číslo 7/2018

10 Kč

Červenec

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

www.velvary.cz

1

Dne 18. července se dožívá 90
paní Jarmila

let

SMUTNÁ ZPRÁVA O ODCHODU PANA VÁCLAVA PODIVÍNSKÉHO

Chyská z Velvar.

Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších
spokojených let přejí

  										
zasáhla v červnových dnech všechny, kdo měli tu čest s ním
spolupracovat a sdílet radost z fotbalové hry.

dcera Romana s manželem,
syn Jaroslav s manželkou,

Vašek Podivínský hrál za Velvary od žáků až do konce

vnoučata Hanka, David a Veronika, Simona a Petr

své aktivní činnosti. Velvarskému fotbalu se však věnoval

pravnoučata: Ondra a Adrianka

i nadále ve výboru oddílu a několik let jako předseda oddílu.
I v dalších letech zůstal našemu fotbalu věrný nejen jako

Blahopřání

divák, ale i jako výpomoc například při sekání trávy, přípravě
Dne 24. července 2018 oslaví manželé
Vladimír a Vlasta Průšovi z Velvar,
toho času v domově důchodců ve Velvarech,
70. let společného života.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti jim přejí:
syn Vladislav s rodinou a snacha Libuše s rodinou

hřiště a při dalších potřebných činnostech.
Čest jeho památce.
Za TJ Slovan Velvary
Vladimír Kubíček

Blahopřání

ZPRAVODAJ DĚKUJE ZA DOBROU REPREZENTACI MĚSTA VELVARY
  										

TJ Slovan Velvary srdečně

Gratulujeme naší knihovnici Zdeňce Ortové

blahopřeje dlouholetému
fotbalovému brankáři

ke skvělému umístění v celostátní anketě

k jeho krásným 90. narozeninám!!!
Hodně zdraví!!!!!!!!!!!!!

začali publikovat na internetových stránkách

Bloger roku 2017. V kategorii blogerů, kteří

panu Vladimíru Průšovi

Mladé fronty iDnes v průběhu loňského roku,
obsadila v konkurenci několika set blogerů
krásné 3. místo. Od března do konce roku
2017 zde uveřejnila více než 90 svých článků

Omluva

Oprava textu článku z květnového zpravodaje o Jindřichu Bišickém (str. 58):
• † 30.8.1949 (ne 31.10.1949)
• zmiňovaný architekt se jmenoval celým jménem František Albert Libra (ne František Albert)
Děkujeme za opravu a omlouváme se za pochybení.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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a fejetonů. Na slavnostním dekorování
nejúspěšnějších blogerů převzala v Praze
ocenění z rukou představitelů deníku
Mf iDnes.
Blahopřejeme!
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - POČÁTKEM PRÁZDNIN

Tak se tam mějte! A pošlete pohled!
A pořádně to tam okoukněte. A jestli uvidíte na těch svých prázdninových cestách
něco, co by se hodilo i u nás, tak o tom
zjistěte co nejvíc a hnedle nám to vyfoťte
a pošlete fotku, nebo si to zapamatujte,
a pak nám to přijďte říct, anebo pošlete
pohled! To by bylo vůbec nejlepší. Když
nám tam napíšete zpáteční adresu, tak

          

Vám pošlu na oplátku zbrusu nový pohled
Velvar!
A kdyby se vás ptali, co u nás, tak níže
máte malou nápovědu.
Tak se tam mějte. A hlavně se vraťte!
Krásné a bezstarostné léto přeje
radostný starosta velvarský Radim Wolák
(adresa je jednoduchá – starosta, radnice,
Velvary)

ce a firma stále odkládala jejich odvoz
(coby optimista věřím, že než vyjde tenhle
článek, budou už fuč).
Škola bude mít novou fasádu. V červenci
a v srpnu opravíme fasádu naší základní
školy směrem do dvora. Opravu provede
firma Slánská stavební a bude nás stát
trochu přes dva miliony korun. Děti na
dvoře přestane ohrožovat padající omítka a budeme připraveni na další rozvoj
školního dvoru, který přijde díky tomu, že
škola získala dotaci 4,5 milionu korun na
vybudování nových odborných učeben
a také na environmentální úpravy školní
zahrady.
Na Velké Bučině firma Aquasys dokončila obnovu nádrže. V závěru to byl trochu
porod, ale nakonec jsme to všichni přežili. Nyní budeme nějakou dobu sledovat,
jak se prostor chová, poté se sejdeme
a domluvíme se, jak místo ozelenit, osadit
lavičkami a dalším mobiliářem tak, abychom to na podzim stihli udělat.

Velvarské střípky aneb i přes léto
se toho děje a chystá hodně
Střecha domu čp. 9 má nové trámoví
i krytinu. V průběhu července firma začne
opravovat i její kabát. Naše náměstí bude
zas o kus hezčí.
Stavba mostu pokračuje. Sice pomalu, ale
jistě. Firma se stále dušuje, že nový most
bude stát do konce září. Tak se těšíme!
A věříme, že to půjde lépe než odvoz suti
z prostranství u cukrovarských bytovek.
To jsme zapůjčili na žádost, aby firma
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Devítka v plných opravách

překlenula období zavřených skládek
v průběhu květnových svátků a ejhle:
nevábné hromady tu zely dva měsí-

Nový herní domek vznikne přes prázdniny ve dvoře družiny a bude to domek,
jaký svět neviděl, protože je šitý na míru
přímo nám a bude hodně dlouhý a členitý – podél celé zahradní zdi. Počátkem
září budeme hledat ochotné nadšené
rodiče i děti, kteří by pomohli s barevným
nátěrem. Najdete se?
Letňák bude! Po loňské pauze bychom
rádi navázali na tradici letního promítání

ve dvoře děkanství, sledujte plakáty na
zdech reálných i virtuálních, dáme vám
vědět, těšíme se! A vy?
V ulici Za Roudnickou branou se připravuje výstavba nového chodníku po levé
straně od budoucího nového mostu směrem vzhůru a vlevo. Na akci jsme získali
třičtvrtěmilionový příspěvek ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Oprava prostoru před ZUŠ je snad
na obzoru. Během léta má ČEZ přeložit
do země stávající nadzemní vedení v ulici
Pivovarská a Třebízského, na což už
dlouho čekáme a čehož využijeme
k tomu, že si od ČEZu necháme zaplatit
část zadláždění a zbytek doděláme ze
svého. Úpravy proběhnou podle dva roky
starého projektu, který vznikl v rámci společných rozprav a který by měl pomoci
tomu, aby prostor před ZUŠ byl vlídnější
k dětem než k autům.
Růžová ulice stále čeká na ČEZ, až
projektově dokončí a pak udělá přeložku nadzemního vedení elektřiny do
země. My dokončujeme projektové práce
na vydláždění povrchů, abychom pak
hnedle mohli navázat.
Cyklostezka se bude přestavovat.
Protože stavba přeložky silnice 1/16
Ješín – Slaný se pomalu ale jistě rozjíždí,
musíme se připravit na to, že po určitou
dobu bude zavřena naše cyklostezka.
Možná už v létě. Ta bude v části nejblíže
k Ješínu rozkopána a svedena do podjezdu pod novou silnicí.
Učko bude až za rok. Před rokem a půl
jsme podali žádost o dotaci na výstavbu
nové dřevostavby u Malvaňáku. Počítalo
se s tím, že žádosti budou vyhodnoceny do konce léta 2017 a byla podmínka
budovu do konce roku 2018 postavit.
Hodnotící proces ale úřadům trval déle
než rok, a tak jsme se až letos na jaře dozvěděli, že jsme získali 3 miliony a že brzy
budeme moci stavět. Termín hodnocení
se protáhl, termín dokončení nikoli. Zku-

