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V květnu oslavil 90.

narozeniny pan Vladimír Průša z Velvar.

Hodně zdraví, optimismu a pohody mu přeje
manželka Vlasta, syn Vladislav s rodinou a snacha Libuše s rodinou.
Redakce Zpravodaje se omlouvá za neúmyslné nedopatření, které zavinilo zařazení blahopřání
až do červnového vydání.

Blahopřání

Dne 16. června 2018 oslaví pan Jiří

Linhart z Velvar

krásné životní jubileum.
Postřehnout lze jenom stěží, jak ta léta rychle běží.
Mnohý by si myslel jistě, že máš chybu v rodném listě.
Nechce se nám věřit zkrátka, že už je to 90-sátka.
Hodně štěstí a samozřejmě zdraví, ať Tě to s námi
na světě co nejdéle baví.
To Ti přeje Tvá rodina
Blahopřání

10. 6. oslaví 85.

narozeniny pan Josef Ort.

Ke krásnému jubileu přejeme hodně zdraví a veselou mysl
nejméně do sta let. Buď fit!
Za kamarády a známé z Velvar i Miletic
Jozef Michalička

STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - NA PŘELOMU JARA A LÉTA

A je tu čas školních opáček, promrskávaček a testíků, tak si prosvištíme naši velvarskou abecedu, od každého písmena
hezky svižně, co nás první nebo druhé
napadne, milé děti a rychle než nám
zazvoní.
B jako Bučina. Je plná očekávání, firma
Aqausys má dle smlouvy do 15. června
dokončit obnovu nádrže, tajemná bučinská blata připravila mnohá překvapení,
tak se muselo dosti improvizovat, ale věříme, že výsledek bude stát za to. Nová
pěkná hráz, odbahněná nádrž, cestička
kolem, pravda, mohla býti výše a svahy
k ní zas pozvolnější, aby na nich něco
rostlo, ale s tím se nějak popereme.
Domluva je, že dáme místu po dokončení
nějaký čas, abychom viděli, jak se bude
chovat samo a jak my v něm, pak bychom
si sedli a někdy na místě u sklenky si promluvili o tom, co a jak tam udělat, kam
dát lavičku, kde se udělala cestička a kam
vysadit strom.

          

ka, ale nepropadejme předčasnému optimismu, to už tady párkrát bylo, dočkejme
času, jak bučinská husa klasu, zatím střádejme korunky.

C jako Cesty, stezky, cyklostezky. Dosti
je řešíme, ať už záplatování těch našich
(máte-li někde díru, volejte odbor majetku), nebo opravy cest polních zničených
některými zemědělci (na Bučině máme
přislíbenou nápravu, tak snad se jí dočkáme), tak cyklostezky – ta nám začala
podélně praskat a nikdo zatím nechce poradit, co s tím, tak snad neskončíme jako
na brněnské.
Č jako Četa má novou káru! A není to
lecjaká kára, je to multikára, krásná nová
oranžová, která bude jistě sloužit mnoho let, nebyla levná, stála dva miliony,
ale jsme přesvědčeni, že se investice do
kvalitní osvědčené značky vrátí a že nám
pomůže v péči o město udělat hromadu
práce.

Blahopřání

Dne 14. 6. oslaví 80.

narozeniny paní Zdenka Němečková

z Miletic.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a veselou oslavu
přeje dcera Eva s rodinou a syn Jenda.
Vzpomínáme

Dne 2. června 2018 uplynulo 25

let od úmrtí pana Ing. Jana Růžka.

S láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami a příbuzní.
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Nádrž na Bučině už začíná vypadat (foto Pavel Bakalář)

No, a pak to uděláme! Dále se tu čeká na
výsledky žádosti o dotaci na kanalizaci,
zatím po nás z Fondu chtěli něco doplnit,
takže se tím zabývají, to je dobrá znám-

Nová multikára už má chuť do práce

D jako Devítka. Městský bytový dům č. p. 9

prochází po letech významnou opravou,
měníme krov a střešní krytinu, chystá se
nová fasáda. Firma se snaží pracovat
w w w. v e l v a r y. c z |
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co nejcitlivěji, stejně není co závidět nájemníkům, kteří to mají vše nad hlavami.
Děkujeme moc za trpělivost. Sice na
chvíli přijdou o střechu nad hlavou, ale
nakonec to jistě bude v suchu.

dosti, snažíme se věřit, že to k něčemu
bude, že se trochu udělá pořádek v nakládání s osobními údaji, hnedle ale říkám
taky, jestli jsme tu evropskou vyhlášku zas
počesku nevzali příliš vážně. Věřme, že
možnost výmazu osobních

Zatím ji očistil a celou obkopal a zjistil, že
byla původně o dost níže. Nyní pracuje na
opečování zničeného kamene. Už věříme,
že se vzácnou památku podaří zachránit
dřív, než kolem ní zas začnou jezdit pískaři.

I jako Investice. Děje se toho dosti a ještě
více se chystá. Dokončili jsme kanalizaci
v Růžové ulici, opravuje se dům č. p. 9,
síťují se pozemky u Horova mlýna, už
máme rozpočet na opravu ulice Bezručovy, máme první zprávy z Fondu dopravní
infrastruktury, že to snad vypadá dobře
s podporou našich chodníků, sbíráme záložní síly na Záložnu.

Oprava střechy č.p. 9 je v plném proudu

Ď

jako Dědkiáda. Ta se letos velice vydařila. Sjelo se mnoho týmů i návštěvníků z okolí, kterým se u nás moc líbilo,
děkujeme hasičům, že tuhle skvělou akci
připravují! Tak ať nám ty stříkačky dobře
fungujou! Více o kvalitě útoků a sehranosti týmů v článku od Libora Šulce.

E jako Erb města se i v měsíci květnu objevil v našem partnerském městě Montbert,
kam vyjely na návštěvu zástupkyně naší
základní a mateřské školy a vrátily se plné
dobrých dojmů a inspirativních nápadů.
Už se těšíme, které z nich u nás využijeme, a začínáme připravovat podzimní návštěvu francouzských přátel u nás. Žáby
v Malvaňáku, střezte se!
F jako Fotbal. Naši fotbalisti jedou. Starší
svou spanilou jízdu k historickému postupu. Mladší nás pěkně reprezentovali na
mezinárodním turnaji ve Francii. A daří se
i akademii, májový turnaj o pohár města
Velvary se taky povedl, přečtěte si článek
od pana Dobeše.
G

jako GDPR. Před několika dny začalo
platit nové nařízení o ochraně osobních
údajů. Dosti jsme se kolem něj naběhali,
abychom měli vše v pořádku. Ač je toho
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K jako Koncerty. S koncem školního roku

je tu čas rozličných závěrečných a absolventských koncertů naší ZUŠ, bude i pravidelné letní zpívání našeho pěveckého
spolku v kostele. Je moc dobře, že hudba, tanec a výtvarno mají u nás tak pevné
postavení. Snažili jsme se jej ještě trochu
posílit připomínkou odkazu Leopolda Koželuha, významného hudebního skladatele a velvarského rodáka, velkým květnovým koncertem v kostele sv. Kateřiny. Jak
se nám to povedlo, o tom se dočtete také
v tomto listu. Je dobře, že se naše ZUŠka stále stará o to, aby kvalitní umělecké
vzdělání bylo dostupné všem. Však i malý
Poldík (on se tedy nejdřív jmenoval Honza
Tonda), než se vydal do světa, se musel
někde učit vrzat.

L jako Lidi! Málokde jsou tak dobří a čino-

rodí lidé jako u nás. No, jen si prolistujte
tenhle zpravodaj a uvidíte, kolik se toho
děje. Stále častěji se mi stává, že když
na cestách povím, že jsem z Velvar, ozve
se odpověď, jo, Velvary, tam to žije! A to
je dobře! Pořád hledáme lidi, kteří by nám
pomáhali s všelikými projekty městskými.
Máte-li chuť se zapojit, dejte vědět.

Jak vidíte, bez lidí to není ono (foto Z. Ortová)

údajů bude nástroj užitečný a ne něco, co
budou různí kujóni využívat k popichování
obcí a škol. Snad si i nadále budeme moci
na těchto stránkách prohlédnout fotku
s pěknými lidskými tvářemi a nebudeme
s tím mít velké oplétačky.

H

jako Hřiště. Stále se snažíme pečovat
o naše hřiště a rozšiřovat je. Přidáváme
nové prvky, opravujeme ty staré, tak věříme, že budou dobře sloužit. Připravujeme
podobu nového hřiště v Ješíně. K tomu
také patří lavičky, i ty se snažíme opravovat a přidávat nové, tak pokud vám někde
nějaká chybí, dejte vědět. Budeme rádi
i za jakékoli další návrhy na vylepšení velvarského světa vůkol, nenechávejte si je
pro sebe a rychle s nimi na radnici!

CH

jako Chržínská branka. Pan restaurátor Jarmil Plachý nedělá čest svému
jménu a do opravy branky se pustil směle!

Kontrolní den na brance v Chržínské ulici

J jako Ješín. Ačkoli to vypadá, že se mezi
Ješínem a námi buduje vodní příkop, Ješínští jej vyhlížejí s úlevou: stavba obchvatu jde pomalu kupředu a my věříme, že to
nebude trvat už tak dlouho, kdy přijde ten
čas, a místní si budou moci jít v noci lehnout bez obavy, že se ráno probudí vedle
řidiče kamionu. Nic proti řidičům. Ješínští,
vydržte!
Práce na mostě pomalu pokračují

M jako Most. Starý už není a nic z něj
nezbylo. Byl úplně na prach. Slovenská
firma zvolna postupuje. Nepřímo úměrně
k tomu, jak pomalu roste most nový, tak
rychle chátrají objízdné trasy. Cestmistr
říká, že s tím moc nenadělá. Město zatím,
ač je již několik měsíců rozděleno na dvě
poloviny, drží pohromadě. Zdravíme na
druhou stranu! Zase se brzy spojíme!
N jako Na kole dětem. I letos se připojíme

k dobročinné veřejné cyklotour pana
Zimovčáka na podporu dětí s onkologickými problémy. Opět jsme sestavili
skupinu cyklistů z radnice i školy, která
ve středu 6. 6. projede téměř sto
kilometrovou etapu. Na velvarském
náměstí budeme kolem druhé, přijďte nás
podpořit a podívat se na kostitřas pana
Zimovčáka. A kdo by se chtěl připojit, ať
neváhá, vyráží se v 7 ráno z Brandejsa
(více na www.nakoledetem.cz).

Ň tak tady mne vážně Nic krom ňadra ne-

napadá, a přirovnávat naše město k mateřině, jež nás s láskou kojí, a my jí lásku
máme vracet, mi přijde už možná přetažené, tak to asi nechme být.

