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Adventní přání
Adventní přání

Přejeme Vám, milí sousedé, ať předvánoční čas užijete ve zdraví
Přejeme Vám, milí sousedé, ať předvánoční čas užijete ve zdraví
a v pohodě, v klidu a míru s blízkými a nejbližšími.
a v pohodě, v klidu a míru s blízkými a nejbližšími.
Přejeme Vám krásné Vánoce a vše dobré a i to
Přejeme Vám krásné Vánoce a vše dobré a i to
nejlepší do nového roku. Děkujeme za vše, co děláte
nejlepší do nového roku. Děkujeme za vše, co děláte
pro naše krásné město, a těšíme se, že v roce
pro naše krásné město, a těšíme se, že v roce
příštím společně uděláme mnoho dalšího a že se
příštím společně uděláme mnoho dalšího a že se
v něm budeme co nejvíce a v dobrém potkávat.
v něm budeme co nejvíce a v dobrém potkávat.
Klidný advent a radostné svátky přejí
Klidný advent a radostné svátky přejí
i všichni pracovníci městského úřadu
i všichni pracovníci městského úřadu
a městských organizací, Vaši zastupitelé i radní.
a městských organizací, Vaši zastupitelé i radní.
Srdečně a v úctě, Radim Wolák, starosta
Srdečně a v úctě, Radim Wolák, starosta

STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - S POČÁTKEM ADVENTU

Listopad je tentam, je tu prosinec, měsíc
nejprve klidný, adventní, a poté radostný, sváteční. Aspoň by takový měl být.
Na radnici nám ten klid, pravda, zpočátku
nikdy moc nejde. Vrcholí přípravy rozpočtu,
dokončují se mnohé akce, každý se snaží
kalupem dohonit to, co se dosud nestihlo
a prý mělo, zima nám už ale leze pod kabát, zatíná se pod nehty, páří nám u pusy
a sráží se v kapičkách pod nosem, a krátké
dny a brzká tma nám v mlhách našeptávají,
že je to boj marný a že se stejně nezvládne vše, chvíli se ještě perem a snažíme,
ale pak nám naštěstí nezbude, než
si to přiznat, zastavit, zavřít oči a… ucítit
Vánoce!

Někdo až v předvečer, jiný již dříve, já se
každý rok trochu bojím, jestli to ještě přijde, ale přijde. Snažím se tomu pomáhat,
zpomalovat rychlý čas, co to dá, ale on se
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vzpouzí, pořád zrychluje, nechce syčák.
Ať se to zadaří, přeji všem.
Snažím se tu na konci každého měsíce
už čtyři roky sčítat, co dal a vzal, psáti
tu drobnou jednostrannou kroniku velvarského dění, popsat, koliké radosti i starosti
nám čas a vítr – nyní listopadové – přinesly. Je to psaní povrchní, vejde se vždy jen
něco, každá věta by mohla být nadpisem
k celé kapitole, někdy by to dalo i na román
či drama, často absurdní, leč vždy nějak
zajímavé. Moc si cením toho, že vás ty
příběhy zajímají, že se do nich zapojujete,
že je vytváříte. Že chápete, že psát se dá
jen po povrchu, že do hloubky jdem každý
sám, někdy se tam naštěstí potkáme!
Tu tedy něco barevných lístků podzimních,
jak přilétaly a mizely.
Otevřený most – sladkohořká věc, dlouho
se čekalo a vědělo se, že to bude radost,
ale zas i starosti s dopravou: a je to tak.
Snažíme se dojednat s firmou všechny
možné dodělávky, nemyslelo se na bezbariérovost, to je třeba napravit, zůstalo
dosti drobností, chodník na povrchu je
šlendriánsky vlnitý, ale vše se snažíme
nějak řešit. Tím, jak nejsme pány mostu
ani stavby, je to trochu bojovka, všichni
už chtějí být jinde, proto si moc ceníme
přístupu odboru dopravy ve Slaném, který
nám notně pomáhá, vstřícnosti pana cestmistra, který se snaží dohnat, co se zapomnělo, i stavební firmy, která už pro naše
velvarské oči za hluku projíždějících kamionů dělá i věci, které by dělat nemusela.
K přetavení v radost bude třeba zapracovat
hodně, řešit dopravní značení, říznout do
obchvatu, říci si, zda ho opravdu chceme,
pokud ano, zasadit se o něj, hledat kde,
neztrácet sílu. Ale té my máme dost!
w w w. v e l v a r y. c z |

3

Cestička za mostem. Podél potoka. Také
pěkný příběh. Bývala tam odnepaměti.
Teď se chodit nedalo. A najednou plot.
Proč tam je? Co blázní? Ale pozor, pravý
břeh je až do půli koryta soukromým majetkem, cesta je po cizím. Kdysi tam majitel měl plot a v něm branku, kterou směli
procházet lidé, kteří pracovali ve mlýně.
Dnes se majitelé rozhodli, že část oplotí,
nechají jen stezku, aby kolem nemohli motorkáři, čtyřkolkáři, kteří jim tam mnohdy dělávali paseku. Prosím, kdo chodíte kolem,
vnímejme to jako akt dobré vůle, že cesta
zůstala, taky tam být nemusela vůbec, však
mnozí z nás by taky nechtěli, aby jim lidé
chodili zahradou. Město o stezku bude
pečovat, díky, že ji budete udržovat čistou
a přeji krásné procházky, cesta to bude jistě
radostná.
Radostně to jde při stavbě umělky, která
se zelená před očima, velmi rychle proběhla oprava kolejí, velvarský šinkanzen alias
splašené akvárko si to již drandí zvesela
po novém (trochu zamrzí vidět, jak se
rychle opraví trať a my už půl roku čekáme na povolení opravy chodníčku u nádraží), dokončila se fasáda školy, opravuje se
střecha jídelny, otevřeli jsme novou malou
galerii na radnici (kdo by měl nápad na
výstavu, sem s ním), podařila se spousta
malých drobných i větších radostí. Jde to
i na velkém obchvatu, kde sice archeologové našli mnoho zajímavého, ale stavba už
se posouvá, tak věřme, že okolním obcím,
hlavně Ješínu, přinese více dobrého.
Neradostně se to žel odvíjí v příběhu s nadpisem Obnova nádrže na Velké Bučině.
Radostné
plánování
svépomocného
osazení stromky a lavičkami zarazilo
pár kapiček. Byly ve spárách požeráku a začaly stále přibývat, až přivolaly
soudního znalce, který nám po pročtení
a obhlédnutí všeho potvrdil, že tu není vše
v pořádku. Čekáme na příkaz k vypuštění,
s nímž se vypouští i naše radost z projektu, snad se v dohledné době zase napusZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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tí zpět. Nyní se bude pátrat, kde se stala
chyba, zda v projektu či při stavbě. Snad
se zase radost vrátí a vše se dotáhne,
jak má.
Abychom předešli podobnému vývoji,
ještě před vyhlášením výběrového řízení
revidujeme celý projekt budoucí bučinské
kanalizace. Pan místostarosta s panem
projektantem coby věční poutníci, už několik dní a večerů obcházejí ulicemi, díky,
že s nimi projednáte, co je třeba, výsledku
to velmi pomůže, i tenhle projekt má mouchy, kdo je nemá, jen si člověk tak nějak
stýská, že se na projekty nelze spolehnout
a hledá cesty, jak to příště lépe ošetřit,
poznat, zařídit. Pereme se i u Horova mlýna, ale už máme za sebou sítě, blížíme se
ke stavbě komunikace, ještě že jsou kolem
vždy milí lidé, kteří se snaží hledat dobrá
řešení a převádět starosti v radosti.
Stejnou moc mají i restaurátoři a řemeslníci. Precizní práce pana Plachého na
renesanční brance v Chržínské, ohromné dílo pánů vitrážistů pracujících na
záchraně nádherných oken v kostele
sv. Jiří, fortel dlaždičů upravujících prostor před ZUŠ, všechny další větší i menší

zdařilé poctivé pracovité kroky s výsledky, každý, kdo dělá, jak nejlépe
umí, kdo poslouchá druhého a chce
se domluvit, kdo nechce jít cestou
nejkratší, a takoví lidé tu jsou, pracují
ve městě i pro město, chodí kolem,
zajímají se, snaží se: to přináší
velikou, ohromnou, radost, že to jde,
že to je.
Rozdávají to i místní spolky, sdružení, organizace, školy, muzea, vším,
co dělají, svou snahou chtít něco
dělat, nenechat to být. Spojovat
lidi, něčemu se učit, poznávat
se. Vždyť se tady toho tolik děje!
A na každé z těch akcí je tolik
skvělých lidí….
Zapomněl jsem v úvodu napsat, že
s počátkem času adventního na mne
doléhá i sentiment, ale jste si možná všimli sami. Jsem docela rád, že
je to letos již tak brzy, to je dobré
znamení, že by to mohlo „zavonět“
dříve. Tak vám také přeji, ať tu vůni
adventu a blížících se Vánoc ucítíte
co nejdřív!
Příjemné a brzké zpomalení přeje
radostný velvarský starosta Radim
Těším se na setkání u stromečku,
přeji klidný vstup do nového roku
a dosti času na uvědomění si
ponaučení vzešlá z událostí roku
končícího!
P.S.: Zcela nesentimenálně dodávám, že pokud najdete počátkem
prosince u dveří balíček průhledných
pytlů, nedal Vám je tam Mikuláš ani
Čert, ale my, a jsou to pytle na odpady, tak v nich neodnášejte děti
ani uhlí. Přečtěte si odpadový manuál, který dostanete též, a zapojte
se do systému (a jestli ještě nemáte
na popelnici štítek s kódem, stavte
se pro něj na radnici)! Děkujeme!

w w w. v e l v a r y. c z |
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O ČEM SE RADILI RADNÍ – V ŘÍJNU A LISTOPADU 2018
  									