sili jsme tedy 2x vypsat výběrové řízení,
zda se nenajde někdo, kdo by budovu
za pár měsíců postavil. A – jak jsme
čekali – nikdo už se nenašel. Přes léto
proto požádáme o prodloužení termínu
tak, aby stavba mohla být dokončena
až na jaře 2019. Věříme, že to vyjde!
Ulice Petra Bezruče už bude mít brzy
vše připravené na rekonstrukci. Příprava
projektů trvá vždy déle, ale věříme, že
se dočkáme! Úpravy by měly přispět
k dalšímu zlepšení bezpečnosti dopravy
u školy, u parku by pak mělo vzniknout
dosti nových parkovacích míst.
Děkanství už je dokončeno. Další velvarská kulturní památka má nový kabát a nemusíme se za péči o ni stydět. Děkujeme
firmě Ravion za dobře odvedenou práci.
Máme nový rozhlas! Bezdrátový, snadno ovladatelný, napojený na varovný
systém. V průběhu léta jej budeme ladit.
Máte-li k němu nějaké připomínky, dejte
nám je vědět. Hlásiče lze ještě nastavovat.
Až bude úplně rozchozený, odstraníme
i ten starý, čímž se zbavíme mnoha kabelů
a nepěkností na fasádách domů. Nový varovný systém tvoří celek, který propojuje
hladinová čidla proti proudu Bakovského
potoka, srážkoměry na důležitých místech
a inteligentní hlásiče, které nám umožňují v případě nutnosti varovat občany
ve vybraných oblastech. Máme dokonce
i krizový mobilní kufřík, který nám
umožňuje hlásit odevšad. Systém bude
v průběhu léta napojen na web a informace z měřičů včetně digitálního
povodňového plánu budou k dispozici veřejnosti. Město díky čtyřmilionové
dotaci učinilo zásadní krok k vylepšení
krizového systému. Věřme, že jej nebudeme potřebovat. Pěvecký sbor už nám
chystá novou znělku!
Branka v Chržínské ulici prochází
pečlivou rekonstrukcí. Při její citlivé
rozebírce se ukázala spousta zajímavosZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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tí. Třeba zbytky renesančních vypichovaných bosáží. A taky to, že kdybychom
se nepustili do její opravy, tak nám určitě
spadne.

Opravíme hřbitovní zeď. Pan Dörfl už si
vozí písek a v průběhu července opraví
jižní zeď velvarského hřbitova. Až
půjdete kolem, dejte s ním řeč, ať tam
není tak osamělý. A řekněte vašim
pejskům, ať mu do toho písku nečurají.
Vyhlídka bude! Pan Heřman začne přes
léto pracovat na nové vyhlídce, která
bude stát na Radoviči mezi dvěma
malými a která bude mohutnější a bude mít
i stolek a lavice.
Zmizí díry v silnicích. Bohužel jen některé. Již před notným časem jsme objednali opravu výtluků v místních komunikacích. Bohužel značná část silnic v našem
městě patří do správy Kraje, ty opravovat nesmíme. A o tom, jak tato správa
probíhá, svědčí krajská díra vprostřed
náměstí, která měla dle slibů být opravena
už před půl rokem.
I památky si v létě užívají. Svatý Jiří

dostává nová okna. Svatá Kateřina před
kostelem na náměstí přestane být taková upjatá (museli jsme ji svázat, protože
se ukázalo, že praskliny má vážné a že
hrozí, že se urazí a při dešti se rozpadne),
v létě začneme pracovat na její záchraně.
Svého štukatéra snad najde i kaplička po
palladiu – zatím je trochu potíž jej sehnat.
Mnohé se chystá na podzim. Spolky, školy a organizace v letním klidu nabírají sílu
na podzimní dění, víme, že se v září blíží
Maraton, Natvrdel (letos bude Dusilka!).
V říjnu nás pak čekají veliké oslavy stého
výročí založení naší republiky. Fotbalisté
směřují k budování nové umělky. Chystají
se velké věci!

A bude se toho v létě dít mnohem víc, něco
jsem zapomněl, něco ještě ani netuším a víc
už se nevejde, napíšu Vám o tom příště, anebo
v tom pohledu. Tak se těšte! Já se těším!
Ó Velvary!

Pozvánka

Budeme vybírat asistenty. Město dostalo
dotaci téměř 2 miliony korun na vytvoření
dvou pracovních míst s tříletým trváním
na pozici takzvaných asistentů prevence
kriminality. Česky bychom mohli říci pomocníci v předcházení nešvarům a my si
pod tím představujeme to, že v průběhu
léta najdeme muže a ženu, kteří by rádi
pro město pracovali tak, že by vlídným
slovem a pozorným a citlivým přístupem
pomáhali k udržování pořádku, klidu a pokoje ve městě. Pomáhali dětem, aby nezapomínaly na dobré mravy, pomáhali
nám všem myslet na to, nač třebas občas
zapomínáme, ať jde o parkování, pořádek
či chování. Nevíte o někom, kdo by měl
zájem? Nemáte zájem sami? Dejte vědět!
w w w. v e l v a r y. c z |
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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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NAŠI HASIČI SLAVILI, DEKOROVALI PRAPOR A JEZDILI NA KOLE…
  										
Členové Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech absolvovali v nedávné době řadu
akcí a významných událostí.
V sobotu 26. května se zúčastnili oslav
160. výročí založení SDH Rumburk v severních Čechách. Každoročně se u tohoto
sboru zúčastňujeme cyklistického putování
„S hasiči na kolech“ a se členy sboru nás
pojí dlouholeté přátelství. Na výstavě techniky v rámci oslav jsme představili historickou koňskou stříkačku R. A. Smékal z roku
1904 a vedení sboru jsme předali upomínkové dary a Pamětní list k jejich výročí.
Ve stejný den se sedmičlenná delegace sboru zúčastnila celostátního setkání
hasičských slavnostních a historických
praporů v Brně! Akce v areálu brněnského
výstaviště zahájila oslavy 100. výročí vzniku
Československa. Náš sborový prapor
byl dekorován slavnostní stuhou k tomuto
výročí.
Po týdnu cestovali naši členové opět
do Rumburku v severních Čechách, kde
se zúčastnili již šestnáctého cyklistického
putování „S hasiči na kolech“. Cyklistické tour
se zúčastnilo kolem 200 cyklistů, většinou
hasičů nebo jejich blízkých. Trasa měřila
přes 40 km a cyklisté navštívili 5 hasičských
zbrojnic v ČR (Krásná Lípa, Rybniště,
Horní Podluží, Dolní Podluží a Varnsdorf)

a 1 hasičskou zbrojnici v Německu
(Grosschönau). Našich členů se zúčastnilo
čtrnáct, všichni dojeli bez defektu a tradičně
navázali další přátelství.
V letošním roce ještě plánujeme zúčastnit se oslav založení dobrovolných hasičů
v Minicích, Dolním Podluží a v Hospozíně.
Libor Šulc, SDH Velvary

PRVNÍ OSAZENÁ ZRESTAUROVANÁ
OKENNÍ VITRÁŽ V KOSTELE SV. JIŘÍ
VE VELVARECH
  					

Hra barev a světla propsaná okny do inte
riéru kostela je nyní ještě živější… V polovině roku 2017 vlastník, město Velvary, zahájil
restaurátorské práce na vitrážích renesančního hřbitovního kostela, datovaných kolem
roku 1900. Práce, které provedl restaurátor
Milan Drábek se svými spolupracovníky ze
severu Čech, se stávají pomyslným mostem
od dokončené opravy celého pláště kostela,
včetně vysoké věže střechy, k začínajícím
opravám v interiéru.
Právě vitráže okna č. 9 ze severní strany
kostela byly osazeny zpět po restaurování
jako první. Jejich příběh začal spolu s ostatními okenními výplněmi, kdy došlo nejprve
k jejich přeměření, překreslení a očíslování,
aby se mohly jednotlivé kusy vrátit na své
původní místo a nedošlo k záměně. Očíslovány byly též separátně zachované chybějící části vrcholové partie okna č. 9, které
byly již dříve sejmuty pro svůj havarijní stav.
Okenní výplně členěné do tabulí se posléze opatrně z ostění vyjmuly. Některé bylo
třeba i prohnout, jinde naopak disproporčně k ostění nedoléhaly. Proto došlo k opětovnému přeměření a vyrobení kartonových
šablon, podle nichž byly vyrobeny nové
a proporčně v obvodu upravené olověné
profily. Barva a kresba vitráží byla značně
poškozená, vybledlá a často místy zachována pouze v obrysu. Právě kresba byla tou
nejnáročnější prací, a to zejména z hlediska
časového. Restaurátoři tak trávili týdny nad
prosvětleným stolem a malovali květy, žilkování listů, šrafování pozadí a další. Tomu
však předcházela řada zkoušek k získání
požadované barevnosti, jelikož vypalovací
sklářská barva se při různých teplotách ve
svém odstínu mění. V kontextu s ostatními vitrážemi zároveň restaurátoři zjistili, že

