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VELROS
STAROSTI A RADOSTI
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

VELVARSKÉHO STAROSTY - NA PŘELOMU ROKU

         		 

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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Vážení a milí, vítejte v novém roce!
Na jeho počátku je již tradičně třeba hodnotit ten minulý a trochu si poplánovat ten
přicházející, tak s chutí do toho, teď je na
to nejlepší chvilka! Píši tyhle řádky pár dní
před Vánoci, tak ještě věřím tomu, že počátek nového roku bude bílý a mrazivý,
a můžu si tedy přestavovat, jak čtete lednový zpravodaj pěkně v teple u kamen, venku
vánice, ale deka hřeje, vy s šálkem dobrého
čaje a talířkem zbylého svátečního cukroví,
pravda, slíbili jste si, že od Nového roku už
se sladkému vyhnete, ale když je taková
milá příležitost… (tak snad to aspoň trochu
vyjde a vy nesedíte někde v lezavu, ven-

ku plískanice, po sněhu ni památky, místo
deky depka a cukroví dávno vymetýno).
Jak to bylo v roce minulém? Z hlediska rozvoje města to nebyl špatný rok. Dívám-li se
do tabulky s velvarskými projekty a plány,
potěší, že mnohé z těch, u nichž jsme ještě
zkraje roku osmnáctého měli otazník či vykřičník, tedy jsme nevěděli, zda se do nich
pustíme, anebo jsme věděli, že je potřeba
se do nich pustit, je nyní odškrtávací fajfka,
moje oblíbená, značící „hotovo“. Odfajfklá
je fasáda ve vnitrobloku ZŠ, oprava střechy
a omítky domu čp. 9 na náměstí, výměna
topení a oprava střechy ve školní jídelně,
první fáze modernizace čistírny odpadních
w w w. v e l v a r y. c z |
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vod a přestrojení dvou přečerpávacích stanic, restaurování branky v Chržínské ulici,
oprava jižní části hřbitovní zdi a obnova
kapličky po palladiu, zbudování velké vyhlídky na Radoviči, oprava chodníků v Ješíně, pořízení multikáry pro technickou četu
a mnoho a mnoho dalších menších investičních akcí. Získali jsme pro všechny, kdo
měli zájem, kvalitní kompostéry zdarma,
pořídili štěpkovač, instalovali jsme nový
rozhlas, máme nový digitální povodňový
plán… stihlo se toho na jeden rok fůra, řekl
bych. Něco se začalo a dokončí se na jaře
– nové hřiště v Ješíně, úprava prostranství
před ZUŠ, vitráže v kostele sv. Jiří, zasíťování parcel u Horova mlýna, věřme, že i obnova nádrže na Velké Bučině, kterou jsme
museli reklamovat.
Dosti se toho událo i bez našeho přičinění,
jen za vydatné podpory: postavil se nový
most přes potok, následně se i opravila
zdevastovaná cesta do Nabdína, dráhy
opravily železnici a dosti zahustily jízdní
řád, fotbalisti si splnili sen a za podpory Bohemky postavili hřiště s umělým povrchem.
A do toho všeho se tu dělalo mnoho dalšího, počítalo, uklízelo, spravovalo, čistilo,
malovalo, úřadovalo, vyučovalo, hrálo, zpívalo, tančilo, sportovalo, koncertovalo, divadelnilo, rozličně debatovalo, mudrovalo,
volilo, vzpomínalo, plánovalo, durdilo i veselilo a jánevímco ještě se tu všechno dělo!
Chtěl bych moc poděkovat všem, kdo se na
rozvojovém dění ve městě podílíte, jen díky
Vám to tu tak žije!
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Děkuji rovnou ale dopředu i za to, že se budete podílet i v roce tomto, neb už teď je
jasné, že v něm bude co dělat. Stihli jsme
si totiž loni také na dosti akcí „zadělat“, a to
jak projektově, tak žádostmi o dotaci, a už
teď víme, že budeme nejen dotahovat rozjeté projekty, ale i načínat nové, protože
toho dosti vyšlo, takže se určitě nemůžeme
těšit na žádné březen za kamna vlezem
a duben ještě tam budem, ale pěkně hezky
zjara makáme, času nazbyt nemáme!