O

jako Odpady. Nějak se nám tu množí
takový nešvar, a sice nepořádek kolem
hnízd na tříděný odpad. Pravda, svozová
firma má nové řidiče a ti občas asi něco
vynechají, ale snažíme se je vždy hned
upozornit. Ale i my tomu přispíváme. Prosíme moc, pokud uvidíte, že je někde
hnízdo plné, dejte nám hned vědět. A prosíme ještě víc, nedávejte odpad na zem
ke kontejnerům, počkejte, až bude prázdný. Snad se dočkáme sběrného dvoru
a půjde to řešit lépe.

děkujeme, že tyto změny přijmete. Jsou
dobře promyšleny a dělány ve snaze, abychom byli všichni včas informováni, kdyby
se něco dělo (tím nemám na mysli náhlý
výkup kožek). První hlášení v novém by
mělo být ještě do prázdnin, tak se na něj
těšme. Co myslíte, nechtělo by to i novou

znělku? Třeba Ó Velvary v jazzové, pohodové úpravě?

Ř jako Řasy. Jsou sice příznakem kvalit-

ní a čisté vody, ale v Malvaňáku je moc
rádi nevidíme. Ačkoli zamotávání se do
dlouhých řasnatých závojů je vcelku zá-

P jako Projekty. Máme jich rozděláno
mnoho a je to velmi pestré. Od dopravních
přes krajinářské po stavební. Chystáme
se projektovat nástavbu pavilonu školy,
ve finále je příprava rybníků a tůní v Malovarských mokřadech, mnoho je projektů
na obnovu památek, v příštím čísle opět
zveřejníme stav velvarské projektové
„padesátky“. Některé jsou dále, jiné teprve klíčí. O všech Vás budeme průběžně
zpravovat, pokud máte nějaké nápady,
sem s nimi!
Q jako Kvalita. Často si u výběrových říze-

ní říkáme, jak zajistit, aby městu dodávané práce byly co nejkvalitnější a nemuseli
jsme pak při realizaci kvílet zoufalstvím,
že je firma liknavá. Někdy máme štěstí,
jindy je to horší. Stále častěji se ukazuje,
že heslo „kvalita za rozumnou cenu“ není
vždy naplnitelné.

R

Pan Zimovčák se svým kostitřasem ve Velvarech před dvěma
lety – na naší dlažbě si vždy užije
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jako Rozhlas. Firma Colsys právě začala s montováním nového bezdrátového
rozhlasu do všech částí našeho města.
Nové hlásiče budou bezdrátové, budou
lépe znít a budou i v místech, kde ty staré
nebyly. Ty staré zas někde ubydou. Víme,
že každá změna není vždy vítaná a moc
Lovení řas v Malvaňáku

w w w. v e l v a r y. c z |
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bavné a zpestřuje to koupel, snažíme se
jich zbavit. Skupina hrdinných otužilců
provedla první jarní výlov, ale hnedle zas
narostly. My se ale nedáme! Nedá se z řas
něco vařit? Že bychom vymysleli novou
velvarskou specialitku. Třeba pivo velvarský žabák?

S

jako Sůl bychom potřebovali dopravní
projektanty a odborníky. Sehnat šikovného chodníkáře co má čas, má dnes váhu
zlata. Kdybyste o nějakém věděli, či jím
sami byli, dejte vědět!

Š

jako Školy. I naše školy v květnu žily
pestrým děním, konaly spoustu akcí,
závodů, besed, výprav. I červen bude
dosti pestrý, a to je dobře. Nepřehlédněte
článek o školním dění. Přejeme učitelům i dětem, ať to už do prázdnin nějak
s radostí doklepou.

T jako Továrna MT Comax měla v květnu
den otevřených dveří, při kterém ukázala,
jak se za léta proměnila v moderní a skvěle fungující podnik. Bylo velmi zajímavé
projít si za chodu všechny provozy a nechat se provázet zaměstnanci. Věříme, že
se nám i nadále bude dařit udržovat prospěšnou spolupráci, kdy jsme moc rádi,
že máme ve městě stabilního a dobrého
zaměstnavatele, který se snaží dbát, aby
rozvoj podniku nenarušoval životní prostředí ve městě.
Ť

jako Ťuk ťuk: na dveře už pomalu
klepou volby do zastupitelstev. Nechcete
se také připojit k práci pro město? Každá
šikovná ruka a rozumná hlava dobrá.

U

jako Učko. Na začátku června otevíráme obálky a moc doufáme, že nějaká
přijde a že v ní bude něco milého. Bylo
by skvělé mít na příští sezonu u rybníka
zázemí s jevištěm, toaletami a bufetem
a točenou zmrzkou. Na projekt jsme
získali třímilionovou dotaci, tak věřme,
že ji využijeme!
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V jako Vitráže. Už se osazuje první hotová
vitráž. Až půjdete přes hřbitov, koukněte
na ni, je to nádhera. Vitrážisté ze Svoru:
mistři svého oboru!
W jako WWW. Chystáme se aktualizovat
městský web. Máte nápady, co by tam
nemělo chybět? Pište, volejte, sdílejte!
X jako X značící Neznámou. Je dosti věcí,
které nám nejsou známy. Třeba kdy se
začne kraj lépe starat o silnice, které
vedou přes naše město a my je nesmíme opravovat (Pražská, Chržínská, Krohnova, Za Roudnickou branou, Malovarská). Kdy a kde zjistíme, jestli někdy kraj
postaví či nepostaví léta plánovaný
obchvat, kdy bychom mohli získat více
prostředků na opravy komunikací místních… úlohy stále řešíme, ale vedení
kraje nám stále proměňuje základní
proměnné: osoby, s nimiž lze jednat,
i pravidla, která buď nejsou, nebo jsou
tajná? S vášní malých matematiků se
však stále vrháme do víru rovnic, zatím
však je to boj dosti nerovný.
Y

jako tvrdá Y. Tak občas koukáme na
některá nařízení. Třeba to, že městské
muzeum nemůže nabízet vstup zdarma
dětem z našich škol, protože by to byla
diskriminace. To koukáte, co?

Z jako Záložna. Máme stavební povolení
na rekonstrukci zázemí sálu! Radost
z něj nám kazí statici, kteří v sálu rozvrtali
mnoho sond a tvrdí, že do některých
dutých částí stropů a konstrukcí zatékalo
tak dlouho, že v nich zcela zkorodovaly výztuže a bude nutné prostor výrazně
a draze sanovat. Konzultujeme to s dalšími, abychom věděli, jak na tom doopravdy jsme. Ne, že by se to nedalo čekat,
ale stejně to bolí. Vem si domů statika,
teprv začne rotika.

ku by toho bylo mnohem více! O tom zas
někdy jindy. Snad ještě na vysvětlenou
dodám, že se jednalo o asociace záměrně starostenské, že na tom ještě nejsem
tak, že mne při písmeni P napadne slovo
Projekt, a při písmeni H slovo Hřiště, ale
napadají mne úplně běžná slova!

Tak U. Č. P.!
(nejde o heslo Ulice – Čistota – Pořádek,
ale mám na mysli: Užijte Červnové Pohody!)
Srdečně zdraví starosta Radim Wolák
(606 66 88 01)

Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech děkuje všem dárcům, kteří přispěli naší
organizaci na výroční schůzi finančními a věcnými dary.
OÚ SAZENÁ, METAL TRADE COMAX, MÚ VELVARY, OÚ ČERNUC, OÚ HOSPOZÍN, KMĚTINĚVES, OÚ KAMENNÝ MOST, TISKÁRNA KOČKA SLANÝ, PEKAŘSTVÍ
ZOUNEK, ŘEZNICTVÍ HOLÝ, DROGERIE SCHUBERTOVI, KADEŘNICTVÍ
LOSKOTOVÁ, KVĚTINÁŘSTVÍ – ŘÍHOVÁ, ŠIDÁKOVÁ, ELEKTRO TUTR, WOLGNER HOBŠOVICE, ZÁLESKÝ, ELEKTRO KRAUS, ZEMĚDĚLCI: ING. BÍLEK, IVO
POKORNÝ, POLÁK, ING. SRB, J. SRB, CUKRÁRNA L. KUČÍRKOVÁ, M. POLÍVKA,
R. RAUCHER, ING. TYMICH, MAREDA, ING. FÁBERA, ING. KUČERA, ING. ŠÁRA;
TEXTIL POSPÍŠILOVÁ, POLÁČKOVÁ E., J. DOLEŽALOVÁ, TRUHLÁŘ ČERVÁŠEK,
CHEMEK SAZENÁ, JAKROVSKÝ J., BITTENGL V., CADRIKOVÁ L., ADAMEC
M., VALEROVÁ A., ADAMCOVÁ L., ŘEPÍKOVÁ J., CALTOVÁ J., HOLUBOVÁ A.,
FRÝZKOVÁ A., BŘEZINOVÁ, LUKAVSKÁ J., STÝBLOVÁ N., MÁŠA A., KOVAŘÍKOVÁ
M., KRHOUNKOVÁ, PODIVÍNSKÁ Z., HOLANOVÁ H., HUSÁKOVÁ A., RICHTEROVÁ B., FILAKOVÁ I., PLZÁKOVÁ P., BALÁŽOVÁ, JANČUŠKOVÁ, NOUZÁKOVÁ J.,
VOŽECHOVÁ M., ČERNÁ J., DEMOVIČOVÁ A., KRÁLOVÁ ZUZANA, ŠTROPOVÁ M.,
JIRANOVÁ, SLIMÁKOVÁ S., ČERNÁ E., KŘIVANOVÁ H..
Dále děkujeme panu Vinšovi ze Sazené za dopravu členů na schůzi.

Inzerce

Žjóva, to je věcí, co se toho děje, a to byly
jen první asociace, ke každému písmenw w w. v e l v a r y. c z |
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GDPR – MOBILNÍ ROZHLAS

  										
Problematika ochrany osobních údajů
a tzv. GDPR (z anglického General Data
Protection Regulation) je v poslední
době často skloňované téma. Jde
o legislativní nařízení, které je zavedeno
na území celé Evropské unie od 25. května
2018.
S ohledem na novou legislativu ze strany
Evropské unie je potřeba získat nové
souhlasy se zpracováním osobních údajů
ze strany občanů.
Občané,
kteří
jsou
zaregistrovaní
do Mobilního rozhlasu města Velvary,
obdrželi již SMS zprávu, případně
e-mail, kde byli vyzváni k potvrzení

nových podmínek GDPR. Ti, kteří takto
učinili, mohou být i nadále zahrnuti v tomto systému rozesílání zpráv a informací
týkajících se našeho města.
Pokud ovšem nemáte přístup na internet a nemůžete tak vyplnit nový souhlas
se zpracováním osobních údajů v rámci
změny GDPR, prosím, abyste se dostavili na podatelnu Městského úřadu Velvary
(v přízemí budovy, vpravo dole) a podepsali souhlas osobně.
Pokud jste ještě mezi těmi, kteří nevyužívají Mobilní rozhlas, je možné se
registrovat na www.velvary.cz v sekci
Mobilní rozhlas.