původně byly použity dvě základové barvy,
černá a hnědá, proto lze předpokládat účast
více jak jedné dílny.
Po transportu okenních tabulí do restaurátorské dílny byly vitráže nejdříve očištěny ve
vodní lázni a posléze byly zbaveny dožilých
olověných profilů. Jednotlivá sklíčka se pak
malbou retušovala či celkově přemalovala
a vypálila. Zručnost v restaurátorské dílně
předvedli mistři i řezáním skla pro chybějící
díly, kdy bylo použito řezáku s diamantovým
rádlem. To si nejlépe poradilo s materiálem,
jenž je tvrdý, nepružný a křehký, tedy náchylný k praskání a štípání hran. Skla byla
dále kompletována novými olověnými profily
a připravena k osazení. V okenním ostění
kostela kameník předem prohloubil drážky,
kde byly posléze skleněné tabule zatmeleny. Aby křehká skla rozměrné okenní tabule získala větší oporu, byly dle původního
provedení do ostění vloženy horizontální
kovové pruty. K nim jsou vitráže uchyceny
drátky, které restaurátoři přiletovali okamžik před jejich osazením. Práce s ohněm
nad pracovním stolem v kostele tak na okamžik prostor proměnila na dílnu a byla radost přihlížet práci mistrů svého řemesla.
Možnost vyniknout barvám a vzorům osazených vitráží dává jistě i odstraněná stará
olověná mříž, z dřívější doby instalovaná
do interiéru kostela do každého okna. Na to
bylo pamatováno již v rámci realizovaného
projektu opravy pláště kostela a kultivovaně řešené transparentní sítě proti ptactvu
byly umístěny před okna ven do exteriéru.
Do konce letošního roku budou v oknech
kostela umístěny všechny restaurované
vitráže. V sakrálním prostoru vytvoří atmosféru kontemplace, mystického prostředí,
které strhne pozorovatele k úžasu a zamyšlení se nad jejich symbolikou tvarů
a barevnosti.
Mgr. Markéta Škrancová – vedoucí odboru
kultury a památkové péče Slaný
w w w. v e l v a r y. c z |
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

  										
probíhalo ve středu 20. června v městské
knihovně celé dopoledne, protože naše
škola pro letošní školní rok otevřela hned
tři první třídy. Slavnostní akce se stala již
tradičním předprázdninovým programem,
který pro nejmladší žáky naší základní
školy ve spolupráci s třídními učitelkami
chystáme.
Naše velké poděkování patří panu
starostovi Radimu Wolákovi za to, že si

Král Knihoslav přichází!

každý rok v tuto dobu najde ve svém nabitém pracovním programu čas a oblékne
královský kostým, aby společně s námi
potěšil žáky prvních tříd, kteří se čtenáři
teprve stávají.
A my už se těšíme, až za rok v tuto dobu
pasujeme na čtenáře ty děti, které do školních lavic letos v září teprve zasednou.

Aby mohly být děti pasovány na čtenáře, musí nejprve dokázat,
že se číst opravdu naučily.

Sdílet s dětmi slavnostní okamžik přišli i rodiče a prarodiče.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Z. Ortová, foto: M. Witton

Pasování probíhá důstojně
a podle pravidel. Pasovány
jsou i třídní učitelky
za to, že děti naučily číst.
V tomto případě poklekla
paní učitelka Soukupová…

O tom, že i král má ryze světské povinnosti, svědčí to, že si náš pan starosta musel mezi pasováním služebně
odběhnout ke stavbě mostu. Aby náš program nezdržoval, obětavě mezi překvapené stavebníky vstoupil
v královském hermelínu. Pak následovalo společné foto, na němž děti mávají dárkovými poukazy od velvarské
knihovny. Opravňují je k vystavení čtenářské legitimace na 1 rok zdarma.

Tradiční přípitek na zdraví, na prázdniny a hlavně
na radost ze čtení!

Po náročné akci v horkém počasí už zbývá jen
zaslouženě odpočívat a těšit se na pasování zase za rok.
w w w. v e l v a r y. c z |
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V SOBOTU DNE 2. ČERVNA 2018 PROBĚHLA AKCE ZVANÁ
SAZENÁ V BĚHU STOLETÍ 1918 – 2018
  										









Invalidní vozíky
Invalidní skútry
Polohovací lůžka
Polohovací křesla
Toaletní program
Zdravotní pomůcky
Výrobky proti proleženinám

Kontakt:
Tel: +420 775 761 619
info@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz
Adresa provozovny:
KrosMedical s.r.o.
Nádražní 728, 273 24 Velvary
Otevírací doba: po-pá 8-16:30
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Chodítka, hole
Dětský program
Tříkolky, kola, handbiky
Program pro obézní
Baterie
Náhradní díly, příslušenství
Prodej/Servis/Půjčovna

Zapálení nadšenci ze sazenského a roudnického muzea v čele s Alešem Crhou
měli od rána napilno s přípravou fiktivního
útoku a obrany Sazené, který by v případě
napadení byl reálný. Stavěly se rekvizity,
připravovala se pyrotechnika a zajišťovala
se bezpečnost okolí.
Obec Sazená se vrátila zpět do roku 1938
a rovnou na vesnickou svatbu s živou
muzikou. A jak už to na svatbách bývá, tak
se strhla rvačka, kterou urovnávali místní
četníci.
Jak jistě víte, tak 23. září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace Československé
republiky a v tento den vstoupila republika
do branné pohotovosti, proto se to tu hemžilo uniformami československé pohraniční
stráže, československých četníků a posléze
i uniformami německého Wehrmachtu. Když
nás německý Wehrmacht začal obsazovat,
přijela Československá armáda v nákladním
automobilu Praga RN a snažila se potlačit ně-

mecké přivandrovalce. V dlouhé přestřelce,
kde padali mrtví na obou stranách, se střílelo ze dvou kulometů vzoru 30/37 J a dalších
zbraní a nakonec se podařilo Wehrmacht
potlačit, a tak jsme zvítězili.
Na závěr ukázky nastoupili všichni účastníci
před obecenstvo a společně jsme zazpívali
československou hymnu, kterou nám živě
zahrál pan učitel Buňata a jeho žáci.
I když bylo účinkujícím v uniformách horko,
bylo vidět, že si to náramně užívají a za svůj
výkon sklidili hlasité ovace.
M. Witton

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Na Medarda ani nekáplo, takže s příslibem pěkného počasí jsme směle vykročili
vstříc vytouženým prázdninám.
Však jsme si mimořádného tepla užívali už
od května, zejména ve třídách, které sídlí
v pavilonu. Na konci školního roku jsme
zažívali opravdu horké chvilky, ale zejména jsme se těšili na mnoho akcí, které jsou
soustředěny právě do tohoto období.
Za sportovní aktivity bych uvedla účast
našich dětí a učitelů na charitativní akci na
podporu onkologicky nemocných dětí „Na
kole dětem“. Je to veřejná několikadenní
cyklotour napříč Českou republikou. Celkem měří 1215 km. Je rozdělena do více
etap. Naše družstvo podpořilo 6. června
sedmou etapu z Brandýsa nad Labem do
Velvar. Záznam z cesty a další zajímavosti
můžete shlédnout na webu školy.
Jinou vydařenou akcí byla krajská dopravní soutěž podpořená Besipem a Ministerstvem dopravy ČR. Vyslali jsme družstvo
složené z žáků 8. ročníků a tomu se dařilo! Postoupilo do krajského kola. Soutěžící si užili dvoudenní krajské kolo v Kolíně.
Zde reprezentovali nejen školu a město
Velvary, ale celý okres Kladno. Bohužel neznáme zatím konečný výsledek.
V 1. kategorii okresního kola jsme dosáhli na místo osmé (mladší děti) – nemusí
pořád pršet, stačí, když kape.
Zúčastnili jsme se také Olympiády
ve Slaném, která byla vícedenní i s doprovodným programem. Z. Moučková získala
1. místo ve výtvarné soutěži s olympijskou tématikou. Dále jsme si ze Slaného
přivezli 2. místo v běhu štafet a tři 3. místa
ve vybíjené chlapců i dívek a v malé kopané. Do Hořešovic jsme cestovali za
Hrami třetího tisíciletí, kterých se touto
dobou žáci 2. stupně účastní již tradičně.
Pořádá je naše Centrum sportu. Jen letos