16. 12. 2018

Rada souhlasila s tím, aby se město
zapojilo do projektu Kapku šetřím, v rámci
něhož budou do vybraných obecních budov
zdarma nainstalovány speciální perlátory,
které pomohou šetřit vodu, tím, že snižují
průtok na 5 l/min. Doporučena byla budova
mateřské školy, kde je spousta umyvadýlek
a kde si děti ještě rády a často myjí ručičky.
Radní se opakovaně zabývali dokončováním nového varovného systému a jeho
kvalitou, který jsme stále ještě nepřebrali
a ladíme mnohé mouchy. Tu je slyšet více,
tam méně, jinde chrčí, onde chroptí, děkujeme všem za připomínky, je ještě co ladit,
ale věříme, že to dobře dopadne. Ve snaze
o zlepšení situace jsme schválili přidání
hlásičů na Velké Bučině v místech, kde nebylo slyšet, a odsouhlasili přesuny v některých místech města. Starosta zájemcům
předvedl tajemný krizový kufřík s dlouhou
anténou, s jehož pomocí v případě nouze
může varovat občany z libovolného místa.
Takže pokud jej uvidíte odcházet s podobným kufříkem z města, vemte nohy na
ramena, něco se blíží (anebo začal hrát
na trubku, což je ale důvod k úprku též).
Na město se obrátil pan Ludvík Hess, zakladatel babyboxů a známý baby dědek,
s žádostí o finanční podporu pořízení babyboxu nové generace v nemocnici ve Slaném. Rada ráda souhlasila s příspěvkem
ve výši 5.000 Kč. Věříme, že v případě nejvyšší krize poslouží k záchraně života.
Upozorňujeme rodiče puberťáků, že větší
děti se tam odložit nedají.
V Ješíně se domluvili, že by chtěli nové
hřiště pro nejmenší. Vybrali jsme vhodné
místo a předložili Ješínským katalog od
společnosti Bonita (od které máme i prvky
za panskou hospodou a na víceúčelovém
hřišti) aby si vybrali, co by se líbilo, vybra-

nou soustavu prvků jsme si nechali nacenit
i s dopadovou plochou včetně montáže
(a přidali k tomu i nový kolotoč na Nové
Uhy). Nabídku ve výši 395 829,72 Kč rada
schválila a rovnou projednala i požadavek
ze zasedání zastupitelstva města na doplnění 2 prvků pro seniory do Ješína a souhlasila s jejich pořízením. V Ješíně si tak
budou moci hrát mladí a staří pospolu. Kdo
si hraje, nezlobí. Jestli někde nějaká hračka
chybí, dejte vědět!
Těsně před návštěvou delegace učitelů
z Francie se zjistilo, že na základce chybí
pořádný stůl, kam by si všichni mohli sednout, proto rada souhlasila s přidělením
účelově vázaného příspěvku ve výši
20.000 Kč základní škole na pořízení
nového stolu a židlí. Když se blíží jednání,
je nutné jednat rychle.
Radní schválili opravu mlatového chodníku za panskou hospodou a zpevnění
a oplocení plochy u ČOV na základě nabídky firmy Štádlík. Plocha u ČOV bude sloužit
jako sběrné místo pro bioodpad. Děkujeme
místním firmám, že nám v době, kdy není
snadné na firmu narazit, pomáhají.
Rada projednala provozní řád klubovny,
která nově vznikla v prostorách bývalé Spořitelny. Po odchodu banky se město dlouho
snažilo prostory pronajmout, ale zájem nebyl, proto jsme se rozhodli nabídnout pěkné
místnosti k využití spolkům. K tréninkům
a turnajům ji budou využívat malí i velcí šachisté, bude sloužit pro pravidelná setkání
seniorů, pro schůze včelařů, vzdělávací
akce i další kratochvíle. Rada schválila
symbolický pronájem 50 Kč za hodinu,
pokud ji budete mít zájem využít, obraťte
se na odbor majetku, kde mají rozpis a klíče. Klubovna je vybavena židlemi, stolky
a kuchyňkou, je zde krásně vymalováno
w w w. v e l v a r y. c z |
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jako na bulharské policejní stanici – za což
mohou filmaři.
Těm rada schválila pronájem náměstí
a prostor spořitelny pro natáčení amerického seriálu Whiskey Cavalier a Velvary se na
jedno sobotní odpoledne proměnily v bulharské tržiště před policejní stanicí. Náměstí bylo částečně uzavřeno, nápisy na
obchodech překryly desky s azbukou, město protkaly sítě kabelů a kilometry vymezovacích pásek, nešlo parkovat, nebylo snadné projít. Děkujeme všem za pochopení
a trpělivost, za pronájem jsme získali
120.000,- Kč. Přemýšlíme, jak je co nejlépe
investovat do zvelebení náměstí, které si je
vydělalo.
Radní projednali a doporučili zastupitelstvu schválit několik věcných břemen
v městských pozemcích, o něž žádají velvarští občané obvykle z důvodu budování
přípojek a přeložek. Rada též souhlasila
s tím, že se bude podílet drobnou částkou
6.500 Kč na prodloužení výkopů pro nový
telekomunikační rozvaděč, aby se tento
mohl posunout poté, co se zjistilo, že jej firma plánuje umístit hned vedle sochy Panny
Marie na Nábřeží. To jsme tam před rokem
dlouze spekulovali, kde má být umístěna
lavička, aby nerušila, a najednou ejhle budník. Díky odboru výstavby za bdělost!
Radní se zabývali otázkou zřízení služby
senior taxi – čili vozu, který by město nabízelo starším lidem k tomu, aby je vozil k lékaři a na úřady. Domluvili jsme se, že bychom službu rádi zavedli i u nás a že
pojedeme vbrzku na výzvědy do blízkých
měst, kde senior taxi jezdí. Uvidíme zda,
a jak rychle, dojede k nám.
Radní se podrobně seznámili s novým
motivačním systémem odpadového hospodářství a doporučili zastupitelstvu schválit
novou vyhlášku, která tento systém od nového roku zavádí. Věříme, že díky němu
budeme motivovat k většímu přemýšlení
o nakládání s odpady a podporovat ty, kdo
se s nimi snaží zacházet rozumně. Nyní
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

8

probíhají jednání se svozovou společností
a přípravy na zavedení systému. Věříme,
že nový způsob pytlování nebude na pytel
a že rozličné ekobody porostou jak z vody!
Voda nám letos moc radostí nedělá.
Kazila se v Malvaňáku, zmizela v nádrži
u hasičárny, chyběla zeleni. Jako studená
sprcha zapůsobila zpráva starosty, který
radní seznámil s předběžnými závěry zkoumání soudního znalce při posuzování kvality opravené nádrže na Bučině. Pátrá se,
zda byla chyba v projektu či u realizační
firmy, což ale nic nemění na tom, že nádrž
bude třeba vypustit, aby se dala opravit.
Už teď se díváme, jako když nám někdo
vypustil rybník. A to ještě nevíme kdo.
Rada se seznámila s první verzí rozpočtu
pro rok 2019 a na společném jednání s finančním výborem hledali možná místa
možných a rozumných úspor. Rozpočet je
navržen opět jako vyrovnaný, snad se vyrovnáme i s rozličnými nenadálými výdaji
a podaří se nám i nadále hospodařit tak,
abychom dosti investovali, ale zároveň měli
dostatečnou finanční rezervu jako základ
na větší projekty. Jednalo se též o zadání
přípravy projektové dokumentace na opravu nejhorších komunikací (Tyršova, Chánov), složitých kanalizací (Cukrovar) a dopravních situací (přechod u panské
hospody, některé chybějící chodníky) a dalším, seznam investic bude zveřejněn počátkem roku a průběžně aktualizován dle
dotačních možností a vývoje situace s kanalizací na Bučině, což bude jistě akce za
dosti peněz snad ne za všechny prachy.
Radní se zápalem jednali ještě o mnoha
a mnoha dalších věcech, až se jim z hlav
kouřilo, některé záměry již hoří, jiné zatím
doutnají, o nich zase příště, děkujeme za
zájem!
Z poetických jednání rady vybral a volně
přebásnil starosta

Oprava části železniční tratě Kralupy - Velvary byla
ukončena, probíhala oprava silnice na Nabdín
Po otevření mostu silnice č.II/240 dne 30. října t.r. byla ukončena další větší stavebnědopravní akce, kterou byla oprava části železniční tratě Kralupy-Velvary a to od „olovnického“ přejezdu do našeho města. Kromě zúžení silnice č. 240 se jednalo o uzavírky dalších
6 železničních přejezdů ve městě a jeho částech Malá a Velká Bučina. Oprava byla doprovázena výlukou železniční dopravy a cestováním náhradní autobusovou dopravou. Celá
oprava byla zahájena v pondělí 15. října a ukončena byla rovněž v pondělí 12. listopadu.
Dodavatelem stavby byla firma Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, která, dle našeho mínění,
odvedla velmi dobrou práci a v termínu. Město se dočkalo nové tratě a železničních přejezdů
a kultura cestování vlakem se rovněž zlepší. Chybí ještě dokončit drobné terénní úpravy.
Poděkování patří i našim občanům, kteří „příkoří“ stavby trpělivě nesli, místním komunikacím, které vydržely objízdnou dopravu a všem, kteří se na opravě podíleli!
Dostat se v poslední době bez komplikací autem do Slaného je téměř nemožné. Po stále
pokračující opravě silnice I/16 kolem Luníkova došlo k uzavření silnice č.III/23923 z Velvar
do Nabdína. Důvodem byla oprava silnice, po které jsme v době uzavření mostu ve Velvarech hlasitě volali. Krajská správa a údržba silnic splnila svůj slib a silnici začala opravovat. Věříme, že oprava zasáhne i silnici podél Malovarského rybníku, kde jsou velké díry
a nerovnosti. Podle rozhodnutí MěÚ Slaný, odboru dopravy, by uzavírka a oprava měly
skončit 25. listopadu t.r.
(ls)
Inzerce

NOVÁ prodejna orgonitů, šperků a drahých kamenů


 více než 1.500 orgonitů připravených k okamžitému odběru
 nejširší nabídka na trhu v ČR a Evropě
 odborné poradenství – to co prodáváme, tím žijeme
 přednášky & semináře – naučíme vás vnímat vaši intuici, harmonizovat
energetický systém a podpoříme váš duchovní rozvoj
 prodejna otevřena kdykoliv si budete přát - stačí si zavolat
 NONSTOP pohotovost na čísle 60 ORGONIT / 60 6746648
 na trhu již od roku 2010 – nasbírali jsme velké množství zkušeností a
umíme tedy poradit v každé situaci
 nádherné dárky vhodné pro každou příležitost – harmonizují a pomáhají,
odklánějí patogenní zóny, působí proti elektrosmogu, přináší novou energii


www.kamenyprozdravi.cz
Prodejna: Nabdín 4, 27324, Velvary
Telefon: +420 777 28 99 77
Email: info@kamenyprozdravi.cz

w w w. v e l v a r y. c z |
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SVAZU CHOVATELŮ VELVARY
  									
V současné době máme dvanáct
členů. Pro chovatelství jsme získali
jednoho mladého chovatele. Je to
každodenní práce okolo zvířat, kterou
již skoro nikdo nechce dělat, a chovatelské spolky vymírají.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA PŘEDSTAVENÍ KNIHY ŠUMAVSKÉ NÁVRATY
A HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ TEXTAŘE A KYTARISTY

Na našem areálu je hodně co
zlepšovat a ještě nám někdo dělá
problémy. Sprejerství se rozmohlo
všude, ale jak dopadla naše klubovna
těsně před výstavou, to bych vám
nepřál vidět. Na opravě jsme během
čtrnácti dnů odpracovali kolem stovky
hodin a na nákladech „vyhodili“
pro nás velkou částku peněz.
Na jarní výstavě se prezentovalo
58 vystavovatelů a předvedli přes
500 kusů holubů, drůbeže, králíků
a exotického ptactva. Přišlo se podívat
98 dětí a 210 dospělých návštěvníků.
V měsíci září proběhla přehlídka
německých výstavních holubů s celostátní působností. Následovala
podzimní výstava, kde předvedlo svoje chovy 69 vystavovatelů s 298 ks
holubů, 85 ks králíků, 126 ks
drůbeže a 60 ks exotického ptactva.
Hodnocení zvířat provedlo devět
posuzovatelů a k ocenění čestnými
cenami vybrali 65 nejlepších zvířat.
Dotace od Města Velvary nám pomohla k částečnému uhrazení
nákladů na uspořádání těchto výstav.

PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT PŘÍJEMNÉ PÍSNIČKY
NEJEN O ŠUMAVĚ, ALE I S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU.
Místa k sezení si můžete zarezervovat:

Za výbor ČSCH Velvary
Bořivoj Tajč

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

Kniha ve fotografiích Vladimíra Kunce zachycuje krásy Šumavy
ve čtyřech ročních obdobích a obsahuje DVD s videoklipy písní
Toníka (Yettiho) Jelínka, taktéž se šumavskou tématikou.