Hlavní projekty pro rok 2019? Tu jsou některé z nich:
Záložna – v únoru bude dokončena dokumentace k provedení stavby, konečně
budeme vědět, kolik přestavba sálu bude
stát. My stát rozhodně nesmíme, objevil se
dotační titul, do kterého bychom to snad
mohli zkusit, musíme teď upřít všechny síly
k tomu, abychom se co nejlépe připravili
a co nejrychleji začali s opravou.
Kanalizace na Velké Bučině – dotace je
přiklepnuta, víme, kde je třeba co změnit v projektu, nyní je třeba projekt upravit
a dobře připravit výběrové řízení.
Strategický plán města – ano, je třeba zas
po čase dát hlavy dohromady a říci si, kudy
bychom se měli vydat v dalším desetiletí.
Radostné je, že jsme koncem roku obdrželi
zprávu, že jsme získali dotační prostředky
ve výši 4,5 milionu na vytvoření některých
dokumentů, které pomohou s rozvojem
města, strategický plán je mezi nimi, ale
budeme též tvořit nový program regenerace památkové zóny a další důležité dokumenty, za dotační prostředky se to bude
tvořit rychleji a radostněji. O tom v příštím
zpravodaji.
Územní plán – musíme též zpracovat nový
územní plán, zdá se, že náš příští rok bude
dosti plánovací.
Opravy ulic – abychom jen neplánovali,
pustíme se do opravy silnic, připraven je
projekt na opravu ulice Petra Bezruče, dokončuje se projekt opravy povrchů Růžové
ulice, částky jsou to nemalé, ale v únoru je
možné žádat o dotační příspěvek, tak to
také zkusíme, to nám nedá.
Odpadový systém – hned od začátku roku
se rozběhne nový motivační systém pro občany, který nás má vést k přemýšlení o tom,
jak nakládáme se svými odpady. Věříme,
že se u nás dobře zaběhne a že budeme
příkladem pro další obce v okolí. Díky, že
se zapojíte, je to dobrovolné, ale velmi záslužné. S novým systémem souvisí i vznik
sběrného dvora, o něž se v tomto roce budeme snažit.

Nové chodníky – zcela jistě letos opravíme chodníky v ulici Za Roudnickou branou,
čekáme na výsledek dotačního řízení, kde
žádáme o podporu na chodník v Malovarské a Slánské ulici, připravují se i další projekty.
U-čko – věříme, že letos konečně vznikne
a že u rybníka budeme mít dostatečné zázemí. Výběrové řízení na dodavatele běží
do poloviny ledna, držte palce, ať se najde
solidní zájemce!
Nové učebny ve škole – naše základka
získala grant na vybudování dvou úžasně
chytrých a moderních učeben, tak se na ně
těšíme!
Restaurování výmaleb ve sv. Jiří – rádi
bychom letos začali několikaletý proces
restaurování ojedinělé renesanční výmalby v našem hřbitovním kostele, věnovat se
budeme samozřejmě i drobným památkám,
letos si brousíme zuby na sv. Kateřinu, která nám loni prchla.
Wifi zdarma – získali jsme podporu
15.000 Eur na vybudování veřejné wifi
ve městě, která by měla vzniknout také
v letošním roce.
To jsou některé větší projekty, o nichž víme.
Ale k tomu bychom ještě měli vybírat a zaškolovat asistenty prevence kriminality,
obnovovat polní cesty a výsadbu kolem
nich, projektovat, pracovat se bude i na budovách našich škol, letošní rok, zdá se by
měl být mimo jiné ve znamení modernizace
tamních toalet, a k tomu budeme samozřejmě pořádat a podporovat pravidelné akce
městské, školní i našich spolků, letos se
chystají i dvě mimořádné: fotbalisté slaví
100 let a hasiči 155.
Není toho málo, proto jsme se rozhodli vytvořit dobrovolné pracovní skupiny, pokud
byste měli zájem se v některé z nich účastnit, budeme moc rádi (jejich složení v příštím čísle)!
w w w. v e l v a r y. c z |
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Jedna stará pranostika zní: leden jasný –
roček krásný. My už vcelku jasno máme,
tak věřme, že to bude pěkný rok.
Přeji nám všem co nejklidnější a nejmilejší
rok 2019, těším se, že se v něm budeme
dosti potkávat a hodně toho spolu uděláme.

VÁNOČNÍ DÁRKY MĚSTU

Budu se těšit, že to bude rok, který si užijeme a na nějž budeme rádi vzpomínat.
Z pozice starosty se vynasnažím, aby tomu
tak bylo. Díky, že v tom pomáháte.
Srdečně zdraví, přeje pevné zdraví
a v ouctě se klaní, Radim Wolák, natvrdlý
starosta od fortny.

  					

Naše město dostalo letos pod stromeček
několik krásných vánočních dárků. Jedním
z nich je dotace ve výši 4,5 milionu korun
na vytvoření důležitých dokumentů města,
jako je strategický plán, program regenerace památkové zóny, nový web a další.
Dále jsme získali příspěvek 15.000 Euro
na vytvoření bezplatného wifi pro občany.
A poslední velký dárek jsme si dali sami:
zastupitelstvo schválilo na prosincovém
jednání zřízení Fondu města Velvary pro
obnovu a rozkvět památkové zóny, díky němuž budeme lépe pečovat o naše historické bohatství, podobné fondy již léta fungují
v jiných památkových městech, jsme rádi,
že jej budeme mít i u nás!