          

bylo vše velmi napínavé, protože MŠMT
po loňských finančních aférách uvolňuje
peníze velmi opatrně. Na přípravu a realizaci celé akce, jíž se zúčastnilo pět škol,
jsme měli pouze týden.
Svými prvními velkými výsledky se mohou
pochlubit také golfisté. Šestičlenné družstvo složené z chlapců a dívky (navštěvují
volitelný předmět základy golfu) se zúčastnilo dvoudenního celorepublikového
turnaje v Kuřimi u Brna. A nevedli si vůbec
špatně! Na tomto neoficiálním mistrovství
ČR základních škol obsadili 6. místo, když
celkově na páté místo ztratili pouze 7 ran.
Na takovýchto turnajích vznikají nová
přátelství a nové výzvy. Naše děti zaujaly
svým vystupování, chováním na greenu
i bojovností a dostalo se jim pozvání na
podzimní klání do Turnova a Plzně, kde se
potkají s prvním a třetím družstvem z této
soutěže.
Čtyřčlenné družstvo dětí, které navštěvují golfový kroužek, se v korespondenční
soutěži probojovalo mezi TOP 10 družstev
z celé ČR. Vybojovali si pozvánku na finále této soutěže ve Snaq golfu, které se
uskuteční v pátek 24. srpna jako součást
Evropské golfové tour. Soustředěná příprava tohoto družstva, včetně náhradníků začne již 1. srpna. Zkrácení prázdnin
bude vykoupeno velkým zážitkem. V golfovém resortu Albatross Vysoký Újezd se
děti budou pohybovat ve stejném čase
jako přední evropští golfisté.
Ani fotbaloví akademici nemají dva měsíce prázdnin. Hned druhý týden v červenci
jim začne kemp na hřišti ve Velvarech. Své
roční působení zhodnotili při společné mimořádné schůzce rodičů, učitelů, trenérů
i zastupitelů města, která se uskutečnila
25. 6. v učebně fyziky v základní škole.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Připomínám i vodácký kurz na řece Ohři
v samém závěru školního roku. Děti ve
třech dnech sjely úsek od Chebu do Karlových Varů.
Kromě sportu nám bylo do zpěvu ve školní
soutěži Velvarská písnička. Znalosti jsme
předváděli v matematické soutěži Pythagoriáda na Kladně (5. - 8. r.). Na okresní
setkání bylo pozváno 12 chytrých hlaviček
z naší základní školy. Přestože se v konkurenci úspěšných řešitelů školního kola,
především gymnazistů, žádný náš žák neprosadil na medailovou příčku, chlubíme
se hrdě sedmým místem.
Jazykové znalosti děti zúročily a procvičily na jazykových výjezdech do Anglie
a do Berlína. Po celoroční přípravě se ke
Cambridgeským zkouškám odhodlalo 15
žáků. O udělení certifikátu se rozhoduje
podle přísných kritérií přímo na Univerzitě v Cambridge, proto aktuálně neznáme
výsledky. Určitě ale během prázdnin budeme vyrozuměni.
Navštívila nás skupina studentů z USA,
ale také předškoláci z mateřské školy, aby
dobře trefili v září do svých nových tříd,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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i žáci z malotřídních škol v okolí, kteří po
prázdninách přijdou k nám na druhý stupeň…
Překvapením pro všechny děti k jejich
červnovému svátku se stalo vystoupení
hudební skupiny HIGH VIBES. Prostranství před hlavním vchodem budovy se
proměnilo v improvizované jeviště. Koncert měl výchovný podtext zaměřený na
prevenci šikany a xenofobního chování
mezi dětmi. Již druhý den jsme mohli hudebníkům dát za pravdu, že tento způsob
osvěty má význam. Díky představené mobilní aplikaci bylo vedení školy upozorněno na problém, který vznikal v kolektivu
dětí na prvním stupni. Děti to prostě nechtěly „nechat být“. To byl totiž výchovný
podtext koncertu i motto ústřední písničky.
Uskutečnil se letošní poslední sběr papíru.
Celkem jsme odevzdali 8 620 kg, z toho
firma z Černuce (p. Hlaváč) darovala naší
škole, našim dětem, 970 kg. Děkujeme.
„Zachránili“ jsme asi 146 stromů.
I letos v termínu od 20. 8. do 24. 8. proběhne „Tábor za školou“. Na každý den
je připravený bohatý program včetně dvou
výletů do blízkého okolí. Bližší informace

najdete na webových stránkách školy.
Také ve školní družině děti slavily svůj
svátek. Byla pro ně připravena celá řada
soutěží v rámci zábavného odpoledne.
Děti měly možnost využít i skákací hrad,
za jehož bezplatné zapůjčení děkujeme
manželům Kolářovým. O sladkou tečku
se postaraly žákyně naší školy pod vedením p. učitelky B. Pavelkové, které upekly
neuvěřitelných 70 palačinek!
Školní družina děkuje také p. Ledvinkovi
a p. Staňkovi, kteří ochotně pomohli očesat třešně na družinové zahrádce, na něž
už nikdo nedosáhl.
Předposlední týden školního roku se nesl
ve znamení „školy za školou“. Všechny třídy si naplánovaly takové aktivity, exkurze
a výlety, při kterých si žáci procvičili, prohlédli a vyzkoušeli většinu toho, co se při
výuce ve třídách naučili. Do vyprázdněné
školy se nastěhovali malíři, aby vyma-

lovali jednu pětinu školy. Především děti
v hlavní budově se tedy vrátí do pěkných
čistých prostor.
A co čeká školu o prázdninách? Děti
vystřídají řemeslníci. Je naplánována
oprava fasády „historické“ budovy ve dvoře
školy.
Na samém závěru školního roku 2017/18
děkujeme za spolupráci všem, kteří
nám jakkoli pomáhali a podporovali naši
činnost: zřizovateli školy, rodičům, podnikatelům, neziskovým organizacím a společnostem i spolkům a úřadům všech
úrovní a také jednotlivcům. Opravdu velmi
si toho vážíme.
AŤ ŽIJE ŠKOLNÍ ROK 2018/19 !
Za ZŠ M. Červenková, P. Došek
Foto: archiv školy

w w w. v e l v a r y. c z |
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FOTBALOVÝ TURNAJ NEJMLADŠÍCH ČLENŮ FA BOHEMIANS 1905 VE VELVARECH
  								 		

V neděli 10. června 2018 se od 9.00 hodin uskutečnil
na hřišti ve Velvarech fotbalový turnaj nejmladších členů
FA Bohemians 1905 Velvary – předpřípravka (ročníky
2012 a 2013). Turnaje se zúčastnilo několik týmů zvučných jmen, jako například AC Sparta Praha, FK Viktoria
Žižkov, 1. FK Příbram a dále TJ Tatran Kamenný Přívoz,
TJ Sokol Lipence a FK Neratovice-Byškovice.
Počasí dětem opravdu přálo a opravdu hodně
hřálo. Děti tak rády využily možnost strčit hlavu do kýble
s vodou a příjemně se tak na chvilku osvěžit. Právě i proto
patří všem dětem velký dík za jejich parádní výkony!!!!
Turnaj byl skvělě organizačně zajištěn, vše bylo
připraveno a tak nechyběla pro všechny malé fotbalisty odměna po skončení turnaje v podobě medaile, sladkostí, bublifuku, láhve na pití
a šampíčka. Všichni odjížděli sice rozehřátí, ale spokojení.
Velký dík patří také všem trenérům za přípravu a všem rodičům za neutichající povzbuzování a fandění.
Těšíme se na příště, kdy budeme moci u nás ve Velvarech opět přivítat
některý z týmů na nějakém dalším fotbalovém turnaji či zápase.
Veronika Lipavská