10

osobně v knihovně
telefonicky na čísle: 315 761 312
e-mailem: knihovna@velvary.cz
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Motivační a evidenční systém
(MESOH)
ZMĚNA V TŘÍDĚNÍ ODPADU
Milí Velvarští, Bučinští i Ješínští, jak jistě víte, ze všech stran se na nás valí informace o plánovaném
zdražení skládkování, o tlaku, aby lidé více třídili odpady a snížili tak produkci směsného komunálního
odpadu. Proto jsme se i ve Velvarech rozhodli zavést Motivační a evidenční systém pro odpadové
hospodářství, tzv. MESOH, který podpoří zejména ty, kdož s odpady nakládají rozumně. Děkujeme za zájem!

Co vás čeká?
Každá domácnost obdrží společně s tímto manuálem průhledné pytle na tříděný odpad (v případě
využití všech pytlů na třídění odpadů je možné další získat na úřadě). Až budete mít pytel naplněný tříděným
odpadem, připevníte visačku s čárovým kódem (arch s čárovými kódy je součástí tohoto balíčku) a dáte jej
ke svozu před dům ve svozový den. Zaměstnanci svozové společnosti pytle sesbírají, načtou a tím každé
domácnosti připíší patřičný počet EKO bodů.
V rámci systému, jak již bylo „nakousnuto“, jsou udělovány tzv. EKO body. Tyto EKO body se na konci
vyhodnocovacího období přepočítají na slevu z poplatku za odpady. Po zapojení do systému MESOH
můžete získat až 8 druhů EKO bodů:
Prvním druhem jsou tzv. EKO body BT – Body za třídění odpadů obdržíte za každý odevzdaný
pytel s tříděným odpadem, který byl řádně označený čárovým kódem a splňoval podmínky
pro udělení EKO bodů (viz níže). Maximální roční počet EKO bodů BT je 25 bodů/osoba
v domácnosti.
Druhými body jsou tzv. EKO body BV – Body za efektivní využívání nádob a pytlů dostáváte
na základě vyplněného Odpadového dotazníku a potvrzené Inventury stanoviště*. Systém
poté sleduje celkovou úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte. Maximální
roční počet EKO bodů BT je 25 bodů/osoba v domácnosti.

Motivační a evidenční systém
(MESOH)
MANUÁL, JAK TŘÍDIT VYBRANÉ KOMODITY
• Plast, plast s nápojovými kartony
1. Do čirého pytle třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od
těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od
PET lahví, poctivě sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být
vymyté, není to ekologické. Stačí,
když budou důkladně vyškrabané.
Opravdu vše, co je plastové. Do
pytle s plasty můžete dávat i
nápojové kartony (krabice od mléka, od džusu).
Prosím nechte zbylé mléko z krabic vykapat a krabice
sešlápněte.
2. Až bude pytel plný tj. hmotnost pytle mezi 2,5 až 4,5 kg,
pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku s čárovým
kódem.
3. Pytel s plastem můžete položit před dům ke krajnici vozovky
večer v den před svozovým dnem. Harmonogram
svozových dní bude k nahlédnutí v odpadových účtech.

Třetím druhem jsou tzv. EKO body BS – Body za snižování produkce odpadů obdržíte ve chvíli,
kdy přirozenými způsoby snižujete produkci odpadů. Pro nárok na udělení těchto bodů je
potřeba vyplnit v Odpadovém dotazníku až 5 způsobů snižování produkce odpadů. Systém
poté opět sleduje celkovou úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte.
Maximální roční počet EKO bodů BT je 20 bodů/osoba v domácnosti.
Dalšími druhy EKO bodů jsou EKO body za ekologické nakupování (BN), EKO body za kompostování
(BK), EKO body za zájem (BZ), EKO body za darování (BD) a EKO body za energie (BE). Podrobnější
informace o těchto typech EKO bodů naleznete v sekci „Hodnocení stanoviště“ ve svém Odpadovém účtu.
V rámci MESOH se sleduje i počet vyvážených popelnic na SKO. Proto každé domácnosti byl na
popelnice nalepený permanentní čárový/QR kód, který zaměstnanci svozové firmy při svozu načtou
čtečkou. Díky této evidenci budeme mít přesný přehled nad množstvím odpadů, které se od nás z města
vyváží. V případě, že vám popelnice nebyla polepena, přijďte si prosím pro čárový kód na úřad.
Pevně věříme, že systém přinese kýžené ovoce, stejně jako v obcích a městech, které tento systém mají
úspěšně zavedený již několik let. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na on-line podporu na
webu www.mojeodpadky.cz, nebo na e-mail stankova@mojeodpadky.cz

Větší plasty např. plastová přepravka, které se nevejdou do pytle, postavte
volně vedle pytle, polepte čárovými kódy a oblast kolem čárového kódu
dobře označte, ať se nepřehlédne.

* Inventuru stanoviště a Odpadový dotazník naleznete v Odpadovém účtu.
Do svého Odpadového účtu se přihlásíte pomoci přihlašovacích údajů, které naleznete na
spodním okraji archu s čárovými kódy na pytle (LOGIN a HESLO). Přihlášení provedete na webu
www.mojeodpadky.cz.

www.mojeodpadky.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Motivační a evidenční systém
(MESOH)

Motivační a evidenční systém
(MESOH)
Jak označit pytel visačkou s čárovým kódem
1. Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky.
2. Doprostřed visačky nalepíme čárový kód –

• Papír
A. Pokud třídíte papírové obaly (obaly od mouky, cukru, krabičky
od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot…),
tak…
1. Do čirého pytle třiďte veškerý papír – obaly od mouky, cukru,
krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot,
časopisy, noviny, letáky atd.
2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg, pytel zavažte
a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem.
3. Pytel s papírem můžete položit před dům ke krajnici vozovky večer
v den před svozovým dnem. Harmonogram svozových dní najdete
ve svém odpadovém účtu.

B. Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity …), tak…
1. Až bude balík vysoký cca 30 cm, svažte tiskoviny do
balíku a k úvazku připevněte visačku s čárovým
kódem.
2. Balík s papírem můžete položit před dům ke krajnici
vozovky večer v den před svozovým dnem.
Harmonogram svozových dní najdete ve svém
odpadovém účtu.

čárový kód nesmí být zvlněný, musí být
napnutý!!!
3. Visačku přivážeme k úvazku pytle.

Video návod jak správně označit pytel visačkou s
čárovým kódem, spustíte prostřednictvím tohoto
odkazu:
www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou

Nový systém třídění?

Přijďte
se informovat na

BESEDU O ODPADECH
která se koná v úterý 4. 12. 2018 v 18 hodin
v sále Základní umělecké školy Velvary
Těšit se na Vás bude slečna

Větší kartonové krabice, které se
nevejdou do pytle, rozlepte, svažte do
balíku o minimální výšce 30 cm a
k úvazku připevněte visačku s čárovým
kódem. Balík můžete postavit před dům
ke krajnici vozovky večer před
svozovým dnem. Harmonogram
svozových dní
najdete ve svém
odpadovém účtu.

www.mojeodpadky.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Jana Staňková

zástupkyně kolektivu MOJE ODPADKY

Pokud Vás zaváděné změny zaujaly a není Vám vše jasné, doporučujeme také pořad
MOJEODPADKY. V pořadu je pěkně a srozumitelně vysvětlena problematika odpadů.
Pořad najdete na YouTube nebo na Facebooku.

www.mojeodpadky.cz

VELVARSKÝ PĚVECKÝ SPOLEK VSTUPUJE DO 5. SEZÓNY
  										

Velvarský pěvecký spolek započal 2. září 2018 svou pátou pěveckou sezónu. Vstoupil
do ní s počtem 23 členek pod vedením sbormistra Vratislava Řezáče. Náš repertoár čítá
již 73 skladeb a během prvních měsíců jsme se věnovali nácviku nových písní na oslavu
100. výročí založení Československé republiky. K tomu se pojí jedno prvenství a tím je první
píseň, kterou náš sbormistr zaranžoval přímo pro své velvarské sbory, tj. pro nás a dětský
Tolárek. Šlo o skladbu Ach synku, synku, oblíbenou to píseň prvního presidenta T. G. Masaryka, kterou jsme zazpívali při odhalovaní jeho busty ve vstupní hale Základní školy ve
Velvarech. Další skladby nově aranžované „na míru“ našemu sboru jistě budou následovat
(těšte se na překvapení…).
Listopad jsme zahájili intenzivním víkendovým soustředěním na Statku Luníkov, kde jsme
cvičili vánoční koledy a také Rybovu mši vánoční. Moc se těšíme na adventní setkání na
náměstí, kde vystoupíme společně s dětmi a společně naladíme velvarské na adventní čas
a blížící se Vánoce. Pro náš sbor tím zahájíme „období Rybovek“. Vánoční mši si v prosinci
zazpíváme celkem pětkrát. První dvě vystoupení nás čekají již 8. prosince v Městském
divadle v Žatci, dále pak v Roudnici 16. prosince, v Teplicích 20. prosince a vyvrcholením
bude vystoupení ve Velvarech.
Poslední letošní „Hej mistře!“ zazpíváme 27. prosince v 18 h v Kostele sv. Kateřiny vám,
a na to se těšíme nejvíce! Těšíme se moc na již čtvrtou Rybovku, kterou náš pěvecký sbor
organizuje společně se ZUŠ Velvary a doufáme, že i Vás, Velvarští, potěšíme. Moc děkujeme
městu Velvary, které poskytlo dotaci na tuto velkou kulturní akci, která se stává vánoční tradicí
v našem městě. Město též podporuje celoroční činnost našeho sboru a za to též děkujeme!
Za Velvarský pěvecký spolek Pavlína Maloy Řezáčová a Zdena Horáčková

Velvarský pěvecký spolek a Tolářek společně nacvičují v sále ZUŠ

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PROSINEC 2018

Mimořádné akce
Velvarské Kostky

POZOR POZOR.. NOVĚ KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI 19 - 21 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ!!

SHIATSU s Petrou
1. - 2. PROSINCE
cena 750,- Kč

Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje a dochází k
odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity, zlepšení psychické
pohody a celkovému uvolnění. Ošetření trvá přibližně 60 minut.
Petra Cempírková, Petra.Cempirkova@seznam.cz, 604 553 118

VÁNOČNÍ PLSTĚNÍ
8. PROSINCE
14:00 - 18:00
cena 100,- Kč

Přijďte si uplstit heboučkého andílka, ozdoby na vánoční stromeček či
figurky z Betléma. Ovčí vlna je nádherný hřejivý materiál, jako stvořený
pro zimní tvoření. Budeme používat vlnu a plstící jehly na molitanové
podložce. Dílna je vhodná pro děti i dospělé.
Těší se lektorka Eva Víšková, 739 496 264

CELOROČNÍ
KONSTELAČNÍ
PROGRAM
třetí setkání
9. PROSINCE
10:00 - 18:00

Více informací najdete na stránkách Velvarské Kostky nebo na fb.