Oznámení

v Městské knihovně Velvary

OD 2. ČERVENCE DO 31. SRPNA 2018
je v půjčovnách pro děti i pro dospělé otevřeno takto:

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Velvary zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Město Velvary, IČ 00235105, se sídlem náměstí Krále Vladislava 1,
Velvary, zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu
- jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
- telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha
za účelem
- využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo.
- informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů;
na dobu 5 let.
Přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může
být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a
sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu
- provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98
950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro
správce osobních údajů používat.
- provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.
Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím
Správce osobních údajů:
Město Velvary, IČ 00235105, se sídlem náměstí Krále Vladislava 1, Velvary
Kontaktní údaje správce:
Veronika Lipavská, telefon: +420778405942, email: sekretariat@velvary.cz
Účel zpracování osobních údajů:
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
Právní základ zpracování osobních údajů:
splnění povinnosti chránit osobní údaje podle ZOOU (do 24. 5. 2018) a podle GDPR (od 25. 5. 2018)

velvary.mobilnirozhlas.cz

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.
Informace správce osobních údajů:

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Informace z úřadu

Kulturní a sportovní akce

Pro
souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
Z p platnost
r a v o d aregistrace
j V e l v ajer ynutné
| podepsat
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OBECNÉ:
- Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu
- máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
- máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
- máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
- máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
- můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat
své osobní údaje jinému správci
- kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování
před tímto odvoláním
- máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.
ZVLÁŠTNÍ:
- máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento
účel zpracovávány.
V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

LEOPOLD KOŽELUH SE VRÁTIL DO VELVAR!
  										

v dnešní době ve světě znovu objevováno
a stále výše hodnoceno. Protože Koželuh
je velvarským rodákem, chtěli bychom přispět k tomu, aby byl dobře znám i u nás
a aby jeho jméno bylo s naším městem
spojováno. Druhým důvodem byla snaha
poděkovat učitelům naší ZUŠ za to, jak
nezištně vedou naše děti k lásce k umění. Je moc dobře, že mnoho a mnoho let
poté, co malý Koželuh sbíral ve Velvarech
své hudební vzdělání, mají i naše děti
možnost rozvíjet své hudební, výtvarné
i pohybové schopnosti.
Naše krásné město má mnohá bohatství
a odkaz Leopolda Koželuha mezi ně bezesporu patří. Květnový koncert byl mimo
jiné také prvním krokem k ustavení základů tradice konání pravidelných hudebních
událostí k připomínce významu Leopolda
Koželuha. Po skončení koncertu jsme
A byl to návrat velkolepý. V pátek 25. května zaplnila kostel svaté Kateřiny nádherná Koželuhova hudba v provedení skvělé
Komorní filharmonie Pardubice a světoznámého chlapeckého pěveckého sboru
Boni Pueri. Koželuhovy árie zazpívala
andělským hlasem sopranistka Michaela Rosza Růžičková a vše dirigoval pan
Marek Štilec, který se na znovuuvádění
Koželuhových skladeb několik let zaměřuje a uvedl je v nejlepších vídeňských
koncertních síních. Nyní se Koželuhovy
skladby dostaly i do Velvar.
Výjimečný koncert, kterým posluchače
zasvěceně provázel doktor Jiří Vejvoda
a na němž vystoupilo přes 80 účinkujících, uspořádalo město Velvary z několika
důvodů. Prvním byla snaha oživit odkaz
Leopolda Koželuha, hudebního skladatele, který ve své době na chvíli zastínil
i slávu Mozartovu a jehož dílo začíná být
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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proto na rodném domku, který tiše chátrá na rohu Slánské ulice, odhalili novou
Koželuhovu pamětní desku a slíbili jsme
si, že společně budeme o odkaz velkého velvarského rodáka pečovat. Jedním
z prvních kroků bude snaha pokusit se
ve spolupráci s majitelem domku, církví,
směřovat k tomu, aby se toto místo změnilo v důstojný Koželuhův památník.

Děkujeme všem, kdo přispěli k tomu, aby
se tato velká hudební akce mohla konat,
díky i všem, kdo se jí zúčastnili, dík i vám
kdo v budoucnu pomůžete Koželuhův odkaz a všechna další velvarská bohatství
rozvíjet.
Srdečně a s díky, Radim Wolák, starosta

w w w. v e l v a r y. c z |
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ATLETICKÝ PĚTIBOJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA VELVARY

  										

Na atletickém pětiboji 10. 5. bojovali žáci ze šesti základních škol v těchto disciplínách:
skok vysoký, skok daleký, sprint 60m, vytrvalost 800m a vrh koulí nebo medicinbalem
vzad. Velmi nás potěšilo vidět žáky naší školy na stupních vítězů. Nejúspěšnější byla
Základní škola Třebízského z Kralup. Nám patřilo druhé místo. Mnoho dobrých atletů
přijelo i ze Zlonic, z Gymnázia Kralupy, Klobuk a Černuce. Děkujeme městu Velvary
a firmě Comax s. r. o. za podporu.

VOLEJBALOVÝ AMATÉRSKÝ TURNAJ

  										
11. 5. se v místní sokolovně utkaly tři volejbalové týmy. Bronz vybojovalo družstvo
Jiu Jitsu, stříbrný skončil tým učitelů a spol.
trénující ve škole s názvem Volejbalová laboratoř a zlato si právem zaslouží Sebranka poskládaná z pedagogů, rodičů našich
žáků, zástupců Comaxu a rodinných příslušníků. Díky všem za pohodovou atmosféru a sportovní nasazení.

SNAG GOLF

  										
je golfová tréninková sada, se kterou
trénujeme přes zimu. I tento sport má
svoje turnaje. 14. 5. se na atletickém
oválu ve Velvarech jeden takový odehrál.
Postup si vybojovali čtyři žáci, kteří hráli
za sebe i za celý tým. Výsledky byly zaslány do celorepublikové soutěže. Držte
nám palce.
D. Hubáčková
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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DEN ZEMĚ – DEN Z TEBE

  										
Na konci dubna proběhl v Základní škole
ve Velvarech projektový Den Země.
Ke spolupráci jsme přizvali studenty z Dvořákova gymnázia v Kralupech
nad Vltavou. Pod vedením pana
profesora Kusáka, s pochopením a podporou vedení Dvořákova gymnázia
a Obchodní akademie v Kralupech nad
Vltavou, tak bezmála padesátka studentů připravila 19 stanovišť pro naše žáky.
Potěšila nás i osobní návštěva pana
ředitele RNDr. Andreje Plecháčka a paní
Mgr. Zory Knoppové, zástupkyně ředitele.
Na jednoduchých pokusech, prezentovaných vlastně svými vrstevníky, si děti vyzkoušely, jak fungují jednoduché přírodní
zákonitosti, které ovlivňují náš každodenní život.

Menší děti si prožily fyziku v pohádce,
pozorovaly přírodu pod drobnohledem,
postavily lidské mosty, pracovaly s vodou
a „pod vodou“, vytvořily duhu, vystřelovaly
rakety, pohybovaly se v 3D realitě…Větší
děti z druhého stupně sestrojily jednoduchý elektrický obvod, vyzkoušely a porovnaly, jak silný člověk může být, pobavily
je optické klamy nebo show v kuchyni
či show se světlem.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V prvním patře naší budovy byla instalována putovní výstava „ ZOO V MIKROSKOPU“
od fotografa Petra J. Juračky, zapůjčená zdarma Přírodovědeckou fakultou UK v Praze.
Na jednom ze 14 panelů mohli zájemci shlédnout i takovou světovou raritu, jakou je
všivák sloní vyfocený přímo na hřbetu slona v zoologické zahradě v Praze.
Na školním dvoře v ptačí galerii si každý kolemjdoucí mohl vyzkoušet identifikovat ptačí
obyvatele z našeho okolí.
Den Země 2017 byl velmi rozmanitý. Probíhal v areálu školy i mimo něj. Všude bylo
vidět tvořivý ruch. Každý účastník si vybral, co ho nejvíce zajímalo. Poznávání bylo
zábavné a předáváním zkušeností, zejména dětí pro děti, mezi oběma školami bylo
velmi přínosné. Každý poslal něco „ ze sebe“ dál …..
Děkuji KRPDŠ za finanční příspěvek na tento projektový den.
Za ZŠ Velvary Mgr. M. Červenková, koordinátorka EVVO

Našeho Dne Země se zúčastnila i paní
Gábina Kleinová, která se celkem nedávno vrátila z Bornea, kde se podílela na
záchraně mořských želv. Byla tak hodná,
že přijala pozvání a vyprávěla své zážitky podpořené nádhernými snímky. Její
vyprávění se dotýkalo i znečištění moří
a oceánů plasty a celkově tím, jak moc
plastový odpad ovlivňuje, a do budoucna
ovlivňovat bude, náš každodenní život.
Také paní Jirásková z oddílu Javory
Černuc nám ochotně přispěla svými
zkušenostmi a ukázkami. Stanoviště bylo
nazváno „Přírodou oděni“ a děti si zde
mohly osahat a prohlédnout nejrůznější
živočišné i rostlinné materiály, z kterých
je člověk schopen vyrobit materiál vhodný k odívání či obouvání (srst králičí, ovčí,
z lamy, z velblouda, sisal, len, kokosové
vlákno, rákos, bambus…).

Inzerce
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MNOHO VÝROČÍ, JEDEN PŘÍBĚH

  										
Dovolím si krátkou vzpomínku na velvarskou pamětnici PhDr. Radoslavu Jelenovou roz. Motejlovou. Tento rok by se dožila
100 let.
Podstatné pro čtenáře Zpravodaje je
fakt, že do něj pravidelně mezi lety
1990-2003 přispívala. Velvarští občané
reagovali kladně na její drobné fejetony.
Dokonce občas někdo donesl nevzhlednou hromádku zažloutlých brožurek.
Drahocenný to materiál. Listovala v něm
s velkým potěšením, s napětím co nového
objeví a během času se o ledacos z toho
se čtenáři podělila. Měla za to, že staré historie čas od času neuškodí oprášit
a lidem znovu připomenout.
V 60. letech vstoupila do muzejního dění. Tato léta byla specifická a svým
způsobem i půvabná.
Celostátní reorganizace r. 1960 včlenila
“královské” Velvary do politické i kulturní gravitace “černého” Kladna. Inspektoři kultury přispěchali obhlédnout novou
provincii a rozhodli o úpravě prostor
v Panské hospodě a trochy peněz pro
osobu, která by ze sbírkového fondu co
nejdříve vytvořila veřejnosti přístupnou
expozici. Tento úkol byl s jistými rozpaky
nabídnut jí, poloviční disidentce (její muž
byl jáchymovský mukl z 50. let), přijala,
byl to úkol blízký jejím zálibám. Nevstoupila do kulturního vakua. Pěkně již fungoval Kulturní dům, který pořádal výstavy,
přednášky známých reportérů, vystoupení populárních herců a zpěváků. Také
hasiči projevovali mimořádný zájem
o vlastní historické památky - blížilo se
jejich 100 výročí. I divadelní spolek Tyl
nebyl zcela odepsán, tehdy ještě žily
všechny tylácké legendy a byly ochotny
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svoje jevištní zkušenosti uplatnit, kde bylo
potřeba. Všechny tyto kulturní elementy
na sebe samozřejmě reagovaly a docházelo tak ke spontánní spolupráci. Např.
slušně navštěvované “literární večery”,
kdy dokumentační materiály bez potíží půjčoval Památník písemnictví pouze
na žádost s razítkem Kulturního domu.
Nečekaně exkluzivně prý vyzněl večer
o Rabindranathu Thákurovi, na který se
dostavili hosté z Indického velvyslanectví
a přední indolog a překladatel z bengálštiny Dr. Dušan Zbavitel, kulturní komise
byla spokojena.
V roce 1967 přešla již na plný úvazek
do Městské knihovny. Práce s knihou
byla také vděčná, ale už více na očích.
Nakonec ji tam zastihl normalizační otřes
a nadějná nálada šedesátých let se
nadlouho vytratila. Literárně pookřála až
na stránkách porevolučního Zpravodaje.
V posledních letech života ji postihla
oční choroba, která zabránila psaní úplně
a další oblíbenou činnost, čtení, dost
ztížila. Našla ale “venku” spojence...
Ing. Kůrkovou z muzea. Ráda bych jí
touto cestou veřejně a co nejsrdečněji
chtěla poděkovat za zájem a trpělivý
přístup ke “kolegyni”. Na závěr pro
představu přikládám fejeton uveřejněný
v roce 1991, jenž je důkazem jejího
poctivého badatelského úsilí.
Marta Vosátková vnučka