RENESANČNÍ
BRANKA
ZACHRÁNĚNA!
Před dvěma lety jsme se
rozhodli, že bychom měli
pomoci renesanční brance v Chržínské ulici, jedné
z našich nejstarších památek, aby tu s námi ještě nějakou dobu byla. Chátrala
již velmi a okolní doprava
ji ohrožovala, hrozilo, že
branka spadne. Její majitelka na opravu neměla
prostředky, proto jsme zahájili cestu k jejímu získání
do našeho vlastnictví, což
se nám po roce podařilo.
A letos začala její obnova.
Práce velmi šikovně provedl restaurátor pan Jarmil
Plachý se svým týmem,
projekt připravil náš letitý
spolupracovník a veliký odborník pan Otakar Hrdlička,
práce dozorovaly za NPÚ paní Julie Motyčka a Eva Mikešová a za odbor kultury Slaný
paní Markéta Škrancová a Kateřina Stránská a truhlářské práce provedl pan Tomáš Krejčí.
Branka byla téměř celá rozebrána a zdokumentována, poté odsolena, zpevněna a detailně
zrestaurována. Půlroční práce vyšly na 621.000 Kč, z nichž 323.000 jsme získali z dotačních prostředků Programu regenerace památkových zón Ministerstva kultury ČR. Jsme
moc rádi, že se památku podařilo zachránit. Děkujeme všem, kdo se na opravě podíleli!
Památkám zdar a těm velvarským zvlášť! (rw)

Děkujeme, Ježíšku!
Znění Fondu přinášíme v úplném znění
v tomto čísle Zpravodaje.
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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II. Obecně závazná pravidla
1. Dotaci lze přiznat žadateli pouze na obnovu nemovitosti nacházející se v MPZ Velvary
a nemovitosti bezprostředně s památkovou zónou sousedící
2. Dotace se poskytuje na:


STATUT

FONDU MĚSTA VELVARY
PRO OBNOVU A ROZKVĚT PAMÁTKOVÉ ZÓNY



Zásady pro poskytování dotací ze zdrojů města Velvary
na obnovu nemovitostí v městské památkové zóně Velvary



Preambule




Královské město Velvary si uvědomuje, že historické dědictví patří k tomu
nejcennějšímu, co má, a proto považuje za vhodné o toto kulturní bohatství pečovat
a uchovávat jej pro budoucí generace, a to ve všech oblastech. Jenou z nich je i dědictví
stavební. Městská památková zóna (MPZ) chrání mnoho historicky cenných budov, které jsou
ve špatném stavu, a město Velvary chce pomoci jejich vlastníkům o ně řádně pečovat. V zóně
jsou i budovy, které byly již minulosti necitlivě upraveny, proto chce město podporovat jejich
vlastníky, aby je navraceli do původního stavu. Hlavním cílem zřízení fondu je motivovat
vlastníky postupovat v souladu se zásadami řádné památkové péče. Protože uvědomělý
památkově citlivý postup bývá obvykle finančně náročnější, rozhodlo se město Velvary zřídit
tento fond coby nástroj, který vlastníkům tuto smysluplnou cestu usnadní.

I. Všeobecná ustanovení
1. Poskytování dotací se provádí v souladu s obecně platnými právními předpisy a podle
těchto Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Velvary na obnovu nemovitostí
v památkové zóně (dále jen „Zásady“).

2. Celkový objem finančních prostředků pro přiznávání dotací dle těchto Zásad schvaluje
Zastupitelstvo města Velvary každoročně přídělem z rozpočtové rezervy.

3. Přiznání dotací na konkrétní akce projednává rada města a schvaluje zastupitelstvo
města na základě doporučení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ (dále jen PSR MPZ).
Proti usnesení zastupitelstva města se nelze odvolat. U podaných žádostí se hodnotí
úplnost, komplexnost záměru obnovy, soulad s Programem regenerace MPZ Velvary a se
závaznými stanovisky dotčených orgánů a s odborným posudkem (pokud byl požadován).
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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obnovu výplní otvorů (okna, dveře, výkladce, vrata) pouze v tom případě,
pokud zamýšlená obnova výplní použitím plastových materiálů je v závazném
stanovisku/vyjádření příslušného orgánu označena jako nepřípustná a je
požadována obnova ve vyšší kvalitě (zejména dřevěné výplně, Euro profil či
špaletové, apod.). Dotace se stanovuje ve výši min. 1000,-- Kč/m2 nových
(repasovaných) výplní,
obnovu fasád orientovaných do veřejných prostor, nebo viditelných z veřejných
prostor, včetně odvlhčení omítky za použití architektonicky a památkově vhodných
materiálů,
obnovu fasád poškozených novodobými úpravami do stavu odpovídajícího
prostředí MPZ (návrat tradičního rozmístění a podoby oken a dveří, doplnění
chybějících prvků členění fasády, náhrada nevhodných novodobých omítek
a obkladů materiály v souladu s památkovým charakterem průčelí),
statické zajištění architektonicky a památkově významných objektů,
obnovu střešního pláště vč. historických krovů za použití architektonicky
a památkově vhodné krytiny,
obnovu památkově hodnotných částí dispozic (klenby a trámové stropy, černé
kuchyně, historické sklepy, hodnotné vnitřní dlažby, dveře a schodiště apod.),
předprojektovou přípravu (stavebně historický průzkum objektu, odborný posudek
záměru, statický posudek apod.),
obnovu drobné architektury, stavebních detailů a uměleckořemeslných děl, jejíž
vzhled se promítá do celkového vzhledu města (ploty, zídky, opěrné zdi apod.),
restaurování a obnovu kamenných prvků a jiných historicky cenných prvků
a detailů.