OSLAVA ŽENSTVÍ
14. PROSINCE
začátek v 19:00
cena dobrovolná

Chcete se lépe napojit na svou intuici? Ochutnat a prožít kouzlo
měsíčního cyklu? Přijďte si dopřát čas pro zklidnění, péči a porozumění
v tvořivém ženském kruhu, kde každá žena svou jedinečnou esencí je
tvůrcem prostoru i času. Barvou je bílá a stříbrná – volný oděv.
Tématem je zastavení se, odpočinek, nabrání sil pro něco nového vize, intuice. Výroba lapače snů – s sebou si vezměte větvičku,
provázek, korálky, mašličky, peříčka.
Těší se na Vás Andrea Levová, 777 209 904

K
host:

Sobota 8. 12. od 20.30

Restaurace Paris, Velvary

nVRZek
&

Ka livoda

Kapela Choroš

(VYROSTLÁ Z NEOČEKÁVANÉHO DÝCHÁNKU)

Navrdlí srdečně zvou na koncert:

Konvrzek & Kalivoda:

Jiřího KonVRZka

Svérázný hudebník a tvůrce hudebních

Doprovodný basista:

basistou Lukášem Kalivodou. Písně ze

Lukáš Kalivoda

Vstupné 100,-

nástrojů Jiří Konvrzek podporovaný

života v nadsázce dovedené až k absurditě,

v nichž se (ne)bojácně a (ne)stydatě objímá
blues i punk s šansonem, folkórem a třeba
i jazzem ...

ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (4. - 10. 3. 2019)
Hledáte program pro své děti ve věku 6 – 9 let na jarní prázdniny?
Máte příležitost je přihlásit na příměstský tábor v Kostce.
Program bude připraven od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.
Cena 2000,- Kč (nezahrnuje obědy).
Přihlášky na: velvarskakostka@seznam.cz nebo 725 831 642
Tábor se uskuteční v případě dostatečného zájmu.

Velvarská Kostka Vám přeje krásné Vánoce prožité
v lásce a klidu a nový rok plný podnětných objevů,
inspirativních setkání, radosti a smíchu..
Děkujeme též všem skvělým lektorkám a lektorům,
díky nimž má Kostka takovou úroveň, jakou má..
A v neposlední řadě děkujeme všem, kdo nám
pomáhají a přejí a kdo Kostce dávají smysl tím, že
se tam chodí radovat.

Pořádají Natvrdlí o.s.

koncert se uskuteční
díky laskavé podpoře
města Velvar

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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foto: Martin Myslivec

VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY

  					 					
ní atmosféru poněkud dřív. Myslím, že to ale
dětem vůbec nevadilo a dobře se pobavily,
snad i trochu poučily.

Hlásíme, že jsme pořád v jednom kole.
S vervou jsme oslavili sto let republiky,
odehráli první letošní koncert a dokonce
už máme za sebou i pohádku s vánoční
tématikou. Ale nebojte se, nepodléháme
komerci a stále se držíme kalendáře.
To jen loutkoherci měli jediný volný termín
už v listopadu, a proto jsme prožívali vánoč-

Zároveň pilně pracujeme na dalších
akcích. Každoročně navštěvuje naše
mladší žáky Mikuláš a nejspíš přijde i letos.
Nevím, jestli se bát nebo těšit. Co myslíte?
Nejspíš se můžeme těšit, protože k nám
chodí jen samé hodné a šikovné děti.
Ve čtvrtek 13. prosince Vás pozveme
na Vánoční koncert, na kterém nadělíme posluchačům spoustu krásné hudby
a ve středu 19. prosince nám na svém
Vánočním vystoupení odtajní nové
choreografie naši malí tanečníci a tanečnice. Aby se nám hezky svátečně hrálo
a tancovalo, tak naši výtvarníci školu
vánočně vyzdobí. Školní pěvecký sbor
Tolárek uslyšíte 27. prosince v kostele
sv. Kateřiny při provedení České mše
vánoční J. J. Ryby.

Hledání zapomenutého
Minule jsem Vás požádal o laskavou spolupráci při hledání ztracených informací o historii
naší školy. Dnes bych chtěl tuto výzvu připomenout a snad i trochu zjednodušit. Našel jsem
ve škole krabici s fotografiemi, na kterých jsou bývalí žáci a učitelé LŠU Velvary, pokusím se
je umístit na naše webové stránky: www.zusvelvary.cz, kde si je budete moci prohlédnout.
Pokud poznáte sebe nebo někoho známého, dejte nám, prosím, vědět. Nejlépe na adresu:
info@zusvelvary.cz

Děkujeme všem těm, kteří nás při hledání ztracených informací
podpoří a zároveň Vám přejeme šťastné, klidné prožití svátečního
vánočního času a v nastupujícím roce 2019 vše dobré.
Za kolektiv ZUŠ Velvary
Oldřich Adelt

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

20

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

21

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ VELVARY
přeje všem svým klientům a jejich rodinám :

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce.
Chtěli bychom všem našim klientům, včetně firem, obecních
úřadů, škol a školek poděkovat za projevenou důvěru a těšíme
se na další spolupráci.

Leoš a Naďa Neumanovi

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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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
16:30
www.polohovaci-postel.cz









Chodítka, hole
Dětský program
Tříkolky, kola, handbiky
Program pro obézní
Baterie
Náhradní díly, příslušenství
Prodej/Servis/Půjčovna

Adresa provozovny:
KrosMedical s.r.o.
Nádražní 728, 273 24 Velvary
Otevírací doba: po-pá 8-

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

						

Dny babího léta a teplých slunečných dní
už jsou dávno za námi, proč si ale společně nezavzpomínat na to, co jsme všechno
ve školce za poslední měsíce zažili. Stihli
jsme se navzájem lépe poznat, našli jsme
si kamarády, okoukli paní učitelky a prožili
pár hezkých společných chvilek. Přivítali
jsme ve funkci naši novou paní ředitelku,
která nám na začátku školního roku vyvěsila do třídy milé přáníčko, ať je nám spolu
dobře a ono skutečně je.
Rádi ctíme tradice, a tak na posvícení
pečeme koláčky a vítáme příchozí do
školky. Kdo nestihl ráno snídani, určitě
jimi nepohrdne. Nikdy jich ale není tolik, abychom mohli při soutěži v pojídání
koláčků každého nasytit dostatečně.
Ještě, že máme ve Velvarech tak milé
pekaře a ti nám dodávají ještě ze svých
zásob. Posilníme se, zazpíváme si a zatancujeme a slíbíme si, že tuhle pěknou
tradici budeme ctít každý rok.
„Lepší vrabec v hrsti, než-li holub na střeše“, říká přísloví. Rozhodli jsme se místo
cizokrajných zvířat studovat místní dravce. Zakouleli jsme si očima s puštíkem,
potěžkali si sýčka, obdivovali jsme velikost orla a nakonec jsme si udělali malé
logopedické cvičení při vyslovení jména
dravce raroha. Nutno říci, že děti jsou
opravdu statečné a ke zvířatům mají kladný vztah, nezlobily se dokonce, ani když
jim neukázněný papoušek sundal čepici
z hlavy.
Další pěknou tradicí u nás ve školce je
bramboriáda. Slavnost brambor proběhla
díky pěknému počasí opět u nás na zahrádce. Zaskákali jsme si v pytli, natiskli
bramborová razítka, ochutnali dobroty
z brambor a domů jsme si odnesli vyroZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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bené strašidlo, jak jinak než bramborové. Teď již pomalu vyměníme podzimní
výzdobu za tu adventní, ale brambora
by se ještě použít dala, třeba do salátu.
V říjnu na všech místech České republiky
vrcholily oslavy 100. výročí vzniku republiky. Hodně jsme si povídali o všech důležitých věcech týkajících se české státnosti.
I když by se mohlo zdát, že je toto téma
dětem trochu vzdálené, opak je pravdou.
Zkuste si o něm se svými dětmi a vnoučaty popovídat, dlouhé večery jsou k tomu
výbornou příležitostí.
A z čeho máme v poslední době velkou
radost? Vypravili jsme se do místního
domova důchodců, a i když už tam chodíme pravidelně, bylo to tentokrát trochu
jiné. Vtáhli jsme babičky a dědečky do hry
v Pexeso, Člověče nezlob se, hráli jsme
si s padákem a byla to velká legrace.
Návštěva byla tak spontánní, že když
jedna z babiček chválila malou Barunku
„Ty jsi ale šikovná holčička“, Barunka jí
upřímně odpověděla „ A ty jsi taky šikovná
holčička.“ Milé že? Třeba časem získáme
i někoho, kdo by nám chtěl přijít do školky
před spaním vyprávět pohádky, nebo příběhy z časů minulých.
Přejeme vám krásný poklidný předvánoční čas.
Za všechny děti a zaměstnance
MŠ Kateřina Braunová

Fejeton
KOŽÍKOVY VÁNOČENKY
Už jste letos napsali a poslali nějakou vánoční pohlednici? Nedivte se, že se tak
ptám. Mnozí dnes považují posílání tradičních vánočních pozdravů za pošetilý, ba až
vyčpělý zvyk, s nímž nechtějí mít nic společného. A pokud se snad z nostalgie k listové
zásilce přece jen někdo uchýlí, vybírá si většinou pohodlné pohlednice s vinšováním již
předepsaným, snad aby se ruka ani mysl před svátky neunavily.
A tak nemohu nevzpomenout na spisovatele Františka Kožíka, který se vánoční
přípravě věnoval již od září. Namítáte, že na tom není nic zvláštního, že tak činí každý
supermarket? Pak věřte, že takové přirovnání notně kulhá. Pan Kožík totiž na sklonku léta
napsal svou vánoční báseň. Většinou šlo o dva až tři kousky, které podrobil rodinnému
referendu. Schválené verše pak putovaly ke grafikovi do Olomouce, aby je opatřil vhodnou
ilustrací. Měsíc říjen byl věnován výběru navržených grafik. Až poté mohlo hotové dílo
putovat do tiskárny.
A slavný spisovatel začal osobně nadepisovat adresy na obálky. Rukou! Jak šel
čas, přibývalo přátel a známých, natěšených na básníkovu „vánočenku“. Dle vzpomínek
jeho ženy Olgy, které jsem kdysi četla, začínal její manžel v roce 1953 se třemi desítkami
a roku 1996 již bylo adresátů přesně 1556. Teď snad uznáte, že to se ke kolovrátkovému
vnucování k uzoufání zmodernizovaných vánočních koled, které nás už pomalu na
Václava ruší v samoobsluhách, opravdu nedá přirovnat.
Čas nás však postrčil od poštovních schránek k mobilům. Šetříme podrážky.
Ťukáme svá přání pohodlně v papučích a rozesíláme je, aniž bychom vystrčili nos z domu.
Říkám si, budiž, doba je taková, hlavně že si přátelé vůbec vzpomněli. Ale musím se vás
zeptat: nemáte občas taky pocit zvláštního zmaru, když vám na Štědrý den přilétne
patnáct navlas stejně veršovaných esemesek, jen podpis gratulanta se liší? A pak si na
internetu ověříte, že nešlo o žádné hromadné tvůrčí vnuknutí, jak se zprvu obdivně
domníváte. To si jen vaši známí nezávisle na sobě opsali stejnou rýmovačku. Koluje jich tu
bezpočet. Čímž ale degradovali vánoční esemesku na předtištěnou pohlednici.
Vloni mi hned šest známých napsalo: Urazil se na me kapr, ze ho vazne neberem,
nejvice se ho vsak dotklo, ze ho vecer sezerem...
Přikláním se společně s Františkem Kožíkem k myšlence, že Vánoce jsou svátky
lidského přiblížení a sčítáním přátel. Dejme jim tedy něco ze sebe. Stačí jedna upřímná
věta či citlivé souvětí, a vůbec se nemusí rýmovat. Vloni jsem v knihovně dostala od žáka
třetí třídy pééfku, kterou chvilku předtím – při poctivém zamyšlení a usilovném okusování
propisovačky – pro mě napsal u čtenářského stolku: „Do nového roku vám nepřeji nic
špatného.“ Taky cítíte, že nic osobnějšího mi snad ani dát nemohl?
A co vám chci popřát já? „Příjemné sváteční dny a hodně všeho, na čem vám
záleží.“

