrnný obnos pro výpočet stát. příspěvku
činí 229.120.- Kč. Nečiní však námitek proti tomu, aby veškeré práce dle usnesené
městské rady byly zadány fi. Kotrba, ale
pro výpočet státního příspěvku budou
vzaty za podklad jednotlivé ceny uvedených firem. Při zadání prací fi. Ing. Kotrba
doplatila by obec na práce od 2/.960.- Kč
a ad 3/.5.760,- Kč úhrnem 6.720.- Kč.
Výměrem ministerstva veřejných prací
byla na v předu uvedenou předlažbu povolena subvence do výše 290.000,- Kč. Dle
v předu uvedeného propočtu, bude činiti
státní příspěvek 206.208,- Kč, bude tedy
nižší o 83.792,- Kč. Protože jest subvencována silnice od km 30.6 do 31 a končí v ulici k mostu as 5 km za rohem domu
čp. 10, tedy právě v nejnižší části ulice,
byla podána žádost, aby byla obci
ponechána celá subvence, za čež by
obec vydláždila další část v délce
175 m t. j. až za rozcestí okres. silnice
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k Budihosticům. Lomový kámen z dlažby
se složí za školu, kostky za děkanství
a 1 fůra na předlažbu k methodistickému kostelu. Hlína se bude skládati
do škarpy k radovičské cestě k biografu, k polní cestě za hřbitov sv. Jiří a před
hřbitov a do díry při Neuměřické cestě
za špýcharem a tvrdší materiál do cesty
od sv. Jana ku trati.
Místo pro hroby legionářů. Slaný na dotaz naší městské rady oznamuje, že propůjčilo obci legionářské oddělení o 100 místech na 50 roků za poplatek 500.- Kč, při
čemž povolení k postavení pomníků bylo
osvobozeno od poplatků. Naši legionáři
žádají o přikázání místo, na němž by bylo
možno umístiti 25 až 30 hrobů.Radní Semler navrhuje propůjčení místa
zdarma, kdežto radní MUDr Čihák navrhuje propůjčení za podmínek jako ve Slaném
tj. za 150.- Kč. Jeho návrh byl přijat.
Sloupy pro osvětlení sochy na náměstí.
Fa Skorkovský a spol. předložila ideové
návrhy na železobetonové sloupy pro
upevnění svítilen. Budou dvouramenné,
9 m vysoké. Městská rada si vyžádala
definitivní návrhy a rozpočty; žádá však,
aby se firma napřed dohodla o úpravě
sloupů se zástupcem památkového úřadu
p. Ing. arch. Šebkem.
Milí Velvarští! Ručně psanou Kroniku města
Velvar, již od roku 1921 do roku 1931 vedl
velvarský lékař, bývalý starosta a milovník
historie pan Rudolf Čermák (dále pak psána až do roku 1945), 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)
Oprava z minulého čísla: pan studnař, který byl v minulém díle zmíněn, se jmenoval Mužík
(nikoli Kužík).
Pozvánka

Vážení spoluobčané,
UAMK Orion klub Slaný
pro vás již popáté pořádá výstavu historických
vozidel na velvarském
náměstí v prostoru před
městskou radnicí. Akce
se koná 8. 5. 2018 od 8
do 11 hodin. Proto prosíme občany, aby zde
v tuto dobu neparkovali
svá vozidla, za což jim
děkujeme.
Pořad bude také vyplněn
živou hudbou zdejší Základní umělecké školy.
Věříme, že se budete
dobře bavit. Můžete prohlížet, fotografovat, ptát
se, ale nesahat na vystavované exponáty. Děkujeme a těšíme se na Vaši
návštěvu.
Vstupné pro diváky je
zdarma.
V 11. hod. by měli přihlášení na Stopu slánského Oriona odstartovat
z velvarského náměstí.
Cíl je tentokrát v kempu
Džbán, kde bude od 15
do 16 hodin vyhodnocení
a předání cen.
Poděkování patří panu starostovi Radimu Wolákovi, zastupitelstvu Města Velvary a panu
Šulcovi za vstřícnost a výpomoc.
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Přehled velvarských akcí
24. 5.

18.00

Napříč časem XV. – Galerie T. Vosolsobě

7. 5.

9.00

Háčkovaný náhrdelník – Klub seniorů, Velvarská Kostka

25. 5.

17.00

Zahradní slavnost – Velvarská Kostka

8. 5.

od 8.00

Stopou slánského Oriona - náměstí

25. 5.

18.00

Leopold Koželuh – kostel sv. Kateřiny

O pohár starosty města – atletický pětiboj

26. 5.

od 9.00

Sousedský Blešák – Děkanský dvůr

10. 5.
10. 5.

18.00

Tajemství K. H. Máchy – muzeum

26. 5.

17.00

Velvary – Český Brod, Divize B – fotbalové hřiště

11. 5.

od 14.00

Den otevřených dvěří – METAL TRADE COMAX, a.s.