3. Maximální výše dotace se stanovuje na 100 000,- Kč na jeden objekt. Minimální vlastní
podíl žadatele na akci obnovy musí být alespoň 50 % skutečných nákladů akce.
4. Dotaci nelze přiznat právnické ani fyzické osobě, která nemá ke dni podání žádosti
nevypořádané závazky vůči státnímu rozpočtu (daně, pojistné apod.), vůči městu Velvary
a jím zřizovaným organizacím.

5. Dotaci nelze přiznat, je-li nemovitost předmětem zástavního práva nebo jiného zajištění
závazku, kde dochází k prodlení ve splácení tohoto závazku či jsou-li dispozice vlastníka s
objektem jinak právně omezeny (netýká se věcných břemen a řádně splácených hypoték).
6. Do výše dotace nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který může příjemce dotace
uplatnit podle zvláštního právního předpisu (DPH).
7. Na dotaci není právní nárok.

8. Dotace se přiznává na období jednoho kalendářního roku. Musí být čerpána pouze
v období příslušného rozpočtového roku a pouze na účel, pro který byla přiznána. Dotace
nemůže být přiznána zpětně jako refundace za provedenou obnovu v letech předchozích.

w w w. v e l v a r y. c z |
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9. Dotaci lze čerpat na základě písemné smlouvy, kterou s příjemcem uzavře město
Velvary, zastoupené starostou či místostarostou.

10. Příjemce obdrží 50% z přidělené dotace po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
a zbylých 50% z přidělené dotace do 14 dní po předložení závěrečné zprávy a řádného
vyúčtování.
III. Žádost o poskytnutí dotace

1. Žadatel o přiznání dotace nebo podá žádost adresovanou Městskému úřadu Velvary
na předepsaném formuláři se všemi přílohami do 1. 3. 2019. Žádosti budou zpracovány
pověřeným zaměstnancem za účelem prověření požadovaných náležitostí pro jednání
Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Velvary a následně rady města. Žádosti budou
posouzeny v průběhu března 2019 a v dubnu 2019 zastupitelstvo projedná a schválí
rozdělení podpory (formou rozpočtového opatření). (Pro další léta bude harmonogram
fondu aktualizován).

2. Všechny došlé žádosti a jejich povinné přílohy jsou veřejnými listinami, které se
archivují nejméně po dobu 5 let. Žadateli se tyto listiny nevracejí, pokud si o ně písemně
nepožádá.

3. Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou:
- Čestné prohlášení, že vlastník nemá nevypořádané závazky vůči státnímu rozpočtu
(daně, pojistné apod.), městu Velvary a jím zřizovaným organizacím, nemovitost není
součástí ručení k úvěru, který je v prodlení ve splácení, a prohlášení o tom, zda na akci
obnovy čerpá žadatel dotaci z jiného veřejného zdroje.
- Kopie závazného stanoviska k zamýšlené akci obnovy dle § 14 odst. 1 a 2 zákona
č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči (vydává odbor kultury MěÚ Slaný)
- Kopie relevantních částí projektové dokumentace či popis a grafické znázornění
(u menších akcí), kopie opatření stavebního úřadu k zamýšlené akci obnovy (stavební
povolení, ohlášení, nařízení zabezpečovacích popř. udržovacích prací vydané příslušným
stavebním úřadem – případně vyjádření stavebního úřadu, že akce nepodléhá stavebnímu
řízení).
- Specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně
odhadnuté ceny nezávislou stavební společností ve formě položkového rozpočtu.
- Fotodokumentace současného stavu.
Pracovní skupina si může v odůvodněných případech vyžádat pořízení odborných
posudků prověřujících záměr.
IV. Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) musí mimo jiné obsahovat:
a) ustanovení o tom, že příjemce souhlasí se zveřejněním názvu akce, na niž byla přiznána
dotace;
b) ustanovení o tom, že město Velvary může akci obnovy prezentovat jako akci, která
vznikla s jeho podporou;
c) závazek příjemce dotace umožnit pověřeným zaměstnancům městského úřadu kontrolu
čerpání a využití dotace ve vazbě na rozpočet a fakturaci nákladů akce, k níž se dotace
váže;
d) stanovení způsobu, jakým bude dotace čerpána;
e) závazek příjemce dotace, že v případě porušení smluvně daných podmínek dle těchto