w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Je téměř neuvěřitelné, že už jsme opět na
konci kalendářního roku.
Z nádvoří naší školy zmizelo před několika dny lešení a členitá nároží se objevila
po mnoha letech v plné kráse. Budova
je zateplená, s novými omítkami. Dvůr
prokoukl, máme z toho radost.
Také jedna z učeben ve staré budově
se dočkala nové podlahy.
To, že se vánoční svátky blíží, nám připomínaly zkoušky dětí na hru Betlém.
Zveme Vás 12. prosince na akci Česko
zpívá koledy. Těšíme se v 18,00 hodin
před hlavním vchodem. I letos se slavnostně rozloučíme s odchovanci Fotbalové akademie Bohemians - Velvary,
kteří přecházejí do základních týmů
Bohemians – Praha 1905.
Kromě příprav na Vánoce se žáci 4. a 5.
tříd zúčastnili florbalové soutěže na Kladně. Na druhém stupni proběhla školní
kola v astronomické olympiádě. Celkem
se jí zúčastnilo 26 dětí. Na postup
do dalšího kola stačilo 20 bodů z 50.
Nejlepší
výkon
podal Michal True (44b.),
Dominika
Switalská
(42 b.) a Helena Vernerová (38 b.) .
Deváťáci
absolvovali
Scio testy, kterými prověřovali úroveň svých
znalostí.
Navštívili nás kolegové
z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Prováděli
náslechy v některých třídách na druhém stupni.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Sami si pro děti připravili některé hodiny,
zejména matematiky a pracovního vyučování. Na závěr své návštěvy připravili
pro pedagogy přednášku o hodnocení
inkludovaných žáků. Na dotazy vztahující
se k inkluzi odpovídala
PhDr. Lenka Felcmanová PhD., která
je členkou expertního týmu Vlády ČR.
V rámci programu Erasmus+ KA2 odjela
první skupina pěti žáků s pedagogickým
doprovodem do Portugalska, s sebou odvezli i dopisy dětí, které by měly zájem
navázat dopisováním kontakt se svými
vrstevníky v anglickém jazyce.
Děti ze třetích tříd absolvují kurs bruslení na zimním stadionu ve Slaném. Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří
nám jezdí pomáhat s organizací „na ledu
i u ledu“ a zejména panu Ing. Průšovi.
Čtvrťáci, ve spolupráci s Ostrovem Slaný,
absolvují kurs dopravní výchovy zakončený praktickou jízdou na kole na slánském
dopravním hřišti a vyplněním dopravních
testů. Úspěšní „řidiči“ a luštitelé získají

řidičský průkaz cyklisty. V šestých třídách
si znalosti z dopravní výchovy žáci
osvěžují proškolením.
Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
se konal Klub předškolák. Přednášek
pro rodiče se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti. Sledujte web školy,
kde najdete aktuální informace pro každý
měsíc.
Osvědčené studio Karavana uspořádalo
pro první stupeň nápaditý výukový program zaměřený na 100. výročí založení
republiky.
Děti ze školní družiny byly na návštěvě
v městské knihovně, kde pro ně paní knihovnice připravila program a prohlídku
oddělení pro děti.
Páté ročníky odjely do Prahy na představení studentů pražské konzervatoře
nazvané „Podoby tance“. V příjemném
prostředí Městské knihovny na Mariánském náměstí shlédli žáci různé formy
a styly tanců, specifické tance cizích národů od lidových přes klasický až k tanci
modernímu.
Střední integrovaná škola ve Slaném
pozvala žáky z druhého stupně naší
školy na ukázky výuky.
Na konci listopadu vyhlásil ředitel školy
ředitelské volno, aby se mohla na půdě
školy uskutečnit tzv. BETT SHOW- akce,
na níž hostovali zástupci různých firem
a organizací ( iStyle, AV Media, Fraus,
UJEP…). Kromě zaměstnanců naší školy byli pozváni kolegové z okolních škol
a zařízení a na odpoledne i veřejnost.
Celá akce byla zaměřena na moderní
technologie ve vyučování se zaměřením
na výuku programování a robotiky. Dílny, ve kterých byla předvedena moderní
výuka hudební výchovy, programování
3D tisku, českého jazyka i výuka na prvním stupni, lektorovali učitelé naší školy.
Někteří z nich své zkušenosti publikuw w w. v e l v a r y. c z |
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jí a předávají na seminářích Národního
institutu dalšího vzdělávání.
V minulém měsíci bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele IT techniky do nově vznikající moderní učebny
přírodovědných předmětů a jazykové
komunikace. Poptávána je technika
v hodnotě více jak tři miliony korun.
Tento projekt získal podporu Ministerstva pro místní rozvoj a je financován
především z prostředků Evropských
strukturálních fondů. Rozpočet projektu
„Svět v oknech“ je ve výši 4 624 183,- Kč.

Týká se i bezbariérovosti, konektivity
školy a úpravy zeleně venkovních prostor.
S končícím rokem 2018 mi dovolte, abych
poděkovala našim fanouškům a příznivcům za pomoc a podporu při práci s dětmi,
abych vám všem, jménem zaměstnanců
školy, popřála hodně klidu, pohody, šťastných chvil v kruhu nejbližších, ale především pevné zdraví v roce 2019.
Těšíme se na setkání s vámi všemi
v novém roce.
Za ZŠ Velvary Mgr. M. Červenková
Foto archiv školy

Inzerce

Prodejna autobaterií
 Autobaterie, motobaterie, nákladní a trakční baterie
 Nabíječky, testery, měřiče, startovací kabely a další příslušenství
 Provozní kapaliny do ostřikovače a chladiče, aditiva, brzdovky
 Autokosmetika Velvana, Coyote, Sonax, povinná výbava a doplňky
 Motorové, hydraulické, převodové oleje, maziva a technické spreje

Servis autoelektriky
 Opravy, montáž a prodej startérů, alternátorů, elektro příslušenství
 Autoalarmy, autorádia, hands-free sady, nezávislá topení, tažná zařízení
 Výměna motorového oleje
 Diagnostika chyb všech značek osobních vozidel
na přístrojích Magneti Marrelli a Topdon
 Servis klimatizace – Kontrola, plnění chladivem R134a
 Dezinfekce klimatizace ozónem, výměna filtrů

Prodejna autobaterií

Servis autoelektriky

Za Roudnickou branou 231
Velvary

Za Roudnickou branou 622
Velvary

 Po-Pá 7-16

 Po-Pá 7:30-12, 13-16:30

 315 761 039
 autobaterie@tutr.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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www.tutr.cz

 315 761 412
 autoelektrika@tutr.cz
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ODDÍL JAVORY
POŘÁDÁ POBYTOVÝ ZÁJEZD DO MAĎARSKA
DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ B Ü K F Ü R D Ö
Termín: 1. – 4. 5. 2019
Cena: 2.700,- Kč
Ubytování: 3x v penzionu se snídaní
V ceně je ubytování se snídaní, cesta tam a zpět
a transfery od penzionu k lázním a zpět
Závazné přihlášky se zálohou 1.000,- Kč do 30. 1. 2019
u Marcely Jiráskové: tel. 315 762 156, mob. 605 940 416
Umístění v autobuse podle posloupnosti přihlášení

NABÍDKA AKCÍ SDRUŽENÍ INVALIDŮ VELVARY,
KLUBU SENIORŮ KOSTKA A ODDÍLU JAVORY ČERNUC
3. 12.

Zimní vycházka za barborkami. Sraz v 9.00 v Kostce
Cena 20,- Kč

4. 12.

Vánoční dům Dobrovíz. Sraz v 8.30 na náměstí
Doprava veřejnou dopravou.

10. 12.

Výroba vánočního svícnu v Kostce od 9.00

15. 12.

Vánoce se sněhulákem – zámek Litomyšl
Sraz v 6.00 nádraží Velvary

27. 12.

Muzeum betlémů Karlštejn. Sraz v 8.00 nádraží Velvary

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ŠACHISTŮM JEŽÍŠEK UŽ NADĚLOVAL
							

		

A to doslova. A není to dárek jen tak ledajaký.
Dárek, který bude k užitku celému šachovému
klubu. V první řadě dětem z dětského šachového
kroužku. Dospělí hráči si své soutěže budou užívat
v novém, tichém a krásném prostředí a taktéž i své
tréninky budou vést v klidnější atmosféře. Na tento ‘‘dárek“ Šachový klub Velvary čekal dlouhé roky.
V těchto dnech, kdy tento článek budete číst, již bude
podepsaná nájemní smlouva. A pro dospělé čtenáře
musím uvést, že na ‘‘Ježíška‘‘ si zahrálo samotné
město Velvary. Šachový klub Velvary totiž má konečně svůj klub. Reprezentativní prostředí, prostě místnost pro své aktivity a to na náměstí Krále Vladislava
v prostorách bývalé spořitelny. Celou dobu mého působení ve vedení šachového klubu jsem o toto usiloval, aby hráči královské hry v královském městě měli
své zázemí. Velmi, opravdu velmi a z celého srdce
děkuji zástupcům města Velvary, že se celé úsilí povedlo dovést ke zdárnému konci.
Ve dnech 14. až 18. listopadu se konalo Mistrovství Čech mládeže do deseti let. Tento
šachový turnaj se konal v příjemném prostředí hotelu Cascade v Mostě. Šachový klub
Velvary zde měl svého zástupce Patrika Kohma. A nevedl si vůbec špatně, ba naopak.
Z 56. účastníků obsadil třicáté místo, když z devíti možných získal čtyři a půl bodu.
Gratulujeme!!! Patrik zde získal mnoho cenných zkušeností, které jsou pro něj ohromnou motivací do budoucna.
‘‘Za celý Šachový klub Velvary Vám přeji klidné a krásné prožití
svátků vánočních a mnoho zdraví, úspěchů a krásných okamžiků
v novém roce 2019.‘‘

za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
předseda výkonného výboru
Petr Neuman

PERNÍČKY
O SVÁTCÍCH I PO CELÝ
ROK
							
		
V adventním čase přichází ve většině českých domácností ke slovu pečení perníčků.
Někdo má schovaný recept po babičce,
na který nedá dopustit, jiní se pouštějí do
hledání předpisů na nejchutnější, či nejměkčí perníčky, zkoušejí každý rok jiné, další
se obracejí na perníkářky ve svém okolí. O poslední variantě něco vím, protože
perníčky už nějakou dobu peču, zabývám se vším, co s nimi souvisí, a nehledě
na adventní přetížení to dělám ráda.
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Z minulosti víme, že tenhle druh medového
pečiva se pekl během celého roku a nebyl
spojen jen s Vánocemi. Sladkostí tehdy nebylo tolik a není divu, že perníkové stánky
patřily na poutích k těm nejoblíbenějším.
Důvodů pro to, abychom perníčky pekli
častěji než jen v adventním čase, se najde
ale dost i v dnešní době. Jedním z nich
je tradice, která sahá přes sedm set let
zpět do historie. První zmínka o perníkářích
na českém území je z roku 1335, kdy prodávali své výrobky na posvícení v Trutnově,
ale peklo se jistě již dříve.
Ať už perníčky pečeme, probíráme se prastarými recepty, prohlížíme si vyřezávané
dřevěné formy, nebo si pročítáme Staročeské rýmovaní o perníkářství, naši nejstarší
knihu o pernících, je to, jako bychom byli
ve spojení s dávnou historií. Často, když

zadělávám těsto, mám dojem, že celý dům
a všechno kolem ztichne, vzduch se naplní vůní medu a koření, čas plyne pomalu
a já vím, že „tohle už tu bylo“.
Perníkářský mistr či tovaryš se nejdříve pomodlil ke sv. Ambroži či Markovi (oba jsou
uváděni jako patroni perníkářského cechu)
a dal se do díla. Zadělávalo se pět druhů těst
(červené, na grošový marcipány, na černý
perník na strouhání, na bílý perník německý a na kořeněné šišky či hůlky) a nejprve
se vařil vorkauf, polotovar z medu, mouky
a koření, který se pak ukládal do dřevěných
beden i na několik měsíců, z nichž se pak
dobýval nožem, či sekerou. Ostatní suroviny
se do základu přidávaly až před pečením.
Říká se dokonce, že perníkářským dcerám
se pekly na svatbu perníky z těsta, které
bylo zaděláno při jejich narození.