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

  										
Po páteční dokopné jsme
si ještě sezónu prodloužili
o sobotní turnaje. Ročník 2009
získal druhé místo na silně
obsazeném
mezinárodním
turnaji v Lovosicích. Blahopřejeme!
Ročník 2010, doplněný hráči 2011 a úplně novými hráči,
vyrazil do Kardašovy Řečice
na mezinárodní turnaj. Děti
zaslouží ocenění za bojovnost
a rodiče za neúnavné povzbuzování. Třebaže tento ročník
měl k „bedně“ poměrně daleko,
tak za zmínku stojí vítězství nad Jindřichovým Hradcem a Bohemians Praha 1905, ročníkem 2011. Ale důležitější než výsledek byla radost ze hry, kterou nepokazilo ani studené
šumavské počasí. Naše děti si zahrály 8 kvalitních zápasů a k tomu téměř neopouštěly
skákací hrad. V Kardašové Řečici to bylo tradičně důstojné zakončení sezóny a celoročního fotbalového snažení.

w w w. v e l v a r y. c z |
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OKÉNKO Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

  										
Tak jak to bývá, po dlouhé zimě přišlo
teplé jaro a s ním i spousta nové energie a elánu. A že poslední měsíce byly
ve školce plné nejrůznější akcí, o tom
vás záhy přesvědčíme. Hned v dubnu
jsme v rámci dlouhodobé spolupráce
a dobrých vzájemných vztahů opět
utužili naše přátelství a vyrazili se
podívat do Městské knihovny ve Velvarech. Kdo ještě nemá průkazku do
knihovny, měl by si ji zařídit. Knihovna
je plná krásných knížek a usměvavé
paní knihovnice jsou třešničkou na
dortu.
Místní dobrovolní hasiči nás zasvětili
do tajů, jak to chodí v terénu, hasičské
auto jsme důkladně prohlédli zvenku
i zevnitř. Jejich odhodlání a odvaha
je nakažlivá, a tak snad někdo z dětí
brzy doroste do uniformy.
Základní umělecká škola nás pozvala
na hudební pohádku „Boudo budko“
a možná díky ní a také pravidelné docházce do sboru pod vedením Vratislava Řezáče se nás letos šlo přihlásit
na hudební obor opravdu hodně.
V dubnu jsme také dvakrát vyrazili do
víru velkoměsta. Jednou bylo naším
cílem Planetárium a podruhé divadlo
Gong s pohádkou „Ferda Mravenec“.
Nejen v Praze je ovšem blaze, to
jsme okusili na pravidelné vycházce
po okolí Velvar. Tentokrát naše cesta
vedla do Kamenice a Chržína. Výlety
nás baví, tak jsme si to ještě jednou
zopakovali v květnu. Jeli jsme bádat
do Ledčického History parku. Zakusili
jsme na vlastní kůži, že získat mouku
jen třením o kameny není tak úplně
jednoduché, abychom se napili, je potřeba mít mističku, její výroba nás taky
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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stála jisté úsilí. Nejnapínavější
ale bylo vykopat kostlivce a zachránit vesnici před povodní.
Velvarské kolečko pro nás
připravilo dvě prima akce.
Sportovní den se odvíjel v duchu
příjemné atmosféry, poměřit své
síly jsme mohli v běhu, skoku
do výšky, dálky i přes překážky
a vrhu koulí. Vyhráli jsme ale
nakonec přece jen všichni, a to
úžasnou perníkovou medaili.
Pohádkový les je pravidelně připravovanou akcí a nutno podotknout, že pohádkové postavičky
mají rok od roku dokonalejší
outfit. Aby těch pohádkových postaviček a jiných strašidel nebylo
málo, šli jsme pak ještě přespat
do školky a zjistili jsme, že i tady
se v noci dějí kouzelné věci.
Už od časného jara bylo možné ve školce zaslechnout africké rytmy a ve třídě Medvídků
dokonce
byly
zaparkované
trabanty na cestu do Afriky. Byly
ale z papíru, tak jsme s nimi
nakonec dojeli jen před školku. Letošním tématem zahradní slavnosti byla totiž Afrika.
Pro bubnování, ladné pohyby v bocích i schopnost převleku jsme objevili své skryté
vlohy. Nemyslíte?
Blíží se nám pomalu prázdniny, brány školky se v termínu od 16. 7. do 17. 8. uzavřou.
Budeme se společně těšit v srpnu či v září. Dětem předškolním přejeme úspěšný vstup
do nové životní etapy, vykročte tou správnou nohou. Všem přejeme krásné prosluněné
léto plné hezkých zážitků.
Za děti a personál MŠ Velvary Vás zdraví
Kateřina Braunová.
Inzerce

Hledáme učitele/učitelku pro 1. stupeň
Základní škola Černuc, okr. Kladno

přijme učitele/učitelku pro 1. Stupeň ZŠ na plný úvazek.

Požadavkem je odborná způsobilost, nadšení pro práci s dětmi,
znalost anglického jazyka vítána.
Nástup dle dohody. CV zasílejte na mail: zscernuc@seznam.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI!

  										
Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!

V neděli 17. 6. 2018 v 18.00 jsme se rozV neděli 17. 6. 2018 v 18.00 jsme se rozloučili
loučili ssvelvarskou
velvarskou
veřejností
veřejností
„Letním „Letním
zpíváním.“ Koncert
zpíváním.“
Koncert
jsme
uspořádali
jsme uspořádali ve velvarském
muzeu.veZa
velvarském
muzeu.
Zamusíme
poskytnutí
poskytnutí
„azylu“
velmi „azylu“
srdečně
musíme
velmi paní
srdečně
poděkovat
paní díky patří
poděkovat
Ing. Jitce
Kůrkové. Naše
též Městu
Velvary, které
podpořilo
finančně.
Ing. Jitce
Kůrkové.
Našenásdíky
patří
Další vVelvary,
řadě následuje
Velvary pan
též Městu
které ředitel
nás ZUŠ
podpořilo
Oldřich
Adelt
nezištnou
pomocředitel
sálovou pro
finančně.
Další
v za
řadě
následuje
naše pravidelné nedělní zkoušky. My, členky
ZUŠ Velvary pan Oldřich Adelt za nezištVelvarského ženského pěveckého sboru též
nou pomoc
sálovou pro naše pravidelné
musíme poděkovat našemu sbormistrovi Vráťovi
nedělníŘezáčovi
zkoušky.
My, členkytrpělivost
Velvarského
za bezbřehou
a odborné
ženského
pěveckého
sboru
vedení našeho ansáblu. též musíme
poděkovat našemu sbormistrovi Vráťovi
Teď si všichni odpočineme, nabereme síly a v září
Řezáčovi
za bezbřehou
trpělivost
a odborse opět
dáme do práce,
abychom
vás všechny potěšili novými písněmi a zpříjemnili
né vedení
našeho
ansáblu.
vám dny všední i sváteční.
Teď si všichni odpočineme, nabereme síly
Za VŽPS
a v září se opět dáme do práce, abychom
Zdena Horáčková
vás všechny potěšili novými písněmi a zpříjemnili vám dny všední i sváteční.
Za VŽPS
Zdena Horáčková

Inzerce:
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.

VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
  					

Závěr školního roku v ZUŠ je vždy ve znamení koncertů hudebního oboru a závěrečného
vystoupení tanečního oboru. Výtvarný obor
prožívá ukončení školního roku hodnocením
a prezentací toho nejlepšího, co se malým
umělcům podařilo během roku vytvořit.
Kromě uměleckých aktivit musíme zvládnout
ještě závěrečné a talentové zkoušky.
Studium ve třech oborech ukončilo letos
celkem 13 absolventů.
Na koncertě, který se konal 16. května, zahráli letošní absolventi hudebního oboru: Bára
Hodovská, Monika Kricnerová, Eliška Kromková, Viktorie Kuptíková, Zuzana Protivová, Filip
Solar, Stanislav Šebek a Alžběta Tichá.
Absolventky tanečního oboru Vendula Liscová,
Zuzana Protivová a Šárka Slabihoudková se
rozloučili 12. června na závěrečném tanečním
vystoupení, které se konalo již tradičně v kralupském KaSSu.
Výtvarné práce Natálie Bradáčové a Zuzany
Moučkové jste mohli obdivovat na výstavě
v atriu ZUŠ.
Naše ZUŠ se letos opět zapojila do celostátní akce ZUŠ Open. 24. května jsme uspořádali pro veřejnost slavnostní koncert v kostele
sv. Kateřiny. Zahráli zde vybraní současní žáci
školy společně se soubory flétnovým a smyčcovým, které jsou tvořeny bývalými absolventy
ZUŠ.
Další vystoupení našich tanečníků a hudebníků jste mohli navštívit při velvarském Dětském
dnu a to poslední bylo při rozdávání vysvědčení hudebního oboru ve středu 27. června.
Kromě uměleckých aktivit musíme zvládnout
každoročně ještě závěrečné a talentové zkoušky. Oba druhy zkoušek spolu úzce souvisí.
Je to dáno omezeným počtem míst (kapacitou)
v naší škole. Protože kapacita školy byla před
nedávnou dobou navýšena, není v dohledné
době reálné další rozšíření. A tak trvale řešíme
stav, kdy na konci roku čekáme, kdo školu