ZÁKULISÍ PŘEDNÁŠKY
PROF. MASARYKA VE
VELVARECH
Školní oslava, kterou jsme počátkem
září absolvovali, byla spojena se znovuodhalením desky, připomínající Masarykovu
přednášku v kreslírně školy r. 1905. Přímí
účastníci přednášky jsou už zajisté dávno
“na pravdě boží” a z nás žijících sotva kdo
asi ví, jakou dramatickou předehru tato
událost měla. Existuje však drobný sešit
vlastivědného časopisu “Podřipský kraj”
z roku 1937, kde je uveřejněn článek jistého dr. Vendla na téma “Prezident Osvoboditel a Kralupsko”. V tomto článku je věnováno Masarykově přednášce u nás hodně
místa, protože to byla vlastně nejvýznamnější Masarykova stopa v našem regionu.
Je známo, že Masaryk jako zakladatel realistické strany pilně pro tuto stranu
agitoval i po českém venkově a že měl
nejen četné přívržence, ale také nemálo odpůrců. Jak vysvítá ze jmenovaného
článku, ani pozvání prof. Masaryka do
Velvar, ani téma jeho přednášky “Sociální
otázky” se nesetkaly v obci se všeobecným souhlasem. Konzervativní síly se
dokonce snažily znemožnit přednášejícímu přístup do města. Protože zřejmě velvarská lokálka nenabízela tenkrát vhodný
spoj, bylo dohodnuto, že prof. Masaryk
vystoupí z pražského vlaku ve Veltrusích,
kde bude očekáván s patřičným dopravním prostředkem. Jenomže v kritický den
se nenašel ve Velvarech ani v okolí jediný
volný kočár! Nakonec se ustrnul statkář
p. Schulmann a do Veltrus pro Masaryka
zajel. O zdar ohrožené schůze se tenkrát
nejvíce zasloužil mladý tehdy Jindřich
Krčma, pozdější velvarský soc. dem. starosta.

Přednáška se tedy konala, měla
hojnou účast (kreslírna byla nabitá a ještě
lidé postávali na chodbě) a sklidila velký
aplaus. Bylo by zajímavé, znát dnes text
Masarykovy přednášky. Z jeho jiných projevů můžeme však usuzovat, že i zde postavil sociální otázku mravní. Je nemravné, platí-li bohatý továrník nebo statkář
své dělnictvo tak, že nemohou se svými
rodinami důstojně lidsky žít. Dělníci pak
mají svaté právo, se ve svém zájmu spolčovat a o snesitelný život bojovat. Jistě
i zde upozorňoval, že příkré sociální rozdíly, přepych jedněch a bída druhých mohou přivést společnost do situací, které
neprospějí nakonec nikomu, leda smečce
sociálních demagogů. (Masaryk byl totiž
zásadní odpůrce revolucí.) Jak vidno, část
jeho názorů se nemohla líbit tehdejší povýšené smetánce, část byla později trnem
v oku nomenklaturnímu panstvu.
Ve jmenovaném článku dr. Vendl
uvádí ještě následující fakta:
- v r. 1910 oslavili velvarští pokrokáři
60. Masarykovy narozeniny také ještě
bez většiny velvarských konzervativních
organizací,
- v r. 1930 se u příležitosti 25. výročí
Masarykovy přednášky konala opět
v kreslírně školy oslavná schůze, na níž
o Masarykovi promluvil Vojta Beneš, bratr druhého čsl. prezidenta. Tehdy byla
patrně také odhalena ona později odstraněná, ztracená a opět nalezená pamětní
deska,
- v r. 1935 byl prezident Osvoboditel
slavnostně jmenován čestným občanem
Velvar.
Naším krajem projel cestou z Lán
prezident Osvoboditel naposledy 9. dubna
1937.
Takhle to tedy tenkrát bylo…
PhDr. Radoslava Jelenová
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ „DĚDKIÁDA“ JIŽ PO TŘIADVACÁTÉ...
  										
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech
uspořádal v sobotu 19. května již třiadvacátý ročník populární hasičské soutěže
„Dědkiáda“, nazvanou po svém zakladateli Memoriál Karla Krohna. V provádění
požárního útoku se zúčastňují hasiči nad
35 let věku. V dalších kategoriích „bez
rozlišení věku“ soutěží muži a ženy
z Kladenska, Rakovnicka, Mělnicka,
Litoměřicka a Prahy západ.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
26 družstev. V nejstarší kategorii „dědků“ zvítězilo již po osmé družstvo SDH
Úžice z Mělnicka časem 32,03 sec před
dvěma družstvy domácích SDH Velvary.
V kategorii „bez rozlišení věku“ muži SDH
Kmetiněves z Kladenska časem 26,45 sec
opět před domácím SDH Velvary a SDH
Stehelčeves. V kategorii žen obhájily
loňské vítězství také ženy SDH Kmetiněves časem 32,00 sec před SDH Poštovice
a SDH Stehelčeves. Nejstarším závodníkem byl vyhlášen Pavel Humpl z Úžic
ve věku 74 let a družstvem SDH Plchov
s průměrem 56 let!
Soutěž v areálu Malovarského rybníku navštívilo mnoho diváků, kteří za pěkného
slunečného počasí shlédli i doprovodnou
výstavu moderní hasičské techniky profesionálních i dobrovolných hasičů středo-
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českého kraje. Nechyběl tradiční „hasičský
gulášek“ a další chutné občerstvení včetně
stánků pro děti.
Velvarští hasiči děkují městu Velvary
za zapůjčení krásného areálu rybníku,
partnerům a sponzorům soutěže za jejich
podporu. Vždyť v příštím roce oslaví
již 155. výročí svého založení jako nejstaršího českého dobrovolného hasičského
sboru.

Libor Šulc, SDH Velvary

Partneři a sponzoři soutěže:
Město Velvary, Řeznictví a uzenářství
V. Holý Velvary, Pekařství J. Zounek
Velvary, Přemyslovské střední Čechy
o.p.s. a Lukáš Tkáč, lezecký instruktor
z Opavy.
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Kronika

města Velvar

Část patnáctá – o dění všelikém, jež naše
město zažilo v druhé polovině roku 1932

13. července. V. Komeda žádá o povolení
ku přístavbě kuchyně a komory. V. Komeda, maj. domu čp. 75 žádá o povolení ku
přístavbě kuchyně a komory. Jeho sousedka, maj. domu čp. 74 C. Krakešová
činí námitku, že jí přístavba zhorší značně
osvětlení její kuchyně. Stavebník se zavázal, že stěnu přístavby do dvora domu
čp. 74 nechá hladce omítnout a obílit.
Pokud se týče požadavku sousedky, aby
stavebník svým nákladem zřídil do její
kuchyně větší okno 150x150 cm. Stavebník odmítl. Městská rada se usnesla
stavební povolení uděliti a pokud se týče
soukromých právních námitek se stavebník i sousedka odkazují na požad. práva.
Povolení k obývání domku čp. /150/.
Karel Kricner, který postavil si domek
na parc. 150, žádá o povolení k obývání.
Jmenovaný si ohradil pozemek ku cestě
a na tuto cestu si zřídil dvířka. Sousedé
Ant. Šubrt a Jan Žamboch protestují proti zřízení dvířek, jelikož uvedená cesta
jest jejich soukromým vlastnictvím. Při
stavební komisi nemohl tento nárok uplatňovati, jelikož ohražení nebylo v plánu
zakresleno. Smírné vyřízení sporu se
nepodařilo, jelikož stavebník prohlašuje,
že dvířek potřebuje co cesty k najatému
pozemku. Žádané povolení se uděluje,
ovšem pouze k obývání, pokud se týče
vpředu uvedené soukromoprávní námitky se poukazují stěžovatelé i stavebník
na pořad práva.
Kanál místo nádržky u Studánky.
Stavitel Josef Mareš předkládá návrh
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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zřízení kanálu místo nádržky u Studánky
za Vondruškou a zřízení studny. Celkový
náklad by činil 6.000,- Kč.
Prodloužení předlažby od Pražské
brány k mostu. Inženýr Kotrba předkládá návrh této úpravy. Celkový náklad
od km 30.6 do 31 dle skutečné výměry
činí 382.076,- Kč. Navrhuje úpravu od
domu p. Jelena k okresnímu domu, která
by stála 41.542,- Kč, část pak od km
31 do km 31.075, t. j. od domu p. Jelínka až na rozcestí k budihostické silnici
by stála 130.192,80 Kč,-.
V Pražské ulici navrhuje rozšíření chodníku od domu čp. 66 až k domu čp. 63 tím
způsobem, že u domu čp. 63 by rozšíření
končilo obloukem obruby as v poloměru 60 cm. Městská rada se usnesla, že
s celkovou navrženou úpravou souhlasí,
až na ukončení rozšíření chodníku obloukem. Rozšíření budiž provedeno tak,
aby obruby chodníků šly rovně po celé
délce bez zakončení v ulici obloukem.
O úpravě od domu p. Jelena k okresnímu
domu bude rozhodnuto až po provedené
nivelizaci ulice Chržínské. Předlažba
od km 31 na rozcestí k Budohosticům
povede se jen, bude-li obci přiřknuta subvence v plné výši 290.000,- Kč. Nebude-li subvence v této výši povolena, bude
provedena na náklad obce jen část
k mostu.
Postavení hájovny v lese. Ve schůzi
městské rady dne 13. července 1932
se hovořilo o postavení hájovny a bylo
usneseno
navrhnouti
zastupitelstvu
postavení nové hájovny a sice polovinu
zbytku v roce 1933 a zbytek v r. 1934.
O provedení plánů a rozpočtů byl požádán
stavitel Černý.
21. července. Hromosvod na zbytkový statek v Dolní Kamenici. Nájemce obecního statku Pokorný sdělil, že
při poslední bouři udeřil blesk do hlavní
budovy dvora Dol. Kamenice, při čemž

byl jmenovaný nájemce bleskem značně
popálen. Žádá proto, aby hlavní budova byla opatřena hromosvodem. Jelikož
nájemce na pořízení hromosvodu velmi
naléhal, dal náměstek starosty vypracovati nabídku na jeho pořízení – p. Bartošovi.
Hromosvod o 4. tyčích 5 cm. dl. se svodem a uzeměním by stál asi 1.900,- Kč.
K návrhu radního Kaňky bylo zadáno
zřízení hromosvodu Jindř. Bartošovi
za nabízený obnos 1.862,80 Kč.