Pro nás, následovníky těchto starých mistrů cechu perníkářského, může být způsob
jejich pečení nápovědou, na co bychom si
měli dát pozor a co nezanedbat. Chceme-li
mít perníčky co nejlepší a nejkvalitnější, měli
bychom suroviny, které patřily do základního
vorkaufu, vybírat co nejpečlivěji. To znamená kvalitní med, mouku a prvotřídní koření. Vysypeme-li do těsta kupovanou směs
perníkového koření, tak se, kromě toho,
že se na nás Ambrož i Marek nepěkně
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naštvou, nejen ochuzujeme o množství
chuťových variací, ale také o možnost, jak
si utužit zdraví. Koření, přidávané tradičně
do perníkového těsta, má totiž blahodárný
účinek na naše tělo. Můžeme si tedy z perníčků udělat takový malý lék, šitý přímo nám
na míru. Pořiďte si co nejkvalitnější jednotlivé druhy koření, posaďte se a postupně
se jimi probírejte, očichávejte a rozhodněte
se, kolik od kterého druhu koření do těsta
dáte. Hlídejte si celkové množství koření
(při množství větším než dvě lžíce do cca
600g těsta, jsou už perníčky příliš štiplavé).
Návody, kolik přesně čeho se obvykle dává,
berte jen jako orientační, naše tělo pozná,
který druh koření mu udělá dobře. Já používám i pravou vanilku a cejlonskou skořici, jsou to sice drahá koření, ale na chuti je
to hodně znát.
Dříve se perníkové recepty tajily, předávaly
se z generace na generaci, či z mistra odstupujícího na mistra nového a právě koření a sušené bylinky hrály hlavní roli v tom,
co výrobky jednotlivých perníkářů od sebe
odlišovalo. Z desítek druhů, které se do těsta dávaly, jsou nejčastěji uváděné: badyán,
skořice, hřebíček, zázvor, koriandr, kardamom, anýz, fenykl, nové koření, muškátový
květ a někdy i pepř (z lat. názvu piper se
perníkářům říkalo artopiperisté a samotný
název perníky, původně peprníky odkazuje
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ke staročeskému slovu perný, tj. kořeněný). Věřte, že z jednoho receptu lze jenom
změnou poměru jednotlivých druhů koření
připravit pokaždé jiný perník.
O tom, že med prospívá našemu zdraví,
se rozepisovat nemusím, psali o tom osoby
povolanější. Snad jenom připomenu výzkum
prováděný ve Včelařském ústavu v Dole,
kdy se zjišťovalo, nakolik se z medu při
pečení perníků vyšší teplotou ztrácí cenné
látky. Nejde totiž ani tolik o vitaminy, kterým vyšší teploty nedělají dobře, jako spíše
o antioxidanty a jiné zdraví prospěšné látky.
Zjistilo se, že ke snížení cenných látek dochází jen velmi pomalu a většina jich zůstane v perníčcích zachována. Takže mnohá
lidová moudra, odkazující k příznivým účinkům perníku na lidské zdraví, např. „Mlsala
perník stařenka, do rána byla z ní panenka“, nebo „Jezte perník babičko, omládnete
brzičko“, se tím dostávají na vědecký základ.
Jestliže vás od pečení perníků odrazuje velké množství receptů a nemožnost
se v nich vyznat, mám malou nápovědu.
To, o jaký druh perníčků se jedná, tedy jestli
jsou to ty, které po upečení ztvrdnou a musí
se pak nechat čtrnáct dní odležet, nebo
jsou měkké hned po upečení, nám napoví
poměr „suchých“ a „tekutých“ ingrediencí.
Pokud máme recept s větším množstvím
těch tekutých, například na cca 600g mouky
150-200g tuku, 4 vejce a cca 200 g medu,
půjde o měkké perníčky, jestliže na 600g
mouky připadá kolem 50 - 100g tuku, 1-2
vejce a např. tři lžíce medu, jsou to perníčky, které musíte péci s notným předstihem,
aby stihly změknout. Důležitá je také doba
pečení. K větší vláčnosti pomůže i přidání
trošky povidel, marmelády, či žloutku navíc.
Při znalosti toho, co jednotlivé ingredience v těstu dělají, se nám otvírá široký prostor pro improvizaci v kuchyni a vynalézání
nových perníkových dobrot. Myslím si totiž, že pro perníkářské řemeslo je důležité
nejen zachovat prastaré recepty a postupy,
ale také objevovat nové způsoby, jak perníč-

ky dostat zpátky na náš stůl. Je bezpochyby,
že tahle zdraví prospěšná a s láskou dělaná dobrota, si s naším tělem rozumí daleko
lépe, než většina ostatních sladkostí, které
běžně konzumujeme.
Pro ty, kteří se nechtějí prokousávat desítkami zaručených receptů, tu dva ze svých
základních mám:

Perníčky měkké po upečení

600g hl. mouky, 150g tuku, 200g medu,
4vejce, 180g cukru moučka, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce perníkového koření, 1,5 lžičky
sody. Nejdřív rozehřejeme med a tuk, přidáme čerstvé koření, postupně přidáváme
sypké ingredience a nakonec vejce. Těsto
je hodně lepivé, zabalíme ho a na dva dny
ho necháme na chladném místě odpočívat. Na pomoučeném vále těsto vyválíme
a vykrajujeme libovolné tvary. Perníčky
pečeme na 170°C.

Perníčky na odležení

600g hl. mouky, 150g cukru moučka, 3 vrchovaté lžíce medu, 125g tuku, 1,5 lžíce
koření, 2 vejce, 1 lžička sody. Po upečení
perníčky narovnáme do krabiček a necháme na balkoně minimálně 14 dní odležet.
Výroba bílkové polevy je tak trošku alchymie. Základní recept praví: Na cca 200g
co nejjemněji prosátého cukru moučka,
přidáme 1 bílek a trochu citronové šťávy.
Někdo přidává ještě škrobovou moučku.
Pak už jen mícháme a mícháme, dokud
poleva není dostatečně hustá.
Když člověk vnoří ruce do voňavého teplého těsta, když se celý dům provoní krásnou
medovou a kořeněnou vůní, a i lidé, které
ten den potkáte, k vám přičichávají, když
se perníkové dílo povede, tehdy člověk
pochopí, že tohle řemeslo musí přežít i do
budoucna!
Tak s chutí do toho a svatý Ambrož s Vámi
(a Marek taky).
Kateřina Woláková – PerníKáča
Perníkářka z Velvar
www.pernikaca.cz
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AUTOGRAMIÁDA SE V KNIHOVNĚ POVEDLA
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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.
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Z HISTORIE - KATASTROFÁLNÍ SUCHA NA KRALUPSKU A VELVARSKU
  					 					
převzato: Podřípský kraj, vlastivědný sborník
krajinského musea v Kralupech n. Vlt.,
ročník I., rok 1934-35

V současné době se již několik let potýkáme s problematikou sucha a úbytku
podzemních vod. Podobné starosti měli
i naši předkové v období první republiky.
Rok 1934 byl osmý v řadě hubených
let osudného sucha. Způsobil nesmírné
hospodářské škody po vší Československé republice, náš kraj byl postižen nejvíce. Dubnem počínaje nespadlo skorem
vůbec vydatné vláhy, pole vyprahla, osení
podhořelo, že dalo sotva několik snopů
po míře, nebo bylo nutno je zaorati.
Jen okopaniny vydržely na dobře hnojených polích a srpnové a zářijové deště
je vzkřísily.
Sucha posledních let nejsou první ani
poslední v našem kraji. Proto prozíravý hospodář střádá v době konjunktury a nevyužije
dobrého výtěžku k zbytečnému luxusu a je
stále připraven na nepříznivý rok.
Uvědoměme si několik věcí, na něž nemá
hospodář nikdy zapomínat:
I.
Kraj středočeský od Bílé
hory a Nové Vsi k severozápadu až k Lounům je území prastarých stepí, jež se vyznačují vlastní stepní florou. Je to území, které má nejméně srážek se vší země české,
tudíž katastrofy sucha dají se v abnormním
stavu meteorologickém kdykoli očekávat.
II.
Množství srážek bývá 25%
v zimě, 45% na jaře a v létě, 30% na podzim.
III.
Důležitým činitelem při
svlažování jsou spodní vody.
IV.
Je nezbytno, aby vlhkost
vzduchu regulovaná vypařováním povr-
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chových vod neklesla pod 70%, poněvadž
dešťové mraky jen z malé části přinášejí vodu od moře, daleko více jsou tvořeny
a doplňovány vypařováním místních vod
povrchových.
V.
V případě sucha dobře
hnojená pole daleko lépe udržují potřebnou
vlhkost než pole málo hnojená nebo upravovaná umělými továrními hnojivy, jež plodiny
jen jednostranně „vyhánějí“, avšak nedávají
všech potřebných živin.
Jak zabezpečiti se pro příprad meteorologických abnormit?
Zeměpisnou polohu změnit je nemožnost,
aniž je v lidské moci zvýšit uměle množství srážek. Umělý dešt, srážení vodních
par chemickou cestou, jak se děly pokusy
v Spoj. Státech severoamerických, jsou přiliš drahé zákroky, které se nevyplácejí.
Je třeba, aby každý hospodář věděl, že
střední Evropa byla v středověku poměrně
velmi vlhká a bažinatá, protože byla úplně
zalesněna. Jsou dosud nebo nedávno dožili
pamětníci, kteří znali stav našeho kraje před
100 lety. Zdejší potoky: Červený, Knovízský,
Týnecký, Zákolanský přepaženy hrázemi
tvořily řady rybníků, břehy jejich byly bažinaté, ba střed samých Kralup, kde je nyní
st. reálné gymnasium, zaujímal bahnitý
rybník. Avšak rybníky byly vypuštěny,
naděláno z nich luk a polí, často nepříliž
výnosných. A přece jsou hladiny stojatých vod nesmírně důležitým regulátorem
vlhkosti, neboť čím větší plocha, tím více
par se dodává atmosféře. Je-li tato hojně
napájena místními parami, jsou srážky
daleko jistější, neboť rosný bod místního
vzduchu je daleko vyšší. Proto je nutno,
aby zrušené rybníky byly alespoń částečně
obnoveny.