26. 5.

18.00

Muzejní noc aneb Biják trochu jinak - muzeum

11. 5.

od 16.00

VVAPP (volejbalový pohár) – ZŠ Velvary - AŠSK

26. 5.

11. 5.

19.00

Večer pro ženy – Velvarská Kostka

28. 5.

9.00

Pracujeme hlavou, nejen rukama – Klub seniorů, Velv. Kostka

12. 5.

14.30

Šití dětských kalhot – Velvarská Kostka

2. 6.

od 10.00

Sazená v běhu století

12. 5.

17.00

Velvary – Nový Bor, Divize B – fotbalové hřiště

2. 6.

14.00

Den dětí - Malvaňák

12. 5.

20.00

Valérie a týden divů – vstupní hala radnice

3. 6.

15.00

Harmonizační odpoledne – Velvarská Kostka

SHIATSU terapie – Velvarská Kostka

3. 6.

17.00

Velvary B – Dubí, okresní přebor – fotbalové hřiště

12. a 13. 5.

10 let Chapiteau – Malvaňák

13. 5.

15.00

Zdobení perníkových srdíček – Velvarská Kostka

14. 5.

9.00

Druhá procházka po hřbitově – Klub seniorů, Velv. Kostka

16. 5.

17.30

Absolventský koncert – ZUŠ Velvary

  										

19. 5.

od 9.00

Dědkiáda - Malvaňák

19. 5.

15.00

Meditace s Danou – Velvarská Kostka

26. dubna se v knihovně uskutečnil křest nové knihy spisovatelky Jany Javorské
200 kg lásky. Knihu pokřtila moderátorka rádia Blaník Kateřina Pallayová. O příjemné
atmosféře svědčí přiložené fotografie Jitky Krňanské a Jiřího Skály.

20. 5.

15.00

Batika za studena – Velvarská Kostka

20. 5.

17.00

Velvary B – Pozdeň, okresní přebor – fotbalové hříště

21. 5.

9.00

Malování na hedvábí – Klub seniorů, klubovna Černuc

22. 5.

15.30

Klub předškolák – základní škola

24. 5.

17.00

Závěrečný koncert hud. oboru ZUŠ – kostel sv. Kateřiny
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PRAŽSKÁ BRÁNA – VÝSTAVA
Jindřich Bišický – Pět let války
(* 11. února 1889 v Zeměchách /† 31. října 1949 ve Velvarech)
V prostorách budovy Pražské brány ve Velvarech se nachází stálá výstava fotografií
dokumentující první světovou válku přímo z fronty. Autorem fotografií
je pan Jindřich Bišický.
Pan Bišický narukoval jako specialista, kreslič ke štábu 47. pluku do Štýrského Hradce
a následně byl pluk nasazen na východní frontu. Během války prošel východní frontou, bojišti
v Tyrolích a Dolomitech, pozičními boji na řece Soči či průlomem u Caporetta.
Pan Bišický zachycoval na svých snímcích každodennost fronty, ale i záběry
válečných událostí.
Po válce se pan Bišický věnoval práci stavitele a ve Velvarech dle návrhů architekta
Františka Alberta postavil hned několik významných funkcionalistických staveb. Kromě stálé
expozice v prostorách Pražské brány ve Velvarech jsou fotografie vystaveny také
v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci.
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KŘÍŽOVKA

Terry Pratchett: „Lež oběhne svět dřív, než si... (VIZ TAJENKA).“

PACKA

T

OCHRÁNCE

P

PRCHAVÝ

T

PLOUT

P

DVOJKOLO

T

POMÍJEJÍCÍ

P

ZŘÍCENINA

T

STUHA

P

PTÁCI S VELKÝMI ZOBÁKY

T

RADA

P

NÁDOBÍ

T

SVETR

P

TRÁPENÍ

T

VZEZŘENÍ

P

VÍTĚZSTVÍ

T

PASTEVEC

P

VOJENSKÝ BUBENÍK

T

FLÉTNA

P

CETKY

T

HOSPODA

P
Křížovku na květen připravila: L. Štýbrová

Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
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Foto na titulní straně: Markéta Rylková
Uzávěrka: 20. den každého měsíce
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uvádí divadelní představení na motivy V. Nezvala

Dark

Dark

Show

Cabaret

Cabaret

Horror

Peep

Show

Horror

DIVADLO

PROCHÁZKA

sobota 12. 5.
ve 20.00 hod.

Týž den v 18.30 hod.
Sraz u Pražské brány
Nalazení strun divákovy duše.

100,- Kč

součástí světová
premiéra projektu

vstupní hala
Velvarské
radnice

Camera Obscura
Velvara

Logo

Latrina Magika – alternativní
scéna Národního V.A.D. divadla
www.divadlo-vad.cz

Pořádají Natvrdlí, z.s.
za podpory města Velvary

Logo - základní var

Logo - černobílá va