opustí, abychom mohli uspokojit nově příchozí zájemce o studium na ZUŠ. Ale protože
studium umění není tak úplně pro každého
a zároveň má i svoje úskalí (vyžaduje nejen
talent, nýbrž také píli a houževnatost), je pořád
nějaká ta šance na přijetí. Už se na nové adepty
umění opravdu těšíme.
Za kolektiv ZUŠ Velvary přeji všem žákům
a studentům i jejich učitelům hezké, slunečné
a skvělými zážitky nabité prázdniny.
Oldřich Adelt
w w w. v e l v a r y. c z |
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CYKLOTOUR “NA KOLE DĚTEM“ I S NAŠÍ ÚČASTÍ
ZASTAVILA VE VELVARECH
  									
Město Velvary a Základní škola Velvary
podobně jako v loňském roce podpořily sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Letos se konal již
9. ročník veřejné cyklotour a 17 účastníků
z Velvar se zúčastnilo 7. etapy, která
startovala v Brandýse nad Labem a přes
Neratovice, Roudnici a Mšené Lázně
zastavila ve Velvarech.
Našich 12 dětí a 5 dospělých cyklistů
včetně starosty města, dvou učitelů
a dvou pracovníků městského úřadu
ujelo s ostatními účastníky trasu v délce
82 km, navázali nová přátelství a přede-

vším obdivovali neskutečný sportovní
výkon vedoucího pelotonu Josefa Zimovčáka na jeho historickém kole velikosti
52“. Tato cyklistická sportovní legenda má
za sebou mnoho cyklistických úspěchů.
Na velvarském náměstí se s ním naši
účastníci vyfotografovali a město obdrželo
certifikát o účasti na projektu.
Děkujeme všem, kdo se akce zúčastnili,
a vyjadřujeme obdiv všem žákům naší
školy, kteří mnohdy bez tréninku zvládli
tak náročnou cestu, jelo se svižně, Pepovi
Zimovčákovi to šlape!
Libor Šulc

Velvarští cyklisté po zdárném dojetí do cíle
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Kronika

města Velvar

Část šestnáctá – o dění všelikém, jež naše
město zažilo v druhé polovině roku 1933

26. ledna. Pohřbívání z Nových Uhů.
Ve schůzi zastupitelstva navrhl pan děkan,
aby občanům bydlícím na Nových Uhách
bylo povoleno pohřbívati na obecním hřbitově. Návrh byl přikázán městské radě,
kteráž se jednohlasně usnesla pohřbívání
z Nových Uhů na hřbitov nepovoliti.
Výnos sbírky pro nezaměstnané. Sbírka
pro nezaměstnané před Vánocemi konaná po zdejším městě vynesla 2.032.- Kč,
jež byly komisí v prosinci m. r. rozděleny
mezi nezaměstnané.
Stavba silnice do Kamenice. Dle oznámení starosty obce z Dolní Kamenice
má se okresem, za přispění obcí, provésti letos z jara. Dolní Kamenice jednala
s okresem a zavázala se dodati potřebný
kámen na štít, písek a veškeré povozy.
Na Velvarech žádá Kamenice, aby
přispěly hotově 2.000,- Kč a dovolily
z obec. pozemku statku Dol. Kamenice
vybírati zdarma potřebný písek na silnici.
Nájemce p. K. Pokorný upozorňuje, že silnice jest dle projektu vedena poblíž stodol
a doporučuje, aby město na tuto změnu
nepřistoupilo, jelikož se tím odřezává část
pozemku a jednak má-li býti silnice zřízena aspoň do úrovně nynější cesty, musela
by se mnoho navážeti, což by opět zdražilo stavbu této silnice. Městská rada se
usnesla, že město věnuje na stavbu této
silnice ze zbytkového statku 2.000.- Kč
a svoluje vybrání na stavbu potřebného
písku z obecního pozemku, s tím, že se
vybírání bude díti v dohodě s nájemcem
a že po vybrání pozemku bude týž řádně
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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urovnán, s podmínkou, že nově zřízená
silnice bude vedena po staré cestě.
Při práci musí býti zaměstnán i poměrný
počet dělníků z Velvar.
Výstavba v Kralupech n/Vlt. Starosta
oznamuje, že byl na schůzi zájemců
výstavby řemesl. a průmyslových výrobků
v Kralupech n/Vlt. a tu bylo usneseno
zvoliti zařizující komité a za Velvary jako
II. místopředseda zvolen on. Táže se, zda
má volby jako starosta přijmouti, neboť
jak se domnívá, bude s touto funkcí spojen i závazek finančního příspěvku obce
na tuto výstavbu. Bylo usneseno, aby
starosta jako zástupce města místopředsednictví nepřijímal, neboť Velvary, vzhledem k jejich finančnímu stavu nemohou
na projektovanou výstavu poskytnouti
žádný příspěvek.
Vybírání přirážek. Zemský úřad
oznamuje, že povolil Velvarům vybírání
obecních přirážek a to 200 % ku dani
činžovní a 300 % k daním ostatním. Rozpočet neschvaluje a obec jest povinna
též po oznámení výše příspěvku a vyrovnávacího fondu uvésti do rovnováhy.
Paušální dávky. Řezníci se uvolili pro
rok 1933 zaplatiti dávku z masa paušálem 2.000.- Kč jako v r. 1932. Hostinští
nabízí paušální dávku z karet pro r. 1933
v částce 1.750.- Kč,-. V roce 1932 platili
2.000.- Kč. Nabízený obnos 1.750.- Kč
schválen.
Přifaření Malé Bučiny. Okresní úřad
žádá o vyjádření, zda zdejší obec nečiní
námitek proti přifaření osady Malé Bučiny
a domu čp. 69 v Olovnici ku zdejší farnosti.
S přifařením se vyslovuje souhlas.
10. února. Nadace Karla Krona. K disposici bylo 2.300,- Kč a bylo usneseno,
aby jako v minulém roce bylo poděleno
46 chudých po 50.- Kč. O podporu žádalo
25 mužů a 57 žen. Podpora byla udělena
16. mužům a 30. ženám.27. února. Nedělní klid v obchodech.
Okresní úřad v Kralupech n/Vlt. ozná-

mil, že společenstvo řezníků a uzenářů
pro politický okres Kralupy n/Vlt.
žádá o zavedení celonedělního klidu
v živnostech řeznických a uzenářských v pol. okrese kralupském a žádá
o vyjádření městské rady, zda zavedení
celonedělního klidu v uvedené živnosti
doporučuje, či které námitky proti němu
činí. Rozhodnuto většinou proti dvěma
hlasům v předu uvedenou žádost doporučiti k příznivému vyřízení.
Nedělní klid v obchodních živnostech.
Dle nařízení zemského presidenta zavádí
se v obchodech obvodu okresu kralupského po celý rok o nedělích – ve všech
obchodních živnostech včetně obchodů
s potravinami - nedělní klid.
Přeložení týdenního trhu z neděle na
sobotu. Obchodní gremium v důsledku
zavedení nedělního klidu v obchodních
živnostech žádá, aby týdenní trh byl přeložen z neděle na sobotu. Rozhodnutí bylo
odloženo do příští schůze.
Nedělní klid v živnosti řeznické. Okresní
úřad v Kralupech n/Vlt. sděluje, že společenstvo řezníků a uzenářů pro politický
okres Kralupy n/Vlt, žádá o zavedení celonedělního klidu v uvedené živnosti a žádá
o vyjádření městské rady, zda zavedení
celonedělního klidu v uvedené živnosti
odporučuje či jaké má proti němu námitky.
Bylo rozhodnuto většinou – proti dvěma
hlasům – doporučiti uvedenou žádost
k příznivému vyřízení.
15. března. Rušení berních úřadů.
Jak oznamovaly denní listy, zahájila vláda
šetření za příčinou zrušení berních úřadů.
Výbor svazu měst, jichž se zrušení berních úřadů týká svolal proto schůzi měst
na 13. t. m. jíž se za zdejší město
zúčastnili R. Pokorný, radní Ant. Podivínský a Vojtěch Semler i předseda
finanční komise řed. E. Dynter. Schůze se
zúčastnilo svými zástupci víc než 100
měst. Několika řečníky bylo vyvráceno
vládní tvrzení o úsporách zrušením ber-