Druhým důležitým činitelem jsou lesy.
Lesní půda tvoří svou mocnou vrstvou
spadalého listí přirozenou houbovitou
nádrž nebo zásobárnu vod, která se naplní
nejen vodou sněhovou, nýbrž i jarními, letními a podzimními dešti. Hustá klenba korun
stromů brání přístupu paprsků tepelných
a nedopouští přílišného vypařování. Drsný
povrch stromových vrcholů zvláště jehličnatých stromů, jež vybíhají v tisíceré hroty
působí svým elektronegativním nábojem
na mračna, jimž elektřinu indukoval a v pravém slova smyslu je přitahuje. Je-li pak
vlhkost atmosféry kraje dostatečná, srážky
se urychlují.
Proslulý primátor velvarský Florián Mikulovský zcela důvodně vysázel „lada“
nad Velkou Bučinou lesem, který je pro Velvary a okolí nesmírným meteorologiským
dobrodiním. Jen tomu je se divit, že městská rada velvarská mohla přijít na nápad
jeho vykácení. Je známo, že znamenitý
starosta velvarský MUDr. Čermák měl tuhou
práci, aby tento nesmyslný návrh zvrátil.
Hlad po půdě, který vede ke kácení
lesů a z nejbídnělšího štěrkoviště dělá
role, který nerozumnou „meliorací“ vysušuje kdejaký močálek nebou louž v poli, prameny podmáčející půdu odvádí a zbavuje
kraj nejcennějšího pokladu. A přece je voda
živel, který tvoří rolníku z hlíny zlato.
Bez vod svrchních a spodních není života.

- Tedy, voda jsou peníze!
Doporučujeme tedy, aby hospodáři nebo
celé obce osazovali lesem neúrodná
štěrkoviště a to jehličnatým, listnatým
a ještě lépe smíšeným, neboť pak se stromy vzájemně chrání před přílišným vlhkem
i úpalem. Na př. Hostibejk, stráně u Lešanského háje, svahy potoků a to nejen
v našich okresích, nýbrž je nutno se dohodnout se všemi okresy od Vltavy až k Ohři.
Hajte lesy, které máte, nekácejte zbytečně,
nebeřte „stlaní“, neboť tím je zbavujete živin
a sebe zásob drahocenné vody. Okamžitý zisk trestá později dlouhá léta toho, kdo
si zničil lesy – zásobárny vody. Srdce bolí,
když vidíme vypleněné a zničené lesy, které
ještě před 20 či 30 lety tak krásně dýchaly
po Čechách.
Lesy jsou plíce kraje a ty nám na kralupsku a velvarsku scházejí, proto má náš kraj
suchotiny.
Při obnově rybníků je nutno, aby voda potoků zaneřáděná a otrávená kaly z měst a vsí
a splaškami továrními se zčistila.
K hnojení je v podstatě nejdůležitější dobytčí hnůj, který obsahuje všechny nutné živiny
pro půdu a rostliny, a umělá hnojiva -příliš
jednostranná – buďtež doplňkem.
Tedy rybníky, zastavení překotného odvodňování, lesy a dobytčí hnůj, ovšem v náležitém množství – mohou zmírniti katastrofální
účinky sucha.
Sch.

Inzerce
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Kronika

města Velvar

Část dvacátá první - o dění ve Velvarech
i v celém našem státě v pohnutých letech
předválečných
Rok 1936
Zima byla již dva roky bez sněhu. Teprve
8. února ho napadlo několik centimetrů
a přituhlo, takže řezníci s hostinskými ledovali a lyžaři vytáhli lyže.
Dne 16. února se zastřelil v Praze XI.
v Korunní třídě na záchodě pokladník
zdejší hospodářské záložny K. Tukač, zpronevěřiv peníze i svým nejbližším příbuzným
a byl pochován tamtéž. V týž čas uřízla
cirkulární pila v Podhorním mlýně konce
prostředních prstů pravé ruky stárkovi
Fr. Jirků.
Na jaře ustanovena ve Velvarech KSČ
s 20 členy. Dne 4. května snesla se
nad Velvary a okolím silná bouře, jež
u Slaného byla provázena též kroupami.
Po bouři jel zdejší řezník Jan Sojovský
na kole z nákupu v Černuci a byl u města vyhozen z kola říšskoněmeckým autem
do příkopu. Na jeho žádost byl jiným
autem dovezen k lékaři a cizinec zjištěn
četnictvem. Kromě velkých krevních podlitin
vyvázl z neštěstí celkem dobře.
Květen byl vůbec mokrý.
Dne 2. června byl otevřen nový okresní
chorobinec ve Velvarech postavený nákladem 1,5 milionu Kč. Jako revanš za to, čím
přispěla naše část okresu na vybudování
kralupského gymnasia /1 milion/ a mostu
přes Vltavu /4 miliony/. Byl zbudován architektem Filipem z Prahy a stavitelem Černým
z Velvar, od června 1935 do konce května 1936. Má 90 lůžek- v I. posch. pro ženy
a ve II. pro muže. Některá po jednom
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až po dvou v místnosti. Správcovou byla
ustanovena
slečna
Marie
Boučková
a L. Straková /neteř hudeb. skladatele Ant.
Dvořáka/ je kuchařkou. Zatím je obsazena
polovina míst.
Dne 14. června oslavilo 40. výročí svého
vzniku okres. hospodářské družstvo ve Velvarech při čemž navštívili město zástupci
družstev z celých severních Čech s ředitelem Čsl. obilní společnosti Dr. Feierabendem
v čele.
Dne 6. až 8. srpna opravil malíř arch.
Jar. Majora z Prahy III freskový obraz nejsv.
Trojice B. pod Radovičem za 400 Kč.
Prázdniny a počátek nového školního roku
byly velmi rušné. Rozvinoval se prapor
Baráčníků a legionářů a konaly se koňské
dostihy na lukách u Budihostic.
V týž čas bylo pořízeno 3. pásmo protileteckých střílen od Luníkova až po Radovič,
a na Bučině pozorovatelna se stálou posádkou. Byla usazena poplachová siréna
na obecním domě, zkoušeny masky proti
plynům a cvičení zastiňování světel. Svět
se ještě nevzpamatoval ze světové války
a již se připravuje nová!
Ke dni 28. října se ve Strahovské zahradě v Praze rozzářil neonový kříž. V týž čas
byl hostem ČSR rumunský král Carol II.
aby potvrdil, že středoevropská Malá
dohoda je neotřesena. Oplatil návštěvu
presidenta Dr. Beneše v Rumunsku. Byla
uspořádána přehlídka vojska v Praze
a v Milovicích, hony na Moravě u Brna
a návštěva Bratislavy.
Od 15. července do konce října byla opravena „Sladovna“ v Pražské ulici nákladem
100.000.- Kč. Majitel Josef Fišer z Kralup
n/Vlt. pamatoval při tom i na sochu patrona sládků sv. Václava, kterou dal opraviti
za 3.000 Kč a znovu umístiti na „Sladovně“.
Vitrinu na ni opatřil podnikatel stavby p. Jos.
Černý z Velvar.
Dne 18. prosince se vzdal trůnu anglický
král Eduard VIII. pro rozvedenou paní
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B. Simpsonovou. Udělal místo svému bratru
Jiřímu VI.
Po švédském vpádu do Čech r. 1640 bylo
uloupeno 10 zvonů. Jeden z nich se právě
podařilo nalézti p. Kušinovi z Kralup. n/Vlt.
a získati jeho fotografii. Z ní bylo poznáno,
že ho ulil r. 1599 zvonař Briscí na paměť
paní Barbory Kopáčové a jejích manželů
Tomáše a Jana, kteří bývali držiteli statku v Malovarech. Tam asi zvon vyzváněl
původně. Nyní je v Holesicích u Ervěnic.
Zima byla tohoto roku mírná, bez sněhu
a mrazu, spíše vlhká, jako celý ten rok.
Hodně řádila epidemie chřipky, zvláště
v Ješíně a na Nových Uhách. Některé třídy
ve škole byly poloprázdné.
Rok 1937
Dnem 1. ledna t. r. připojeny byly k velvarské farnosti všechna čísla Malé Bučiny.
Do té doby sem patřila jen usedlost Bělských.
Dne 4. dubna t. r. zemřel v Praze v sanatoriu
František Xaver Šalda, profesor dějin západoevropské literatury na Karlově universitě
v Praze, narodil se v Liberci r. 1867.
Ve středu dne 26. května t. r. zemřel vůdce
národní demokracie a vnitřního odboje proti
Rakousku Dr. Karel Kramář. Byl nezištným
vlastencem, jenž se na útraty vlasti neobohatil. Naopak měl za velezradu proti Habsburské monarchii spáchanou na krku oprátku.
V srpnu, bez vypovězení války napadli
Japonci čínský Peipin a při ostřelování
z letadla těžce zranili britského velvyslance.
Po Manžukuo, státu, který zřídili, aby měli
volnou ruku proti Rusku, došlo na čínský
sever.
V září byly dokončeny protiletecké střílny
a jiné, tvořící vlastně 3 tí bojové pásmo
k obraně státních hranic. Jsou přibližně
250 kroků jedna střílna od druhé a hlídají
je vojáci.
Podnikatel jejich staveb přesídlil se zdejšími
i boleslavskými dělníky pod Chržín. Fotografování je zakázáno.
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Dne 14. září ve 3.30 hod. ráno zemřel
v Lánech president- Osvoboditel T. G. Masaryk. Jeho pohřeb se konal dne 21. září
z Prahy do Lán za účasti asi 300.000 lidí,
z nichž bylo 15.000 legionářů, kteří před
rakví defilovali na Wilsonovo nádraží.
Ke katafalku jeho na Hradčanech se lidé
dostali po mnohahodinovém čekání. Lepší byl přístup k jeho rakvi v Lánech, kam
za ním přivezli 3 vagóny věnců. Vzpomínkové slavnosti byly konány i ve Velvarech,
jichž se zúčastnila městská rada. Dále byly
konány přednášky v hotelu před bustou
a shromáždění na náměstí před soudem.
Ve dnech 26. září až 6. října opravil měchy a vyčistil a naladil varhany v kostele
u sv. Kateřiny p. Jan Frýdl, varhanář z Prahy-Žižkova. Oprava stála 2.350.- Kč.
Dne 14. října zemřel v sanatoriu v Praze-Podolí bývalý starosta, obvod. a železnič. lékař MUDr. František Srbek. Byl
pochován na zdejším hřbitově za účasti
velkého množství lidí. Byl lidumilným
lékařem jemným člověkem a rozhodným
velvarákem. Na hřbitově promluvil nad rakví
starosta města p. Rudolf Pokorný a starosta
Sokola p. MUDr. Rudolf Čermák.
Pozn. V textu se kronikář dopustil chybyna pohřbu MUDr. Františka Srbka nemohl promluvit MUDr. Rudolf Čermák, který
zemřel již v roce 1931. Starostou TJ Sokol
ve Velvarech byl v té době Robert Čermák.
Rok 1938
20. února řekl německý kancléř Hitler v říšském sněmu, že Německo nemůže mlčky
přihlížeti k utrpení 10 milionů Němců, kterým
byla po válce odepřena příležitost splynout
s mateřskou zemí. Bylo to ohlášení anšlusu Rakouska, v němž žilo 7 milónů Němců.
Tři miliony jsou u nás. O Němcích v Polsku
zatím Hitler nemluvil.
11. března vtrhlo německé vojsko do
Rakouska. Aby zamezil řádný plebiscit
vyhlášený kancléřem rakouským Schuschni-