Zásad nebo porušení podmínek stanovených v závazných stanoviscích příslušných orgánů
vrátí dotaci do rozpočtu města Velvary;
i) ustanovení o tom, že příjemce obdrží 50% z přidělené dotace po uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace a zbylých 50% z přidělené dotace do 14 dní po předložení závěrečné
zprávy a řádného vyúčtování odboru hospodářsko-správnímu městského úřadu Velvary.
V. Závěrečná zpráva a vyúčtování

1. Po ukončení realizace obnovy, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku po
rozpočtovém roce, v němž byla dotace přiznána, je příjemce povinen předložit závěrečnou
zprávu a vyúčtování čerpání dotace.
2. Závěrečná zpráva a vyúčtování musí obsahovat:
a) popis a vyhodnocení realizace akce;
b) vypovídající fotodokumentaci akce;
c) přehled nákladů a kopie účetních dokladů včetně dokladů o jejich proplacení.

3. Pokud příjemce dotace ve stanoveném nebo náhradním termínu nepředloží vyúčtování
a závěrečnou zprávu, je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci v plné výši do
15. února následujícího roku po rozpočtovém roce, v němž byla dotace přiznána.
VI. Kontrola využití dotace

1. Příjemce dotace nebo odpovídá za hospodárné použití přiznaných prostředků v souladu
s obecně závaznými předpisy a v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.

2. Pověřený zaměstnanec městského úřadu v součinnosti s některými ostatními dotčenými
odbory (např. stavební úřad, hospodářsko-správní odbor apod.) je oprávněn kontrolovat
použití dotace, a to i během realizace akce. V průběhu realizace musí být akce vždy předem
i průběžně konzultována se zástupci odboru památkové péče MěÚ Slaný.
3. Při zjištění neplnění podmínek smlouvy nebo porušení zákonných postupů příjemcem
dotace navrhne pověřený zaměstnanec postup směřující k nápravě, případně navrhne
neposkytnutí ještě nepřevedené dotace nebo její vrácení, byla-li již převedena na účet
příjemce.

4. Pro kontrolu dodržování podmínek, za kterých byla dotace přiznána, a pro uplatnění
nápravných opatření za porušení rozpočtové kázně při hospodaření příjemce s dotací platí
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole)
v platném znění.
VII. Ustanovení přechodná a závěrečná

Tyto Zásady schválilo Zastupitelstvo města dne 12. 12. 2018 usnesením č. 9/2018
V roce 2019 budou aktualizovány na základě vyhodnocení zkušeností z prvního roku
platnosti.
PhDr. Radim Wolák
starosta města Velvary

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

11

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
							

		

Na základě rozhodnutí městské rady ze dne 19. 11. 2018 oznamujeme výši stočného
pro rok 2019 :
Voda odkanalizovaná

31,39 Kč bez DPH, tj. 36,10 Kč včetně DPH

Podle zákona o dani z přidané hodnoty činí u stočného sazba DPH 15%. U stočného
je uplatňována věcně usměrněná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky
oprávněné náklady.
Městská rada schválila dne 17. 12. 2018 poplatek za služby spojené s pronájmem hrobového místa na rok 2019 ve výši 150,- Kč na jedno hrobové místo. Poplatek je splatný
do 31. 7. kalendářního roku. Zahrnuje podíl nákladů za služby, které jsou nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště (údržba, letní a zimní údržba hřbitovního zařízení, voda, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, vedení evidence).
Cena pronájmu hrobového místa na hřbitově ve Velvarech je dlouhodobě neměnná ve
výši 7 Kč za 1 m2/rok. Poplatek je splatný předem na celou dobu trvání nájmu dle platné
smlouvy.
Šulc Libor
vedoucí odboru správy majetku MěÚ

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

Přání

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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MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY - VÝZVA PRO OBČANY
  										

Připravujeme pro Vás v roce 2019
výstavu týkající se sportu ve Velvarech. Z oblasti Sokola a fotbalu
(díky spolupráci s SK Slovan Velvary) máme předmětů a informací
dostatek. Bohužel se nám nedaří
shromáždit údaje o velvarském
hokeji a tenise. Pokud by někdo měl
k dispozici jakékoli předměty (fotografie, poháry, hokejky, dresy, rakety,
atp.) či informace o jiných sportech,
které bychom mohli k historii těchto
sportů ve Velvarech pro účely
výstavy použít, prosím kontaktujte
muzeum. Budeme rádi za každou
informaci!
Kontakty
Pražská 109, 273 24 Velvary
tel.: 315 761 419 mob.: 725 867 123
e-mail: muzeum@velvary.cz ; kurator.muzeum@velvary.cz
facebook:https://www.facebook.com/muzeumvelvary
Pozvánka