Sloupy pro osvětlení sochy P. Marie
a náměstí. Fa. Skorkovský předložila
návrh stožáru pro veřejné osvětlení
na Náměstí. Tento návrh byl udělán v dohodě se zástupcem památkového úřadu
p. Ing. arch. Šebkem. Stožár jest 10 m.
vysoký /nad zemí/, železobetonový
ze směsi, barvou přizpůsobený soše,
kamenicky opracován a zdoben. Barvu
a kamenické opracování určil p. Ing. arch.
Šebek. Dle návrhu mají být postaveny dva
stožáry po obou stranách sochy ve vzdálenosti 10 m od sochy - fa. Skorkovský
předložila rozpočet a dle toho nabízí tyto
dva stožáry po 1.360 m. Městská rada se
rozhodla tuto nabídku přijmout. Nyní ale
jest třeba zříditi ku stožárům elektrovodnou síť a to od obecního domu až na dům
p. Paulusa vrchní vedení a odtud zemním
kabelem. Náměstek starosty nechal udělati rozpočet na toto vedení p. Jindřichu
Bartošovi, dle něhož náklad na toto vedení
bude činiti as 9.000,- Kč. Bylo rozhodnuto

vypsati soutěž na toto elektrické vedení
ke stožárům pro domácí elektrotechniky.
Krádež v lese. Dr. Šulman oznámil,
že Šenfeld a Merkl byli pro krádež v lese
odsouzeni každý ku 3. dennímu vězení.
Obec byla se svými nároky odkázána
na pořad práva civilního.
29. července. Sloupy pro osvětlení
sochy P. Marie na náměstí. Na elektrické
vedení ku stožárům došly dvě oferty od
Josefa Kohlíka, který by dodal a provedl
elektr. vedení 8.079,50 Kč a p. Bartoš za
8.402,57 Kč. Bylo rozhodnuto zadati tuto
práci p. Kohlíkovi.Předlažba Pražské ulice. Ing Kotrba
předložil vzorky žuly na obrubu chodníku
a to ze žuly světelské, letovické a žernovské. Náměstek Fiala oznamuje, že byl
u zemsk. úřadu spolu s p. ing. Kotrbou,
který upozornil, že by bylo záhodno, aby
byla dána pod beton slabá vrstva štěrku,
kteréžto opatření bylo zemským úřadem
schváleno. Dále bylo přislíbeno, že bude
povoleno předlážditi část až k rozcestí budohostické silnice. Při válcování se
u sochy přišlo na to, že v silnici jest hlína,
která se nedá vůbec uválcovati, neboť pod
tlakem válce vybíhala na strany a musela
proto býti vykopána, odvezena a nahražena jiným materiálem.
12. srpna. Předlažba Pražské ulice.
Ing. Kotrba upozornil, že by bylo záhodno provésti úpravu rozjezdu od domu
p. Jelena na náměstí až k okresnímu
domu a předložil městské radě rozpočet.
Před provedením předlažby této části
musel by se provésti uliční kanál zakončený vstupkou pro napojení kanálu z ulice
Chržínské. Rozpočet na kanál od hlavního
kanálu na náměstí na roh okresního domu
činí 12.770,80 Kč. Rozpočet na úpravu
– předlažbu v této části za jednotkové
ceny jako jest zadána předlažba od
Pražské brány činí 41.542,- Kč. Protože
se jedná o novou část úpravy, navrhl
w w w. v e l v a r y. c z |
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p. Dlouhý, aby bylo na tyto práce vypsáno
ofertní řízení. Rozhodnutí bylo ponecháno
městskému zastupitelství. Na upozornění
p. stavitele Mareše bylo by záhodno předělati v Pražské ulici 3 vstupky, aby bylo
možno při západní straně vésti obruby
chodníků rovně. Náklad na toto předělání
vstupek by činil asi 750,-Kč. Radní Kaňka
doporučuje předělání vstupek, jelikož tím
značně získá vzhled ulice. Stalo se.
Pro úpravu této ulice k mostu bylo nutno sjednati povozů a lehkých aut domem
hostince „Paříží“. Majitelé hostince žádají,
aby jim za toto povolení byla opravena jen
fronta budovy do náměstí. Vyhověno.
14. září. Žádosti o povolení ku stavbě.
Josef Mareš žádá o povolení ku stavbě
dvojdomku na pozemku č. parc. _ za
transformátorem. Dále žádá o povolení ku
stavbě domu na č. parc. 250/2 při cestě na
Radovič za tratí. – Běla Škochová, žádá
o povolení přístavby ku zastavení č. kat.
113. Protože jí městská rada odmítla dáti
povolení, odvolala se k okres. úřadu, který
žadatelce vyhověl s podmínkou, že průčelí přístavby musí býti přizpůsobeno okolí.
Předkládá tudíž nový plán, dle něhož byla
přístavba povolena. Josefu Tichému maj.
domu čp. 296 se povoluje přístavba světnice zastavením vjezdu mezi domem jeho
a souseda Jos. Kdýra. Ing Emil Goll, majitel zahradnictví „Agloflora“ žádá o povolení ku stavbě obytné budovy na parcele
č. 392/1. Tato budova bude vzdálena od
okres. silnice 43.20 m a podlahy přízemní mají býti 60 cm nad okolním terénem.
Povolení bylo uděleno s podmínkou,
že podlahy přízemí budou nejméně
1.30 m nad okolním terénem. Bohumil
Němeček žádá o povolení k postavení
prádelny. Povolení uděleno.
Zabezpečení sochy P. Marie u příležitosti dlažby od Pražské ulice k mostu.
Městská rada podala žádost k památkovému úřadu, aby prohlédli sochu P. Marie.

Žádosti bylo vyhověno a týž úřad doporučuje k zabezpečení následující úpravu:
1). Starou, netěsnou dlažbu i s promočenými násypem mezi balustrádou odstraniti
a nahraditi novou nepromokavou dlažbou
z betonu, opatřenou asfaltovým nátěrem
a krytou kamennými deskami.
2). Podezdívku balustrády pečlivě
vyspraviti a dle potřeby z části přezdíti.
3). Železné zábradlí vyčistiti, zbaviti rezu
a opatřiti dobrým nátěrem, tmavě šedým
s nádechem do olivova na miniový
podklad.4). Kolem balustrády se zřídí nepromokavý chodník nejméně 2.50 m široký, rovněž
do spádu upravený. Tento chodník bude
odváděti dešťovou vodu od hmoty sousoší. Okrašlovací spolek vyslovil přáním
zříditi kolem sochy parčík. Zástupce Stát.
památkového úřadu prohlásil, že zřízení
parčíku se stanoviska ochrany památek
není. žádoucí. Zásadně však připouští zřizení jednoduchého trávníkového plateau,
ohraničeného nízkou bordurou ze žulových ploten. Městská rada se usnesla vyžádati si nabídku na betonový pás a dlažbu mezi balustrou a sochou od ing. Kotrby.
Pokud se týče parčíku kolem sochy bylo
usneseno jej nezřizovati a celou část náměstí až k betonovým pásům vydlážditi.
Postavení hájovny v lese. Ku stavbě
hájovny v lese došly dvě nabídky:
1) Stavitel Karel Beneš nabízí provésti stavbu hájovny za 31.908,88 Kč.
Tomuto byla stavba zadána za oferovaný
obnos s tím, že plány v uvedené částce již
zahrnuty a že nesmí ku stavbě použíti
cihel ze Ševčíkovy cihelny.
Kanál místo nádrže u Studánky.
K vyznání na podání ofert došla jedna
nabídka stavitele Karla Beneše, který
nábízí provésti uvedenou práci za
4.989,60 Kč.- Stavba mu byla zadána.
Dlažba průjezdu Pražské brány.
Ing. Douša doporučuje, aby v bráně byl

po stranách zřížen mosaikový chodník.
Protože však týž by byl jen asi 20 cm
široký doporučuje mistr dřevěných kostek
tak, že část od zdí brány ku vjezdu by byla
šikmo zvýšena, aby se v bráně nemohlo
zdržovati vlhko. Návrh mistra Mareše byl
přijat. Dále však navrhuje vydlážditi před
branou část asi 3 m, ze žulových kostek,
aby nevznikl do vjezdu brány skok a tím
se zabránilo otřesům. I tento návrh byl
schválen. K zachycení vody před branou
a její svedení do vstupky před branou navrhuje mistr Mareš zřízení části chodníku
směrem podél domu p. Komedy. I tento
návrh byl schválen.
Dlažba Pražské ulice. U okresního
domu místo lomeného otočení chodníku
do náměstí, navrhuje mistr Mareš zřízení
oblouku, což bylo schváleno. Místo k pásu
z betonu 2 m širokého od hlavní silnice
k okresnímu domu, navrhuje zřízení pásu
jen 1 m širokého a za to rozšíření dlažby
1 m. Sjezd k Pražákovi a Marešovi bylo
nutno prodlouženě vydlážditi starým ka-

menem. K chodníku od vjezdu do dvora
domu p. Jelínka k pí. Boušové byly dány
obrubníky žulové a bylo usneseno místo nich dáti obruby chodníkové odebrané z Pražské ulice. Dále bylo usneseno
vydlážditi od vjezdu do dvora p. Jelínka
pí. Boušové chodník v šířce asi jako jest
v ulici k mostu z mosaiky a zbytek ku zdi
domu p. Jelínka starým kamenem.
29. září. Kanál u studánky. Starosta
s radními Kaňkou a Dlouhým a stavitelem
K. Benešem zjistili na místě samém stav
kanálu u studánky a rozhodli, aby místo
dvou rour vedle sebe průměru 60ti cm,
byla dána jedna roura o průměru 100 cm.
Při spoji rour 100 cm s rourami 60 cm bude
ponechán otvor as 15 cm pro vtékání vody
s povrchu ulice a při spoji s dosavadním
kanálem bude zřízena vstupka.
Okresní chorobinec. Komise pro správu chorobince ve své schůzi konstatovala, že pro stavbu chorobince by se mohlo upotřebiti 300.000.- Kč uložených na
stavbu spojky dráhy Velvary-Hospozín,