ních úřadů předpokládané a nad to bylo
ještě zdůrazněno, jaké škody a potíže
občanstvu nastanou. Výbor, který byl
zvolen na první protestní schůzi, byl
pověřen vypracovaním memoranda, jímž
má býti vyvráceno tvrzení o úsporách
a prokázáno, jaké potíže a škody by zrušením vznikly poplatnictvu. Memorandum
bude dodáno jak vládě, tak i poslaneckým
klubům. Poslanci stran na schůzi přítomní
přislíbili podporovati žádost o zachování
berních úřadů.
Ceny elektrického proudu. Při sdělávání rozpočtu bylo usneseno, aby cena
pro letošní rok byla vesměs snížena
o 10. hal. na KWh. Dle toho pak budou
platny následující ceny. Za proud pro
osvětlení 2.90 Kč + 10 hal. obec dávky
t. j. 3.- Kč, za proud pro pohon motorů:
1.) do 500 KWh 2.10 Kč, 2.) za dalších
1000 KWh 2.- Kč, 3.) za dalších 1500 KWh
1.80 Kč, 4.) za dalších 2000 KWh 1.70 Kč,
5.) a za nad to odebraný proud 1.40 Kč
za 1 KWh.
w w w. v e l v a r y. c z |
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„Tyl“ příspěvek pro nezaměstnané.
Ochotnický spolek Tyl oznamuje, že
ze vstupenek bude vybírati 20 hal. pro
nezaměstnané.
Přifaření Nových Uhů. Arcibiskupská konstitoř v Praze oznamuje, že od
1. dubna 1933 byly Nové Uhy přifařeny
k Velvarům.Překročení rozpočtu. Tajemník oznamuje, že již hospodaření v roce 1931
skončilo schodkem 52.071,80 Kč na nějž
byly učiněny zálohové výpujčky od fondu
sochy P. Marie 16.500.- Kč a od elektr.
fondu 18.943,33 Kč a na příspěvek
míst. školní radě zbyl nedoplatek
16.628,27 Kč. Za rok 1932 končí hospodaření obecní po zaplacení záloh z roku
1931 fondu sochy a místní školní radě
schodkem 50.852.- Kč.
11. dubna. Rušení berních úřadů. Radní
Semler doplňuje zprávu o protestní schůzi proti rušení berních úřadů tím, že bylo
v této schůzi vytýkáno straně národně
demokratické, že akci na zrušení berních
úřadů podporuje.
Nezaměstnaní – pracovní povinnost.
Dle vyzvání okresního úřadu byla zavedena pro nezaměstnané, kteří dostávají
lístky, pracovní povinnost. Bylo vyčistěno
město, parky, školka a vysázeno různé
div. stromoví apod. Ženatí byli zaměstnání
po 4. dnech a svobodní po 2. dnech. Obec
doplatila v 1. období 445,- Kč a ve druhém
360.- Kč,-.
Oslava 1. května. Org. českoslov. strany sociálně demokratce žádá o propůjčení Náměstí pro konání táboru lidu na
1. květen.- Organisace čsl. strany komunistické žádá rovněž o zapůjčení náměstí
na 1. květen a v případě že nebude žádosti vyhověno o propůjčení prostranství
před školou. Žádosti bylo vyhověno tak, že
čsl. straně soc. demokratické bylo
povoleno Náměstí a straně komunistické prostranství před školou, ale tak, aby
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manifestační tábor této strany byl až
o 10 ½ od. spol., aby tábor na Náměstí
nebyl rušen.
Hudební pavilon v parku. Řemeslnická
beseda oznamuje, že ve výborové schůzi byl přijat návrh, aby v parku byl zřízen
stálý hudební pavilon, který by postavily
místní spolky a který by obec převzala za
určitých podmínek do vlastnictví a udržování. Řemeslnická beseda svolá schůzi
zástupců spolků a žádá, aby i obec do této
schůze vyslala svého zástupce. Starosta
se má této schůze zúčastniti.
Žádosti o povolení ku stavbě. Josef
Černý žádá o povolení ku stavbě stodoly
na č. parc. 688 /cihelně/. Týž žádá o povolení ku stavbě domu na pozemku č. kat.
1415 v části při čís. kat. 1414/2 na kterém
jest zřízeno obecní mrchoviště. Povolení
ku stavbě zatím uděleno nebylo a bylo
usneseno, vyžádati si zprávu okresního
úřadu, zda není námitek z ohledů zdravotních, vzhledem ku blízkosti stávajícího
mrchoviště. Ing. Quitta, maj. domu čp. 60
žádá o povolení ku vnitřní adaptaci domu.
Firmě Řivnáč a spol. dáno povolení
ku stavbě garáže při domě čp. 455.
Oprava a natření zábradlí u sochy
P. Marie. Bylo by potřeba natříti a opraviti
zábradlí u sochy P. Marie. U zábradlí jsou
některé pruty zpřeráženy.
Schůze středočeského hospodářského sboru. 9. dubna byl radní Podivínský
na schůzi Středočeského hospodářského
sboru na Kladně v zastoupení naší obce.
Na schůzi se jednalo o potřebách kraje
a bylo usneseno, aby byl ustaven přípravný výbor, do něhož byli zvoleni starostové
měst a za předsedu prozatímně okresní
hejtman kladenský. Tento sbor se má starati o potřeby kraje a u vyšších úřadů se
domáhali splnění požadavků jednotlivých
míst v ohledu komunikačním a hospodářském.
9. května. Žádost o povolení ku stavbě
domku v pískovně. Starosta oznamuje, že

o povolení ku stavbě domku v pískovně
zednickým mistrem Josefem Černým se
dotazoval starosta okres. komisaře D. Votíka a týž sdělil, že okresní úřad může při
stavbách rozhodovat až na základě odvolání nebo stížnosti. V případě udělení povolení bylo by nutno uvažovati o přeložení
mrchoviště. V případě neudělení povolení
ku stavbě z ohledů zdravotních a odvolání se žadatele aby okresní úřad stížnost
zamítl. Starosta se žadatelem promluvil
a on vzal žádost zpět.
Dětský den. Okresní komise žádá
o propůjčení parku na den 11. června
t. r. a v případě nepohody v tento den na
18. června t. r. ku pořádání dětského dne.
Žádosti bylo vyhověno.
Nájem obecního statku v Dol. Kamenici.
Nájemce obec. statku v Dol. Kamenici
K. Pokorný, kterému bylo povoleno
splacení dlužného nájmu v jarním čase
– zbytek 46.325.10 Kč, žádá o další
posečkání nájmu. Radní a I. náměstek
Al. Fiala navrhl posečkání dlužného
nájmu do 15. srpna t. r. s tím, že dlužný
nájem bude počítán v plné ceně, dle ceny
pšenice t. j. za 159.03 Kč za 1 q. Po rozhovoru vzal I. náměstek svůj rozvrh zpět a ze
schůze se vzdálil. Radní Kaňka vzal návrh I. nám. za svůj a navrhuje posečkání
do 15. srpna t. r. dle tohoto návrhu. Radní
Dr. Čihák navrhuje, aby nájemce zaplatil
½ dlužného nájmu do 14. dnů a druhou ½
do 15. srpna, při čemž druhá polovina by
se účtovala nájemci beze slevy za plnou
cenu. Tento návrh byl přijat.
Zřízení kanálu a úprava ulice „Za šancí“. Stavitel K. Beneš předložil účet za zřízení kanálu a úpravu jmenované ulice na
6.736.15 Kč a ještě není zřízena studna.
Tato práce byla zadána jmenovanému za
4.989.60 Kč. Účet nebyl uznán a stavitel
Beneš byl vyzván, aby zhotovil ještě studnu.
Půjčka práce. Bylo usneseno, aby
na půjčku práce byla upsána částka