EXPONÁT S PŘÍBĚHEM

  										
Městské muzeum Velvary pro Vás připravilo novou rubriku do Zpravodaje z Velvarska na rok
2019. Jedná se o „Exponáty s příběhem“. Těšit se můžete na zajímavé příběhy, které se váží
k exponátům z našeho muzea či k jejich dárcům a tvůrcům. Zde máme první z nich…
Městské muzeum ve Velvarech má ve své sbírce mnoho
zajímavých
exponátů.
V expozici věnující se období
1. republiky v regionu Velvarsko se nachází „cigártaška“,
která má svůj příběh. Pouzdro
na cigarety pochází z počátku
20. století a muzeu ji daroval
pan Jaroslav Bouška z Velvar. A není to pouzdro ledajaké, dokonce zachránilo život!
Přečtěte si poutavý příběh,
který se k tomuto výjimečnému
exponátu pojí.
„Nepropaguji v žádném
případě kouření. Ale příběh,
který vám budu vyprávět,
s ním úzce souvisí. Zní to
neuvěřitelně, ale mému otci
kouření zachránilo život.
Přesně řečeno - byla to kovová „cigártaška“, kterou
měl otec v náprsní tašce
v inkriminovaný den. Někdy
kolem roku 1919 šel v sobotu večer domů do Velvar
z Málkovic, kde pracoval na statku bývalého majitele Martinice. U ješínské cihelny číhal
vrah, který chtěl zastřelit majitele cihelny. Tím, že otec i „oběť“ měli stejné postavy,
útočník ve tmě vystřelil omylem na srdce mého otce. A zde díky kovovému pouzdru
na cigarety kulka ztratila o obal pláště svůj smrtelný účinek a jen lehce zranila
nevinného člověka.“
Dle přání pana Boušky je možné si na pouzdro sáhnout pro štěstí.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary
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BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU MALÉ LAURY

CO PŘINESL ROK 2018 VE VELVARSKÉ KOSTCE...

V Městském muzeu Velvary se dne
16. 12. 2018 od 15:00 již tradičně konala
benefiční akce na podporu malé Laury,
trpící dětskou mozkovou obrnou. Spolek Laura připravil i pro letošní rok bohatý
program nejen pro děti, ale i dospělé. Jeho
hlavní činností je prostřednictvím získávání finančních prostředků (oslovování široké
veřejnosti a podnikatelů, pořádání kulturních akcí, prodej drobných předmětů apod.)
zkvalitnit život malé Laury. Tyto výtěžky
jsou následně využity na rehabilitaci
formou hipoterapie, ergoterapie, fyzioterapie
a lázeňské péče.
Během programu vystoupilo divadlo vi.Tvor
s dětským loutkovým představením Dlouhý,
široký a bystrozraký. Dalšími vystupujícími
byl rodinný hudební soubor Schola specialis
familiae, který zahrál na historické hudební
nástroje. Děti se mohly po představení podívat jak na hudební nástroje, tak na loutky
z divadelního představení. Součástí benefiční akce byly také dílničky, kde děti vyráběly
andělíčky ze zvonečků a papírové ozdoby,
bohaté občerstvení, prodej drobných předmětů a autogramiáda malého spisovatele
Tomáška.