Předlažba Pražské ulice 1932, zatlučení poslední kostky starostou Rudolfem Pokorným
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k níž za dnešních poměrů stejně nedojde, 500.000.- Kč za okresní dům, dále
270.000.- fond pro cestáře a obnos za
starý chorobinec, takže by bylo k disposici
asi 1,300.000.- Kč a usnesla se doporučiti okres. zastupitelstvu stavbu chorobince a to, že část by se povedla asi za
2,000.000.- Kč tím způsobem, aby byla
později možna přístavba.
Zřízení opatrovny. Řed. Dynter oznámil, že když není možno pro nedostatek
finančních prostředků zříditi mateřskou
školku, bylo by možno zříditi alespoň opatrovnu a potřebný obnos na osobní náklad
pokusil by se sebrati od peněžních ústavů
a zámožnějších občanů ve městě. Žádá,
aby obec převzala nésti věčný náklad:
tj. otop a 1. týdně úklid. Za opatrovatelku nábízí se sestra fot. Šimka, která má
k tomu místu způsobilost /odborné vzdělání/ a žádá 400.- Kč měsíčně. Městská
rada k návrhu radního Vojtěcha Semlera
se usnesla: Se zřízením opatrovny vysloven zásadně souhlas, pan ředitel Dynter
budiž požádán, aby se sbírkou posečkal
až do jara, aby nekřížila se akce okresní
péče, jež sbírkou chce opatřiti prostředky pro stravování chudé školní mládeže
po dobu zimní, která jest pro ten čas
důležitější.
Žádosti o povolení ku stavbě. Anna
Marešová, majitelka čp. 340 žádá o udělení povolení ku přístavbě světnice do
dvora jejího domu. Jan Pallas, maj. domu
čp. 49 žádá o povolení ku přestavbě
krámu. Václav Vilímek, jemuž bylo v minulé schůzi uděleno povolení ku zřízení
výkladní skříně s tím, že při straně ku vjezdu do hotelu „Paříž“, smí výkladní skříň
vystupovati jen 20 cm, žádá znovu, aby
výkladní skříň směl zříditi s vystoupením
35 cm. Ing. Gollovi bylo uděleno stavební povolení ku stavbě domu na pozemku
č. kat. 392/1 s tím, že podlahy přízemí
musí býti 130 cm nad okolním terénem.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Jmenovaný znovu žádá o povolení ku zřízení podlah ve výši 60 cm.
Úprava kolem sochy P. Marie. Na tuto
úpravu došly dvě nabídky a to: Ing. Kotrba
nabízí provésti již dříve uvedené práce za 4.778.80 Kč a stavitel Jos. Černý
za 4.560.- Kč mimo daň z obratu. Práce
byla zadána ing. Kotrbovi.
Kanál v Chržínské ulici. fa ing. Kotrba
nabízí dodati cementové roury 70 cm
v průměru pro kanál v Chržínské ulici
za 66.- Kč 1 běžný metr.Bylo usneseno, aby roury dodal.
Osvětlovací tělesa u sochy P. Marie.
Josef Kohlík dal na vzor jedno osvětlovací
těleso a ptá se, zda obec s tímto vzorem
souhlasí. Bylo usneseno prohlédnouti,
jaké typy osvětlovacích těles jinde užívají
a dle toho pak typ zvoliti.
Předlažba Pražské ulice. I. nám. Fiala
oznamuje, že mu byl předložen rozpočet
na úpravu hotelu „Paříž“- jeho průčelí na
náměstí. Obec se zavázala dáti opraviti
průčelí do náměstí za povolení průjezdu
při předlažbě ulice k mostu. Nyní však byl
předložen rozpočet i na pořízení nových
vrat a nové vybetonování průjezdu. Obec
zaplatí jen to, k čemu se zavázala.
10. října. Kanál v Chržínské ulici.
Fa. ing. Kotrba odvezla formu na cementové roury již před zadáním a proto
nemohla nabídku dodržeti. Zbylo jí 9 rour,
které obec zakoupila po 60.- Kč.
Stavba silnice z Velvar na Velkou
Bučinu. Starosta byl minulého týdne povolán k okresnímu úřadu, kde bylo jednáno o stavbě silnice Velvary-Velká Bučina
okresem. Jedná se o to, jakou částkou
by byla obec Velvary ochotna přispěti
na stavbu této silnice. Bylo usneseno
nabídnouti 5.000.- na hotovosti a 50 m3
kamene na štít.Předlažba Pražské ulice. Ministerstvo veřejných prací povolilo provedení
předlažby o dalších 1.75 m t. j. až na roz-

cestí silnice k Budohosticům a práce s tím
spojené provádí právě fa. Kotrba.
19. října. Rozpočty fondu obecního a fondů ve správě obce se nalézající
pro rok 1933. Návrh hlavního rozpočtu
vykazuje: v řádném rozpočtu 644.114 Kč,
úhrada 193.633.- Kč tak že se jeví schodek 450.481 Kč. Na krytí schodku řádného rozpočtu bylo usneseno navrhnouti
zastupitelstvu vypsání těchto přirážek na
rok 1933: 200 % k dani činžovní; 300 %
k ostatním daním v obci předepsaným
a přirážce podléhajícím. fond kostela
sv. Kateřiny: náhrada činí 48.268.10 Kč,
fond kostela a špitálu sv. Jiří: úhrada činí
2.473,75 Kč. Fond kostela sv. Barbory
v Nabdíně, úhrada činí 2.160.95 Kč. Potřeba všech těchto fondů rovná se úhradě.
Oprava střechy kostela sv. Kateřiny.
Na střeše kostela sv. Kateřiny jest sjeto
několik prejzů.- Bylo usneseno dáti závadu odstraniti.
8. listopadu. Slintavka a kulhavka.
Při vypuknutí slintavky a kulhavky byla
provedena zdravotní prohlídka u hovězího
dobytka zemským inspektorem.
Průměrná cena pšenice. Dle oznámení
plodinové bursy činí průměrná cena pšenice – české červenky – za měsíc srpen,
září a říjen 159.03 Kč za 1q. Nicméně
však bylo usneseno, aby byla za letošní rok účtována z nájmu polí obecních
i zádušních cena jako jako roku loňského
t. j. 141.50 Kč za 1 q.
Úprava hřbitova u Všech svatých. Pan
děkan Seifert navrhuje splanýrování hřbitova u Všech svatých a znovu zavedení
pohřbívání na tomto hřbitově, aby tak byl
tomuto kostelu opatřen nějaký příjem na
nutné opravy. S návrhem byl projeven
souhlas.
5. prosince. Zřízení studny u studánky. Při zřizování studny v ulici ke studánce
se přišlo na dřeva ze sádek kdysi v těchto
místech umístěných, takže zřízení studny

jest pro tento stav velice stížený; proto
stavitel Beneš navrhuje zřízení studny na
jiném místě. Bylo tedy usneseno k návrhu Frant. Dlouhého zříditi: studnu při rohu
nádržky před kanálem, stávající nádržku
pod domkem Hanuše přehraditi zvýšenou
zídkou tak, aby se utvořila hlubší nádržka
s větší zásobou vody pro případ požáru.
Otevření velvarského muzea. Úprava
musea se konečně stala skutkem a dne
8. prosince odevzdal musejní odbor
pozvanému
zastupitelstvu
museum
do ochrany.

Expozice muzea v letech 1932-1940. Archeologická expozice
muzea dokončena ve 40. letech 20. století

Nájem zbytkového statku. Nájem
ze zbytkového statku při počítání ceny
pšenice
141.50 Kč činí 62.755.25 Kč
a nedoplatek nájmu za rok 1931 činí
10.000,- Kč, takže nájemce má platiti
celkem 72.755.25 Kč. Nájemce na to
zaplatil 21.930.15 Kč a zbývá nedoplatek 46.325.10 Kč. Nájemce žádá
o posečkání tohoto obnosu do jara.
Jeho žádosti bylo vyhověno s tím, že
dlužný obnos zaplatí v jarním čase
a z dlužné částky se mu bude účtovati
4 % úrok ode dne splatnosti do zaplacení,
který se odpočítá z úroku náležejícího
nájemci z kauce.
Nedělní klid v obchodech. Okresní úřad
v Kralupech n/Vlt. žádá o vyjádření městw w w. v e l v a r y. c z |
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ské rady o žádosti obchodního grémia
v Kralupech n/Vlt. o zavedení nedělního
klidu v obchodních živnostech zdejšího
politického okresu. Městská rada nedoporučuje toto zavedení nedělního klidu.
Vánoční stromek. Okresní péče o mládež žádá o darování stromu na vánoční
stromek a za bezplatné dodání proudu pro
jeho osvětlení. Žádosti se vyhovuje.
19. prosince. Pomocný sbor pro péči
o nezaměstnané. Okresní úřad doporučil
zřízení pomocného sboru pro péči o nezaměstnané a to asi pětičlenný, jehož dva
členové by se stali zástupci zaměstnavatelů a dva zaměstnanci, a starosta by byl
předsedou. Bylo usneseno ustanoviti do
sboru ze zaměstnanců Kudrmana a Plundra a ze zaměstnavatelů Seilgerta Antonína a Ottu Antoše, ředitele cukrovaru.
Nadace vánočního stromku. Z této
nadace bylo poděleno 10 dětí obuví.

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

Zprávy o krupobití 1932:

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

O krupobití 5. 6. 1932 sice kronika mlčí, ale tolik krup dlouho nikdo neviděl

Inzerce

Srdečně vás zveme do nově otevřeného obchůdku Botičky pro malé nožičky,
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Jana Benešová
boticky@centrum.cz

Jana Benešová
boticky@centrum.cz
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VÝSTAVA - PANENKY V BĚHU ČASU (GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA VELVARY)
  										

stavu s názvem Panenky v běhu času,
která probíhá od 5. 5. 2018 do 31. 7.
2018. Jak už název napovídá, jedná
se o průřez historie výroby panenek.
Nachází se zde panenky přibližně od
1. republiky až po 80. léta minulého
století. Panenky jsou různě staré. Ta nejstarší je z roku 1904.
Jednotlivé vystavené panenky nejsou
pouze výroby české, ale také ruské,
německé či čínské. Oproti tomu vystavené kočárky pochází výhradně z české produkce – značka Liberta. K vidění
jsou panenky z dílen nejznámějších
československých podniků – Technoplast, Dubena, Igra, Gumotexa a Hamiro
Rokycany.
Celkově má paní Kindlová ve sbírce
Srdečně vás zveme do nově otevřeného obchůdku Botičky pro malé nožičky,
na 300 panenek. Lidé jí nosí panenky
v Chržínské ulici, číslo popisné 31 ve Velvarech.
poničené, rozbité či na vyhození. Tyto
Nabízíme zdravotně nezávadné botičky od různých výrobců. Naše botičky poskytnou
panenky paní Kindlová odloží do košíku,
vašim ratolestem tu nejlepší péči pro správný vývoj jejich nožiček.
kterému sama říká špitál. V tomto špitálu
Otevírat budeme během měsíce června.
pak čekají
Přijďte se podívat
Ve všední dny budeme mít otevřeno
od 8na
doopravu.
17 hodin.
na
tuto
unikátní
sbírku,
V sobotu od 8 do 12 hodin. Budeme se na vás těšit.která se bude líbit
nejen mladším, ale i dospělým.
Jana Benešová

boticky@centrum.cz
Vojtěch
Vondráček

Úplný počátek vzniku panenek nalézáme už v pravěku. Dochované sošky mohou být jako předobraz hračky, i když
jejich funkce mohla být zpočátku trochu
jiná. První podoby panenky se objevují
již v nejstarších civilizacích – Egypt, Řecko, Řím. Vyráběli figurky a různé sošky
ze dřeva, kamene, látky či hlíny. Panenky měly sloužit jako imitace člověka, jež
byla využívána k náboženským účelům
nebo jako amulet. Nejpoužívanější pro výrobu bylo dřevo a látka, jelikož se jednalo o dostupné materiály. Postupem času
se začal využívat vosk, papírová hmota
či porcelán. V 17. století se panenky začaly vyrábět ve větším množství a i když
byly dřevěné, dochovalo se jich mnoZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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hem více, než dříve z domácí produkce.
Od tohoto okamžiku se výroba panenek stala samostatným průmyslovým
odvětvím. Továrny a autoři začali
panenky česat do dobových účesů
a oblékali je do moderního oblečení.
Panenky a hračky celkově byly dříve vymožeností bohatších vrstev, až počátkem
18. a 19. století se dostávali i do vrstev
chudších.
Ovšem panenky dnes již nejsou pouze
dominantou dětí, ale i dam, které je sbírají, opravují je a dochovávají tak historické
kousky, které bychom bez nich dnes už
asi jen těžko spatřili. Jednou z nich je
i Eva Kindlová. V prostorách galerie
Městského muzea Velvary má nyní vý-