15.000,- Kč a to z kmenového jmění obecního 9.800,- Kč a z nadace K. Krohna pro
chudé příslušníky velvarské 5.200.- Kč.
Stavba hudebního pavilonu v měst.
parku. Řemeslnická beseda v zast. městských spolků, požádala o nedělení povolení k postavení hudebního pavilonu
v měst. parku pod cukrovarem. Ve schůzi místních spolků bylo o této stavbě
jednáno a jelikož bylo upsáno jen
asi 4.000,- Kč nedostává se ještě asi
8.000,- Kč. Byl vysloven názor, že by se
zbývající obnos mohl postupně opatřit
vybíráním za propůjčení pavilonu při
slavnostech. Městská rada doporučila
spolkům, aby se se stavbou posečkalo
až do úplného vybrání obnosu na stavbu.
Opatření zámků u soudu. Okresní soud
oznámil že u všech dveří místností soudu
jsou staré zámky, dnes již opotřebované,
jmenovitě u cel. věznice, v důsledku čehož se podařilo v poslední době několika
vězňům od soudu uprchnouti. Městská
rada se usnáší, aby starosta dal potřebné
okamžitě zaopatřiti.
Žádosti o povolení ku stavbě. Václav
Čermák, maj. čp. 110 dostal povolení
ku přestavbě kolny na dvoře jeho domu.
Karla Svitáková, majitelka hostince
čp. 217 žádá o povolení k adaptaci
hostince a přístavby prádelny na dvoře.
Stavební komise - pokud se týče adaptace
budovy a přístavku prádelny – doporučuje udělení povolení, pokud se týče zřízení
dvířek s předloženými schody na západní straně ze dvora do ulice za kostelem,
navrhuje nepovolení zřízení předložených
schodů do ulice. Majitelka hostince byla
vyzvána, aby předložila nový návrh na zřízení nových záchodových žump, způsob
jejich vyvážení a zřízení dveří ze dvora na
západní straně v rovině zdi dvora hostince
a niveau ulice, bez předložených schodů
do ulice.
29. května. Hudební pavilon v parku.
Řemeslnická beseda a spol. žádá znovu
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o udělení povolení ku stavbě hudebního
pavilonu v parku pod cukrovarem. Starosta sděluje, že žádal, aby bylo prokázáno,
jak míní stavbu financovati, ale v tomto
směru nebylo ničeho sděleno. Byly přečteny podmínky předání a spravování
pavilonu zaslané Řemeslnickou besedou
s prvou žádostí o povolení, dle kterých
správu pavilonu by vedl výbor, který by
sestával ze zástupců spolků a zástupce obce a na nedostávající se obnos by
vybíral poplatky za propůjčení pavilonu.
Městská rada uvážila všecky okolnosti
a usnesla se: stavba hudebního pavilonu se nepovoluje, dokud není prokázáno,
že financování stavby jest zúčastněnými zcela zajištěno a že nikdy nevznesou
nároky na nějaké placení za postavený pavilon. Pavilon by hned po ukončení
musel býti odevzdán obci. Jeho správu
by vedla výhradně obec, - bez součinnosti zástupců účastněných spolků – a park
i pavilon by byl propůjčován jako dosud
zcela bezplatně.
Zřízení záchodu v parku pod cukrovarem. Stavitel Jos. Mareš předložil návrh
a rozpočet na zřízení záchodu v městském parku. Náklad by činil 3.200.- Kč.
Městská rada se po rozhovoru rozhodla,
že vzhledem k naprostému nedostatku
finančních prostředků se zřízení záchodů
odloží.
Čerpadlo do studny na Pivovarském
náměstí. Jindřich Mužík, jemuž byla zadána oprava pumpy na Pivovarském náměstí, oznamuje, že čerpadlo jest zcela shnilé
a nelze je opraviti. Nabízí dodání nového
čerpadla s použitím kování ze starého
za 350.- Kč a obednění proti zamrzání
70.- Kč, úhrnem za 420.- Kč. Bylo usneseno zadati p. Maříkovi zhotovení čerpadla
za nabízený obnos.
Pojmenování ulice od domu Fr. Rohana
směrem k domu B. Páry ulicí Dr. Mir. Tyrše.
- Jednota Sokol žádá o toto pojmenováZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ní. Byl přečten dopis Sokola a věnovací
listina prof. Vyrazila, dle které se obec
zavazuje pojmenovati čtvrť postavenou
od domu p. Rohana až k Bučinské cestě
čtvrtí K. Krona. Bylo usneseno navrhnou-

ti zastupitelstvu vyhověti žádosti Sokola,
avšak dříve se informovati u právníka, zda
to není v rozporu se závazkem obsaženým v předu uvedené darovací listině.
Kanál a předlažba Chržínské ulice: Ing. Kotrba dodal plány a rozpočty
na tyto práce. Rozpočet na kanál činí
33.807.87 Kč, na dlažbu 95.541.50 Kč,
úhrnem 129.349.37 Kč. Na tyto práce

se vyzvou místní stavitelé, ing. Kotrba
a dílovedoucí Kotrby Mareš. Úhrada
nákladu z úspor a zbytek zařazen do rozpočtu na příští rok.
Oprava kostela sv. Barbory v Nabdíně.
Stavitel Mareš dodal rozpočet na tuto
opravu, který činí celkem 18.545.30 Kč.
Největší náklad asi 10.000.- Kč činí náklad
na přestavbu hřbitovní zdi v délce 35 metrů, která hrozí sesutím. Vypíše se ofertní
řízení, k němuž se vyzvou místní stavitelé
a pak bude dodatečně vyžádáno schválení dozorčích orgánů.
Úprava na jatkách. Na jatkách nutno
zříditi ještě jednu usazovací jámu a 2 nádrže na praní střev apod. Tyto práce byly
zadány Jos. Marešovi za nabídnutou cenu
2.554,- Kč.
Žádost o povolení ku stavbě. Frant.
Němcová maj. domu čp. 220 žádá
o povolení ku stavbě tiskárny na místě
chlévů do Růžové ulice.
Baráčnická slavnost v městském lese.
Spolek Baráčníků žádá za propůjčení
lesa k požádání zábavy dne 5. června
t. r. Žádosti bylo vyhověno s podmínkou,
že spolek ručí za škody, které by byly
návštěvníky zábavy způsobeny a postará

se o řádný dozor, aby návštěvníci nevstupovali do nově vysázených kultur, a že
se dohodne s hajným o prodeji piva.
Večer slovanské vzájemnosti: Okresní soc. a kulturní komise oznamuje, že
dne 10. června t. r. pořádá večer slovanské vzájemnosti a žádá, aby městská
rada převzala protektorát. Bylo usneseno
žádosti vyhověti.
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 (bez
pravopisných či formálních úprav) 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

Po krátké odmlce se vrací naše
oblíbená velvarská pátračka. Máte
fištróna pod kapucí? Nic Vám
neujde? Tak se rozhlédněte kolem
a napište nám, co je na přiloženém obrázku. Odpovědi doručte
nejpozději do uzávěrky příštího
čísla poštou klasickou či virtuální,
telefonicky, do schránky na radnici
anebo osobně do schránky lebeční. Vítěz získá knihu!
Tak tedy, co to je a kde to je?
Na odpovědi se těší Radim Wolák, starosta 606 66 88 01, starosta@velvary.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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Nabízíme služby spadající do oblasti daně a účetnictví pro firmy,
živnostníky i neziskové organizace:
→ vedení účetnictví
→ daňovou evidenci
→ daňová přiznání a poradenství
→ vyúčtování daně z příjmu
Ulehčete si své podnikání a předejte své účetnictví nám.
My to za Vás spočítáme.
Se zaměstnáváním vlastní účetní rostou firmě mzdové výdaje.
Externí vedení účetnictví šetří Vaše náklady.

Václava Hrabáková

Černuc 220, 273 23 Černuc
Telefon: 731 142 132
E-mail: hrabakovaV@seznam.cz
Inzerce
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Městské muzeum Velvary – Biják trochu jinak
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Vyluštění z červnového čísla:

Křížovku na červenec připravila: L. Štýbrová

Michala Jendruchová – Dvojité salto na talíři: „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
TŘI SUCHARY ZA DEN.
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