Velvarská
Kostka
v září 2018 započala
již pátou sezónu. Díky
vstřícnosti města Velvary a nadšení více
než desítky velvarských žen, rozkvetlo
toto kulturní a volnočasové centrum do své
nynější podoby. Nechceme muže nikterak
opomíjet a vážíme si
každého, kdo si vybere
některý z našich kurzů,
avšak pravdou je, že
z nějakého neznámého důvodu Kostka je
od počátku především
ženským projektem.
Desítky a snad již i stovky velvarských i přespolních občanů a občánků navštívily některý
z kostkových kurzů. Mnozí se vracejí stále znovu a někteří časem dospěli z pozice účastníka
do statutu lektora (lektorky).
V roce 2018 se kromě nového dění rozkvět Kostky projevil i mnohými opravami a úpravami.
Město Velvary financovalo výrobu nových dveří dělících prostor mezi vstupním prostorem
a vytápěným vnitřkem. Tyto dveře Kostku nejen zkrášlily, ale přispějí i k úsporám energií
a k větší bezpečnosti pohybu v prostoru Kostky. Další nezbytnou investicí, kterou město
Velvary učinilo, byla oprava venkovního schodiště, které by další zimu jen těžko přečkalo.
Částečně z vlastních zdrojů za přispění sponzorů a částečně z grantové podpory města
jsme pořídili nové dřevěné stoly do modré učebny, dřevěný domeček, pískoviště a dřevěné
špalky na sezení či poskakování do kostkové zahrádky. Obnovu si vyžádala i výsadba květin
na záhoncích, kterou jsme uskutečnily za přispění několika milých brigádnic a malých brigádníčků jednoho krásného jarního odpoledne.
Zahrádku s novými herními prvky hojně využijí nejen děti při čekání na kurzy, ale také malí
účastníci letních příměstských táborů, které tvoří stále větší podíl na činnosti Kostky.
V letošním roce jsme pořádaly čtyři turnusy příměstských táborů s následujícími tématy: Zvířata (Eva Víšková, Katka Braunová), Co se skrývá v zahradě (Eliška Turková, Edita
Roberts), Záchrana pohádkové říše (Eliška Turková, Zuzka Janovská), Cesta kolem světa
za 5 dní (Eliška Turková, Andrea Levová). Velmi nás těší stále rostoucí zájem o tyto akce
a vážíme si skvělé práce lektorek, díky nimž se dobrá pověst kostkových příměstských
táborů šíří rychlostí blesku i po okolních obcích.
V průběhu roku 2018 vzniklo v Kostce několik nových pravidelných kurzů: keramika pro
dospělé s Eliškou Turkovou, konverzační kurz Němčiny s Jarmilou Neumannovou, tancová-
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Spolku Laura se během benefiční akce podařilo vybrat 15 490 Kč. Tento výtěžek bude
použit na léčbu malé Laury. Jménem Spolku
Laura bychom chtěli moc poděkovat všem,
kdo se na této akci podíleli!
Pro všechny, kteří by chtěli přispět či zjistit
více o činnosti spolku či o Lauře samotné
zde přikládáme odkaz:
http://spoleklaura.webs.com/
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ní pro děti 3 – 5 let se Zuzkou Michalíkovou,
večery pro ženy s Andreou Levovou, nový
formát pravidelných měsíčních setkávání
Celoroční konstelační program s Janou Najmanovou.
Kromě kurzů nových jsme mohli nadále
navštěvovat následující zavedené a oblíbené pravidelné kurzy a akce:
Pro děti – tvořílci (Monika Šelová), kavaHERna (Kateřina Kli Špičková, Lucie Forintová, Veronika Bartošová), keramika (Eliška
Turková), cvičeníčko (Kateřina Kli Špičková),
tancování pro děti 3 – 5 (Zuzka Michalíková), náboženství pro děti (Ondřej Kapasný).
Pro dospělé – jóga (Káťa Braunová, Kamila
Jiříková), škola pánevního dna (Kamila Jiříková), klub seniorů, coworking (sdílená kancelář), konverzační kurz němčiny (Jarmila
Neumannová), pilates clinic method – zdravá záda (Jana Žičařová), keramika pro dospělé (Eliška Turková), shiatsu terapie (Petra Cempírková, Jaromír Fatina), Celoroční
konstelační program (dříve Vnitřní vesmír),
Večery pro ženy (Andrea Levová), biblická
hodina (František Masařík).
Protože se snažíme přinášet do Kostky stále něco nového, uspořádali jsme i několik

zajímavých jednorázových kurzů:
Prožitkové zpívání se Zuzanou Vlčínskou,
Jóga a Feldenkreis – pozice lotusu aneb
o nohou a pánvi s Laurou Crowe, výtvarné
kurzy s Evou Víškovou – velikonoční dílnička a dýňování, kurzy šití s Ivanou Vojcíkovou, kurzy šití a dalšího tvoření s Helenou
a Danou, perníčková dílnička s PerníKáčou,
Baby sign - znakování pro miminka s Lucií
Tichou.
V neposlední řadě bychom rády zmínily
spolupráci s velvarskými seniorkami, které
si velice vážíme. Tyto stále vitální dámy se
scházejí v Kostce každé pondělí a svou činností dokazují, že aktivita člověku svědčí
v každém věku. V průběhu uplynulého roku

uspořádaly mnohé akce a kurzy nejen samy
pro sebe, ale i pro širokou veřejnost. Spolupracovaly s velvarským muzeem a oslovily další skupiny obyvatel města, které se
nám doposud nepodařilo do dění Kostky
vtáhnout. Nutno podotknout, že tyto aktivity
seniorek podpořilo město Velvary zvláštním
grantovým příspěvkem.
Z tohoto výčtu aktivit Velvarské Kostky je
snad zřejmé, že naše centrum je živoucím
organismem, hledajícím stále nové cesty k uskutečnění nápadů a podnětů, které
k nám přicházejí. Jak jsme již předestřely
a jak chceme stále zdůrazňovat, rády bychom naši činnost nadále nejen udržovaly
ve stávajícím stavu, ale i rozvíjely. Kdokoli
z občanů našeho města má u nás vždy dveře otevřené. Budeme rády za jakékoli podněty nebo za zapojení nových nadšenců do
aktivit Velvarské Kostky.
A co nového nás čeká v roce 2019? Všechny stávající kurzy budou nadále pokračovat
a chystáme pro Vás opět několik nových jednorázových kurzů. V zimním období by se
měla uskutečnit jedna jógová sobota s Laurou Crowe, kurz šití šatů s I. Vojcíkovou,
kurz tvorby loutek s Karolínou Boreckou
a jistě i velikonoční dílnička a dílnička ke dni
matek. V případě zájmu se také uskuteční