Inzerce

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
• údržbáře, kvalifikační požadavky – vyučen v oboru údržby budov (zámečník,
elektro, instalatér apod.), trestní bezúhonnost, flexibilita, jednosměnný provoz,
plat dle tarifových tabulek, nástup možný od 1. 7. 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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Za několik týdnů přijde pro školáky tolik vytoužená chvíle.
Závěrečné vysvědčení ukončí letošní školní rok a děti čekají dva
měsíce prázdnin. V Kostce se nám podařilo udělat příjemnou tečku
za školním rokem Zahradní slavností a než se tu promění běžný
režim v ten letní, plný příměstských táborů, rádi bychom se s Vámi
podělili o to, co se v Kostce
odehrálo.
Týden otevíral každé pondělní dopoledne
Klub seniorů, kde aktivní seniorky z Velvar
a okolí měly možnost se setkávat, popovídat
si a naučit se třeba nové výtvarné techniky.
Kromě toho často připravovaly aktivity pro
děti, např. adventní dílnu nebo velikonoční
dílny pro školu a také pro ostatní aktivní
seniory, např. Čarodějnice nebo Jarní vínek.
Pondělní podvečer patřil angličtině pro dospělé s Editou. Konverzační kurz
angličtiny probíhal za účasti tří pilných studentů každé pondělí od 18.30 hod. Studenti
si nejen upevnili gramatická pravidla v praxi, ale atmosféru zpříjemňovalo i vzájemné
kulturní obohacování ať již ze světa hudby, divadla, historie nebo filmu. Všechno
samozřejmě v anglickém jazyce. Pokud se chcete také rozmluvit, připomenout si
zapomenuté fráze nebo se anglicky začít teprve učit, rozhodně neváhejte a určitě
zkuste angličtinu s Editou v příštím školním roce.

Inzerce

Nabízíme služby spadající do oblasti daně a účetnictví pro firmy,
Nabízíme služby
spadající
do oblasti daně a účetnictví pro firmy,
živnostníky
i neziskové
organizace:
živnostníky
i
neziskové
organizace:
→ vedení účetnictví

→daňovou
vedení účetnictví
→
evidenci
→daňová
daňovou
evidenci
→
přiznání
a poradenství
→vyúčtování
daňová přiznání
poradenství
→
daně za příjmu
→ vyúčtování daně z příjmu
Ulehčete si své podnikání a předejte své účetnictví nám.
Ulehčete
si své
podnikání a předejte své účetnictví nám.
My
to za Vás
spočítáme.
Myzaměstnáváním
to za Vás spočítáme.
Se
vlastní účetní rostou firmě mzdové výdaje.
Se zaměstnáváním vlastní účetní rostou firmě mzdové výdaje.
Externí vedení účetnictví šetří Vaše náklady.
Externí vedení účetnictví šetří Vaše náklady.

Václava Hrabáková
Václava
Hrabáková
Černuc
220, 273
23 Černuc

Telefon:
731
142
Černuc
220,
273
23132
Černuc
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E-mail:
hrabakovaV@seznam.cz
Telefon:
731 142 132
E-mail: hrabakovaV@seznam.cz

Jedním z nejoblíbenějších kurzů, který jste mohli
navštěvovat, je jóga pro dospělé s Katkou. Lekce
probíhaly v útulném sálku každé pondělí a úterý od 19,30
do 21 hodin. Nejprve se cvičenci věnovali relaxaci těla
i mysli, aby se dokázali na konci dne zastavit a ztišit.
Cvičení vychází z tradiční aštánga jógy v pomalém tempu,
proto se také zaměřili na dechové techniky. Celý kurz
seznamuje účastníky s tím, jak v denním životě správně
používat svoje tělo a odbourávat stres. Díky variabilitě
vybraných ásán (jógových pozic) je kurz vhodný jak pro
začátečníky, tak pro pokročilé.
Během středečních jógových setkání s Kamilou se zájemci učili vnímat sebe sama,
naslouchat svému tělu a nepřekračovat jeho hranice. Také se pokoušeli prohloubit
vnímání vnitřního pohybu v těle po předešlém cviku/ásaně a vědomě vnímat hlubší
prožitek ze cvičení.
Ke Kamile mohly také přijít ve středu večer všechny ženy a věnovat se jemnému
cvičení na pánevní dno. Plnou pozornost zde má především prostor pánve a kyčlí,
ale i chodidel a krku, které s pánevním dnem reflexně souvisí. Cíleným cvičením
a správně vedeným dýcháním během kurzu ženy objevovaly prostor celé pánve
(podbřišek, spodní záda i pánevní dno), a pociťovaly jej jako živý, oživený. Z ohlasů
žen je zřejmé, že toto cvičení ovlivňuje celé tělo a také mysl: přestaly mě bolet
spodní záda; vnímám lepší prožitek při sexu; je mi to příjemné, mám dobrý pocit,
pocit pozitivní energie.
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Čtvrteční lekce patřily kurzům Pilates Clinic Method - Zdravá záda s Janou.
Hodiny těchto cvičení vychází z metody Pilates Clinic Method ®, kterou vyvinul
Daniel Müller, majitel a zakladatel IQ pohyb centra v Praze a spojil v ní nejen
dlouholeté zkušenosti z různých škol Pilates, ale i třeba poznatky z DNS metody dle
profesora Koláře či z konceptu Spiraldynamik ®. Jana je certifikovanou instruktorkou
a tak byla každá její hodina velice zajímavá a prospěšná. Tato cvičení jsou určena
pro všechny, ať už potřebujete pomoci nejen s bolavými zády či zlepšit fyzickou
kondici. Naučí vás správnému zdravotně funkčnímu pohybu nejen během samotného
cvičení, ale nenápadně vás ovlivní i během celého dne.
Další velice oblíbenou činností, které se můžete v Kostce věnovat, je keramika
s Eliškou. Dospěláci i děti v těchto kurzech měli během
celého školního roku prostor pro vytváření nejrůznějších
výrobků. Menší děti si tak při tvoření vylepšovaly své
manuální dovednosti, větší děti zapojily již naplno jejich
fantazii a dospělí si přicházeli na nedělní kurzy hlavně
psychicky odpočinout a nabrat energii na další dny. Během
středečních a pátečních kurzů pro děti se vyráběly hlavně
zvířátka a roztodivné postavičky. Dařili se i draci, nejrůznější sluníčka nebo lodě.
Vznikly ale i větší díla jako např. krásné majáky a totemy. Ti velcí tvořili hlavně věci
pro zkrášlení bytu či zahrady jako třeba květináče a zajímavé vázy.
V letošním školním roce chodilo do pondělního výtvarného kroužku Tvořílci
s Monikou 9 dětí, ve věku od tří do šesti let. Jednotlivé hodiny byly velmi pestré
a všichni si je hezky užili. Kromě jiného se malovala vánoční vůně, společně se
podařilo vytvořit paní Zimu, stavěl se sněhulák z kerahmoty, děti se učily, jak míchat
barvy, skládaly z papíru různé obrazy a tvary. Vždy se využíval jiný materiál
- většinou přírodní. Děti se během kroužku zlepšily ve vystřihování složitějších tvarů,
naučily se pracovat s temperami, vodovkami, suchými pastely, procvičily si kresbu
detailů, vyzkoušely si abstraktní malbu, pracovaly i s modelínou… Mimo to se
všechny děti naučily vzájemné spolupráci a toleranci a za to jim patří veliká pochvala,
odvedly ohromný kus práce.
Cvičeníčko s Kličkou bylo příležitostí pro setkání
maminek s dětmi, kde si všichni společně užívali
řízené aktivity typu říkání říkanek, zpívání písniček
za hlasitého doprovodu všemožných chrastidel,
řechtadel a bubínků, cvičení na míčích, drobné hry
na zvířátka a tak podobně. Děti zde strávily jedinečné
společné okamžiky se svými maminkami
a s ostatními dětmi.
Setkání dospělých a malých děti bylo také možné i v otevřené herničce
KavaHERna. Děti si zde mohly pohrát se zajímavými a hezkými hračkami, které jsou
postupně obměňovány a doplňovány a dospělí (většinou maminky) měli zase
příležitost ke společnému sdílení starostí i radostí či k vymýšlení nejrůznějších
projektů nad šálkem kávy nebo čaje.
Desetičlenná parta se scházela odpoledne pravidelně i nepravidelně při pátečním
dramaťáku pro děti od 12 let s Míšou. Letos je zcela pohltily taje a nástrahy

divadelní improvizace a téměř sportovní disciplíny zvané Improliga. Vydrželo jim to
celý školní rok. Všichni už jsou moc zvědaví, co je čeká od září...
Během roku také bylo mnoho jednorázových víkendových kurzů.
Mezi dlouhodoběji plánované si svou oblibu získaly Večery pro ženy s Andreou.
Ženy zde pomocí vzájemného sdílení a nejrůznějších
relaxačních metod doplňují energii, která je často
nedostatkovým artiklem.
Dvakrát se také podařilo otevřít kurz Prožitkového
zpívání se Zuzanou Vlčinskou, která nám ukázala
další možnosti, jak vnímat a používat hudbu
a jednotlivé tóny.
Svou oblíbenost si stále drží rukodělné kurzy s Evou,
kterých proběhlo hned několik, např. již tradiční
dýňování nebo výroba adventních věnců a plstěných ozdob. Při velikonoční dílně jste
si zase pod vedením Evy mohli vyzkoušet zajímavou techniku na zkrášlení vajíček
a během Smaltování si každý účastník odnesl svůj originální šperk nebo sponu
do vlasů.
V pátek 2. dubna proběhla v Kostce ve spolupráci s městskou knihovnou již v druhá
Noc s Andersenem. Děti ve věku od 3 do 12 let se navečer
sešly v Kostce, aby tam společně
přenocovaly a před usnutím prožily velké
dobrodružství.
Program
jim
opět
připravily členky spolku Velvarská Kostka
Katka Braunová a Edita Roberts. Děti
nejprve
plnily
nejrůznější
úkoly
v knihovně - na osmi stanovištích
v celém prostoru knihovny na děti čekaly
nápovědy v podobě předmětů, které měly souvislost
s konkrétní pohádkou. A tak děti hledaly, hádaly a vyplňovaly
správné odpovědi, ale taky ochutnávaly a nakonec se radovaly z drobných odměn.
Pak už se všichni uložili ke spánku a za poslechu krásných pohádek si nechali zdát
úžasné sny.
Několikrát se také podařilo uspořádat šicí dílny, díky kterým jste se mohli naučit
s Ivanou Vojcíkovou ušít kalhoty pro děti, nákupní tašku nebo ozdobit či ušít
zástěrku nebo klobouček a další milé drobnosti s Helenou a Danou.
Samozřejmě nechyběly ani pohybové víkendové kurzy, jako např. jak správně
sedět na židli a zacvičit si na ní v kanceláři s Janou, Jóga + Feldenkrais: pozice
lotusu s Laurou Crowe, kurzy Shiatsu terapie s Petrou Cempírkovou a nově
s Jaromírem Fatinou.
Bylo toho opravdu moc, co jsme pro Vás v letošním školním roce připravili. Těší nás
Váš zájem a a moc Vám za něj děkujeme. S některými z Vás se uvidíme již během
letošních příměstských táborů a s Vámi ostatními na pravidelných
i jednorázových kurzech zase od září. Přejeme Vám úspěšný závěr
školního roku a krásné léto.
Linda Šmídová