gem na 13. března vtrhl německý vůdce
Adolf Hitler z Bavor do Rakouska a pošlapal
tak smlouvy sjednané dříve s Rakouskem
a s velmocemi. Našim Němcům tím narostly hřebínky a nejsou spokojeni ani se všemi
ústupky, jež jim naše vláda 18. 2. t. r. udělala. Z velmocí se proti tomu ozvala Francie,
kdežto Anglie se ani nevyslovila o osudu
Rakouska, a o Československu dosti
neurčitě. Dne 13. března byla anexe
Rakouska oficiálně vyhlášena.
24. března ohlásil ministerský předseda
Chamberlain, že by Velká Británie nezůstala
v československé věci nečinná.
28. března ohlásil československý ministerský předseda, že bude vypracován národnostní statut.
23. dubna vyhlásila Sudetoněměcká strana
tak zvané karlovarské požadavky znamenající úsilí o roztržení Československa.
Po Runcimanově pobytu v Československu
nastal měsíc naší zatěžkávací zkoušky, kdy
jsme se každým dnem potáceli mezi válkou
a tak zvaným zažehnaným nebezpečím.
1. květen byl oslaven jednomyslným
vyslechnutím prohlášení vlády a Národní
rady tak jako v jiných městech i ve Velvarech
bez stranického zabarvení.
Dne 21. května 1938 při volbách v severních
Čechách prý chtěl Hitler zabrati německé
části republiky. O to též pracuje 20 let jeho
stoupenec Konrád Henlein. Avšak vláda
Čsl. republiky ukázala pevnou ruku
a poslala do pohraničí vojáky jako na cvičení
a protože Francie, Anglie i Rusko bylo s námi
solidární předešlo se válce a krveprolití.
Byla to částečná mobilizace, při níž zřídila městská rada v Kronově vile „kasárna“.
Jako první zde byla ubytována „železná
divize“ generála Fišera.
Před částečnou mobilisací byly ve městě
a v okolí rozhozeny letáky psané špatnou
češtinou /prý byly shozeny v noci z letadla/.
Že prý poměry v republice jsou neudržitelné
a že na mnoha místech došlo ke vzbouření
a k nepokojům.

Při volbách se v pohraničí Češi drželi dobře a postavili jednotnou kandidátku. V Praze
zvítězili čeští socialisté a zmizelo Národní
sjednocení a fašisté. Ve Velvarech byly volby
12. června. Dobře dopadly jen pro národní socialisty. V r. 1931 obdrželi v obci
294 hlasy, letos 389. Komunisté šli tentokrát s agrárníky a mají letos 161 hlasů.
Republikáni měli 215, živnostníci posledně
297 hlasů, letos 261. Národní demokraté
dříve 187, letos 112, Soc. demokraté dříve
335 hlasů, letos 185, Lidovci dříve 185, letos
93 hlasy. Tak zvaná Národní liga 71 hlasů.
V obci tím nastal přesun do leva. Zasloužilý
starosta Rudolf Pokorný odstoupil. Starostou byl zvolen Antonín Číhal, I. nám. Frant.
Paulus, II. nám. Frant. Bureš, odb. ředitel
měšťanské školy.
Dne 26. června po 4. hod. odpol. chytla
dehtárna na Solárně ve Velvarech. Děkan
se tam vydal autem s lékařem MUDr. Jaroslavem Čihákem a shledali, že se tam jeden
dělník značně popálil. Štěstí bylo, že betonový strop a značné zásoby písku zabránily
rozšíření požáru směrem k prachárně, jež
by byla výbuchem rozházela celou továrnu.
Dne 30. července zemřela ve Velvarech
paní Johana Straková rozená Dvořáková
z Nelahozevsi, poslední sestra hudebního
skladatele Mistra Dr. Antonína Dvořáka. Její
pohřeb byl dostaveníčkem vzácných cizích
hostí. Doprovodila ji bývalá hraběnka Kounicová, švagrová Mistra, jeho syn Ing. Antonín
Dvořák z minist. vojenství s chotí, magistrát. rada Sobotka se synem, řídící ve výsl.
Novotný, sbormistr z Kladna. Tento a děkan
promluvili nad její rakví a žák Mistrův, ředitel
zdejšího kůru Pokorný zazpíval jeho Biblické
písně.
Dne 13. srpna zemřel v Mladé Boleslavi
bývalý gener. ředitel – zdejší rodák – Václav Klement. Byl synem poštovního kočího
a vyučil se knihkupcem ve Slaném. Vida
tam první velocipédy spojil se na jejich výrobu s finančníkem Laurinem z Ml. Boleslavi
a pustili se do jejich motorisování. Později
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vyráběli automobily. 16. října by se byl dožil
70. let. V Mladé Boleslavi se zvěčnil vystavením sirotčince za 2,5 miliónu Kč.
Dne 16. srpna zemřel v Růžomberku
roduvěrný Slovák P. Andrej Hlinka a 21. srpna měl slavný pohřeb.
Dne 27. srpna byla našemu městu předvedena jízdní korouhev pluku Jana Jiskry
z Brandýsa. U staré radnice na náměstí
byla vztyčena státní vlajka za zvuku obou
hymen v přítomnosti městského zastupitelstva, okresního hejtmana vrch. rady
Jar. Orta z Kralup n/Vlt, plukovníka Škvora, pplk. Cikala, Sokolů, hasičů a legionářů. Promluvil nový starosta Číhal a jmenovaný plukovník. Potom bylo v kasárnách
v býv. Krohnově vile připraveno pro vojáky
občerstvení, a po koncertu vojenské hudby
byl uspořádán banket pro pozvané, jemuž
předsedal generál – lékař Dr. Smělý, žijící
v pensi na rodném statku ve Velké Bučině.
Druhý den byla v hotelu lidová veselice.
Dne 1. září podali vyslanci západních
velmocí v Praze návrh na řešení krise
okleštěním Československa.
Dne 6. září byl podán čtvrtý návrh naší
vlády na zřízení autonomie pro Němce.

Podle tohoto návrhu měly být zřízeny
kantony. Němcům bylo vyhověno takřka
ve všem, co proklamovali v Karlových Varech, pouze se jim upíralo, aby se připojili
k německé řiši s jediným vůdcem Adolfem
Hitlerem.
7. září bylo vyjednávání o autonomii
rozbito.
12. září žádá Hitler ve svém rozhlasovém
projevu v Norimberku zcela jasně připojení
t. zv. Sudet k říši.
17. září. Po návratu Chamberlainově
z Berchtesgadenu přijala britská vláda
zásadu odstoupení sudetoněmeckých území
bez dotazu obyvatelstva.
18. září. Francouzští ministři Daladier
a Bonnet odjeli do Londýna projednat
čsl. otázku. Vyslechli oba svědectví lorda
Runcimana a shodli se na tom, že není třeba
plebiscitu v Sudetech k jejich odstoupení.
Dne 20. září podala čs. vláda západním
velmocem notu, v níž se odmítají návrhy
na odstoupení našich smíšených okresů
v Čechách a na Moravě.
Dne 21. září dostala čsl. vláda od Francie
a Anglie doporučení, aby se ve prospěch
Německa vzdala těch částí rep., kde v květnových volbách obdrželi Němci 70 % hlasů.

Druhý den přišli s týmiž požadavky Poláci
a Maďaři.
Dne 21. září ráno probudili vyslanci
Francie a Velké Británie presidenta republiky
Dr. Beneše a oznámili, že Francie a ovšem
také Anglie nemohou Československu
pomoci. Oba vyslanci trvali na nutnosti
přijetí francouzsko-britského návrhu. Večer
oznámilo naše rádio, že jsme kapitulovali.
Všeobecná mobilisace byla provedena
klidně a s nadšením. Během mobilisace
se zde vystřídalo přes 10.000 vojáků.
22. září letí Chamberlain za Hitlerem
do Godesbergu a přináší mu čsl. kapitulaci. Hitler odevzdal Chamberlainovi mapu
s naznačenými územími, že mu mají býti
ihned postoupena. Forma odstoupení
se měla omezit na vpád německých vojsk
do Československa, a to ihned. Hitler
odepřel dát záruku za nedotknutelnost
zbývajícího československého území.
Chamberlain byl tím sám zděšen, a ježto
viděl, že Hitler stupňuje své požadavky,
jednal s ním dále jenom písemně. Jednání
se zdálo již rozbité, nicméně při návštěvě
na rozloučenou obdržel Chamberlain původní Hitlerovo memorandum a mapu,
kterou přivezl 24. září do Londýna.

Dne 29. října se zřítil v chodbě okresního
soudu ve Velvarech přístroj na odvšivování
vězeňských šatů na dítě žalářníka Libuši
Plundrovou a rozdrtil jí vnitřnosti. Dne 1. listopadu měla slavný pohřeb.
Dne 30. listopadu byl v Praze zvolen
presidentem okleštěné republiky Dr. Emil
Hácha, dosavadní předseda nejvyššího
správního soudu.
Rokem 1938 kronikářské zápisy končí.
Nastalo téměř sedm let novodobého
temna, kdy, mimo jiné perzekuce, nebylo
možné oficiálně kroniku psát. Teprve
po skončení 2. světové války sepsali
pánové Kocourek, Košťál a Lafka souhrnnou zprávu o událostech za okupace. Její
přepis Vám zprostředkujeme v prvních
číslech Zpravodaje v roce 2019.
Přejeme nejen velvarským občanům, aby
na ně v následujícím roce čekaly radostnější události, než na naše předky v roce
1939 a letech dalších.
Za přepis textu děkujeme paní Blance
Tauerové.
Jitka Kůrková,
vedoucí Městského muzea Velvary

VELVARSKÁ
HISTORIE A SOUČASNOST
  					 					
Chržínská ulice:
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SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE PANA LADISLAVA VÍŠKA
Husův chrám na rohu Tyršovy ulice:
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KŘÍŽOVKA
Margareta Magnussonová – citát z knihy Životní úklid, kterou si můžete vypůjčit
ve velvarské knihovně: „Jedna z mých dcer má v kuchyni nápis:.… viz tajenka.
Je to informativní a férové varování pro její hosty.

Inzerce
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ČÁST POSTELE

P

MLÉKO ZDROBNĚLE

M

NEDALEKO

P

MLYNÁŘSKÝ TOVARYŠ

M

ZVOLNA

P

LESNÍ PLOD

M

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

P

MALÉ MOTORKY

M

TEXTILNÍ ZÁSTĚNA

P

EVROPSKÝ STÁT

M

MORAVSKÉ MĚSTO

P

PÁNSKÉ

M

NÁTURA

P

MLADÝ MUŽ

M

DUCHNA

P

ROŠT NA OPÉKÁNÍ

M

CITRUSOVÝ PLOD

P

Vyluštění z listopadového čísla čísla:

Křížovku na prosinec připravila: Z. Ortová

Miroslav Horníček (10. 11. 1918 – 15. 2. 2003):
„Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy… VĚK PŘICHÁZÍ SÁM.“

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

51

Jakub Jan Ryba

Ceská mse
vánocní
27. 12. 2018 v 18 h

kostel sv. Kateriny
Velvary
Dagmar Zelenková / soprán
Lenka Šmídová Farkacová / mezzosoprán
Pavel Machát / tenor
Vladimír Jelen / baryton

Velvarský pevecký spolek
Detský pevecký sbor Tolárek

Pod vedením
Vratislava ŘRezáce
Vstupné 100,-

/ deti 50,-

Prodej vstupenek a vstup
do kostela od 17.30 h
Porádají Velvarský pevecký spolek
a ZUŠ Velvary. S podporou Ř
Rimskokatolické farnosti Kralupy
a mesta Velvary.