JIU JITSU NA KAMZÍKU

  								 		

FEDERACE JIU JITSU ČR pořádala
v dubnu 11. moravský seminář v hotelu Kamzík v Jeseníkách. Na semináři se
vždy sejdou významní mistři bojových
umění, kteří předávají své dlouholeté zkušenosti ve svém stylu. Letos se zúčastnili Zbyněk Góralczyk, držitel 6. Danu Jiu
Jitsu a Keith Morgan, držitel 9. Danu Jiu
JItsu. Keith Morgan se věnuje JIU JITSU
již 50 let, začínal se cvičením ve věku
10 let u svého japonského mistra a u něj
se učí dodnes. Působí v Anglii, kde vede

školu UK Shin Gi Tai Schools. Tréninky
s tímto mistrem byly obrovskou zkušeností a motivací do dalšího tréninku pro
studenty všech technických stupňů. Rádi
bychom s tímto mistrem navázali bližší
spolupráci a využili jeho znalostí a dovedností. Semináře v Jeseníkách se zúčastnilo 18 členů z velvarského klubu TIGER
JIU JITSU a dalších 12 členů z partnerského oddílu v Kralupech nad Vltavou.
Sensei Ivo Brixí
www.tiger-jiujitsu.cz
www.facebook.com/TJJVelvary

Inzerce
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VALÉRIE A TÝDEN DIVŮ VE VELVARECH

  								 		
Sobota 14. 5. byla ve Velvarech dnem plným divů. Ve vstupní hale radnice se totiž
dělo něco nevídaného. Místo, kde obvykle
stává historický kočár, se pro tento večer
proměnilo v podivuhodné jeviště, na němž
divadlo Latrína Magika, nebo-li kladenské
divadlo V.A.D., uvedlo hru Valérie a týden
divů na motivy knihy V. Nezvala. Přímo na
divadelní scéně se při představení objevila projekce některých velvarských domů
a zákoutí. Radnice praskala ve švech
a závěrečný aplaus jen potvrdil, že se jednalo o vskutku výjimečný divadelní zážitek.
Valérie však nebyla divem jediným. Před
představením měli diváci možnost zúčastnit se vycházky po atmosférou nabitých
místech velvarských. První v pořadí byla
Pražská brána, kde došlo k prvnímu veřejnému uvedení velvarské Camery obscury.
Jedná se o vskutku zajímavý fyzikální jev,
při němž je zcela zatemněn určitý prostor
(v našem případě střední patro Pražské

brány) a do zatemnění je vytvořen drobný otvor, kterým se bez použití jakýchkoli
optických pomůcek promítá obraz vnějšího prostoru dovnitř. Pokud jste nebyli
při prvním uvedení Camery obscury, netruchlete. Budete mít i nadále příležitost
se do brány vypravit a C.O. uvidět. Měla
by se totiž stát zajímavým zpestřením stálé expozice fotografií Jindřicha Bišického,
kterou můžete v Pražské bráně navštívit.
Vycházka dále pokračovala do kostela
svaté Kateřiny, kde bylo možno nahlédnout i do tajemné krypty, a na přilehlou
dřevěnou zvoničku.
Po představení si pak divadelníci spolu
s diváky užili společné hraní a pění písní
v restauraci Paris.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách a organizaci. A děkujeme i Vám, kteří
jste se stali spolutvůrci tohoto divukrásného večera tím, že jste se jej zúčastnili.
Natvrdlí, z. s.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI - VOBJEKTIV – (VELVARSKÝ OBJEKTIV)
  								 		

Městské muzeum Velvary vyhlašuje fotografickou soutěž pro děti. Tématem této
soutěže je Velvarsko. Můžete vyfotit např. stavby, zákoutí, přírodu. Nefoťte prosím
rodinné fotografie. Fotografie vyhodnotí komise složená z odborníků a pracovníků
muzea. Vítězové soutěže obdrží odměnu. Vybrané soutěžní fotografie budou
následně vystaveny v herně skřítka Muzejníčka v prostorách budovy Městského
muzea Velvary. Těšíme se na Vaše výtvory! :)
Podmínky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jedná se o dětskou soutěž – věk účastníků do 18 let
Autorem fotky musí být přímý účastník soutěže
Každý účastník odevzdá do soutěže pouze jednu fotografii
Formát vytištěné fotografie – A4 (fotopapír)
Vyplnění formuláře (přihlášky) do soutěže a její odevzdání do Městského
muzea Velvary (formulář možno vyzvednout v budově muzea či stáhnout
na webu muzea)
Soutěž bude probíhat od 1. 6. 2018 do 1. 10. 2018
Vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne koncem
roku 2018

foto M. Rylková/ fotografie z představení

Kontakty:
Městské muzeum Velvary
Adresa: Pražská 109, 273 24 Velvary
Telefon: 315 761 419
Mobil: 725 867 123
E-mail: muzeum@velvary.cz, kurator.muzeum@velvary.cz
Facebook: https://www.facebook.com/muzeumvelvary/

Inzerce

PRODÁM NA VELVARSKÉM HŘBITOVĚ
hrob č. 271 (dvojhrob)
Telefon: 736 678 295
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
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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PODAŘILO SE NÁM ZORGANIZOVAT VELMI KVALITNÍ TURNAJ MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
  										
Ve sváteční úterý se na velvarském
hřišti utkaly ve velmi kvalitním turnaji
mladší přípravky. Hrál se druhý ročník
O pohár královského města Velvary.
Třebaže se na poslední chvíli omluvila Sparta Praha a Inter Bratislava, tak
se sešla skvělá konkurence prvoligových přípravek Bohemians Praha 1905,
Mladé Boleslavy či Dukly Praha. Vedle toho vynikající týmy 1.FK Příbram,
Sokolova, Děčína, SK Kladna, Chomutova a Tempa Praha. A v této reprezentativní
sestavě se neztratili hráči naší fotbalové
akademie.
Turnaj vyvrcholil finálovou skupinou,
do které se dostala Bohemka, Mladá
Boleslav, Příbram a Sokolov. Naši hráči
hráli o 5. - 8. místo, což je v tak nabité
konkurenci pěkné. Na závěr přišlo překvapení, a to v podobě prvoligových hráčů
Bohemians Praha 1905 Benjamina Tetéha
a Tondy Vaníčka. Obě bohemácké hvězdy
se dětem podepisovaly a fotily se s nimi
a nakonec i předávaly ceny.
Putovní pohár předal pan starosta
Radim Wolák a ředitel fotbalového klubu
Bohemians Praha 1905 Darek Jakubo
wicz, a to hráčům FK Mladá Boleslav.

Na závěr je třeba poděkovat všem organizátorům, v čele s Lukášem Soudkem.
Stejně tak velkou pochvalu zaslouží
všichni zaměstnanci restaurace za to,
jak se o děti, rodiče a trenéry starali.
Jídlo bylo vynikající. Výborně připravili
sportovní akci, která dobře reprezentovala jak fotbalovou akademii, tak i město
Velvary.
Josef Dobeš
w w w. v e l v a r y. c z |
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MĚSTO VELVARY DĚKUJE ORGANIZÁTORŮM
I ÚČASTNÍKŮM AKCE STOPOU SLÁNSKÉHO ORIONA,
ŽE TAK PĚKNĚ ZAPLNILI VELVARSKÉ NÁMĚSTÍ!

Citát ze zbrusu nového románu spisovatelky Michaly Jendruchové: Dvojité salto na talíři,
v němž se dospělá hrdinka léčí z anorexie. Knihu si můžete vypůjčit v naší knihovně:
„Dneska máme svíčkovou. Jako od maminky,“ hlásí nám sestra Alena a společně s kolegyní
roznášejí talíře. Absurdní. Moje nejoblíbenější jídlo. I těch knedlíků je stejný počet. Tak to bude
rána. Vždyť poslední měsíce sním sotva … (VIZ TAJENKA).

VOSKOVÉ BARVENÍ TKANIN

B

REBELOVÉ

B

HOLÍCÍ NÁSTROJ

B

Provozní doba:

POETA

B

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

TMAVOVLASÝ MUŽ

B

TVAR CHLEBA

B

KŘESTNÍ JMÉNO HEREČKY BOHDANOVÉ

B

POKRÝVKY HLAVY

B

Doplňkové služby:

OVČÍ SÝR

B

- 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

AMERIČTÍ ZUBŘI

B

Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:

PRACOVNÍ KABELA

B

- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.

KOČOVNÝ ARAB

B

JARNÍ MĚSÍC

B

SATIRICKÝ VÝROK

B

Inzerce

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY

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

Vydání

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

- Nezávislých topení
- El. Příslušenství
- Tažných zařízení
- Autorádií
- Autobaterií
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Vyluštění z květnového čísla:

Křížovku na červen připravila: Z. Ortová

Terry Pratchett: „Lež oběhne svět dřív, než si...PRAVDA STAČÍ OBOUT BOTY.“
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
VELVARY
VÁS ZVE NA DALŠÍ ČÁST
CYKLU BESED
„ABY ŘEČ NESTÁLA“
ZAREZERVUJTE SI MÍSTA
osobně v knihovně
emailem:
knihovna@velvary.cz

BESEDA SE SPISOVATELKOU

MICHALOU
JENDRUCHOVOU
V PONDĚLÍ 18. 6.
v 17.00 hod.

Přijďte si poslechnout vyprávění nejen o novém
románu ze současnosti Dvojité salto na talíři,
v němž autorka zúročila osobní zkušenost s poruchou
příjmu potravy – s anorexií. Kniha je psaná svižně
a vtipně, nudit se určitě nebudete. Spisovatelka
vystudovala herectví, pracovala v rozhlase, v televizi,
v denním tisku a v časopisech. Momentálně
je publicistkou a spisovatelkou na volné noze.

telefonicky: 315761312