první zimní příměstský tábor v době jarních
prázdnin. V létě nás čeká opět několik turnusů příměstských táborů. A dále? Nechme
se překvapit, co nového s sebou tento rok
přinese…
Na závěr bychom chtěly poděkovat městu
Velvary za vstřícnost a podporu, všem našim lektorkám a lektorům za veškerou invenci a radost, kterou do Kostky vnášejí, všem
účastníkům kurzů za to, že svou účastí dávají smysl existenci našeho centra a naší
aktivitě. Za design našich propagačních
materiálů děkujeme skvělé grafičce Marušce Štruncové, za právní a finanční podporu Markétě Rylkové a Tomášovi Rylkovi, za
vedení účetnictví Šárce Korecké, za pomoc
s údržbou a provozem Františku Vernerovi,
za pomoc s přípravou grantu klubu seniorek
Pavlíně Řezáčové, za dosavadní koordinaci
kurzů Lindě Šmídové, za pomoc s koordinací kurzů od září 2018 Zuzce Michalíkové...
A všem skvělým lidem, kteří se na chodu
a rozvoji našeho centra podílejí.
Těšíme se na další nové projekty, kurzy
a akce, které přinese rok 2019.
Za členky a přátele Velvarské Kostky
Kateřina Klička Špičková
foto archiv Kostky
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LEDEN
LEDEN 2019
2019

Mimořádné akce
Mimořádné
akce
Mimořádné
akce
Velvarské Kostky
Velvarské
Kostky
Velvarské Kostky

SHIATSU s Petrou
SHIATSU
s
12. - 13. LEDNA
SHIATSU
s Petrou
Petrou
12.
13.
LEDNA
cena
750,Kč
12.
- 13.
LEDNA
cena
cena 750,750,- Kč
Kč

Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje a dochází
Prostřednictvím
shiatsu
energie
v těle
harmonizuje
dochází
k odstranění bolesti
zad, se
hlavy,
zvýšení
imunity,
zlepšení a
Prostřednictvím
shiatsu
se
energie
v těle
harmonizuje
apsychické
dochází
k
odstranění
bolesti uvolnění.
zad, hlavy,
zvýšenítrvá
imunity,
zlepšení
psychické
pohody
a
celkovému
Ošetření
přibližně
60
minut.
k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity, zlepšení psychické
pohody
a celkovému
uvolnění. Ošetření trvá přibližně
60553
minut.
Petra Cempírková,
Petra.Cempirkova@seznam.cz,
604
118
pohody
a celkovému
uvolnění. Ošetření trvá přibližně
60 minut.
Petra Cempírková, Petra.Cempirkova@seznam.cz, 604 553 118
Petra Cempírková, Petra.Cempirkova@seznam.cz, 604 553 118

CELOROČNÍ
CELOROČNÍ
KONSTELAČNÍ
CELOROČNÍ
KONSTELAČNÍ
PROGRAM
KONSTELAČNÍ
PROGRAM
čtvrté setkání
PROGRAM
čtvrté
setkání
19. LEDNA
čtvrté
setkání
19.
LEDNA
10:00
- 18:00
19. LEDNA
10:00
10:00 -- 18:00
18:00

Více informací najdete na stránkách Velvarské Kostky nebo na fb.
Více informací najdete na stránkách Velvarské Kostky nebo na fb.
Více informací najdete na stránkách Velvarské Kostky nebo na fb.

KURZ ŠITÍ
KURZ
ŠITÍ
20. LEDNA
KURZ
ŠITÍ
20.
LEDNA
14:00
- 18:00
20.
LEDNA
14:00
-- 18:00
cena 180,Kč
14:00
18:00
cena
180,cena 180,- Kč
Kč

Šití dámské tuniky/šatů nebo legín vel. 34-52 z teplejších materiálů:
Šití
dámské fleecu
tuniky/šatů
nebo legín Kvel.
34-52 bude
z teplejších
teplákoviny,
nebo svetroviny.
dispozici
střihová materiálů:
předloha,
Šití
dámské tuniky/šatů
nebo legín vel.
34-52 z teplejších
materiálů:
teplákoviny,
fleecu
nebo
svetroviny.
K dispozici
bude
střihová
střihový
papír,
jeden
šicí
stroj,
overlock.
Přineste
si
s
sebou předloha,
šicí stroj,
teplákoviny, fleecu nebo svetroviny. K dispozici bude střihová
předloha,
střihový
šicí stroj,
overlock.
Přinestea silátku.
s sebou
stroj,
nůžky napapír,
látkujeden
a nůžky
na papír,
špendlíky
Na šicí
množství
střihový
papír,
jeden
šicí stroj,
overlock.
Přineste si s sebou
šicí
stroj,
nůžky
na se
látku
a nůžkypředem.
na papír,
špendlíky
a látku.
Na 130
množství
materiálu
domluvíme
Hlaste
se na tel.
číslo 776
221,
nůžky
na látku
a nůžky na papír,
špendlíky
a látku.
Na množství
materiálu
se
domluvíme
předem.
Hlaste
se
na
tel.
číslo
776
130
221,
nebo e-mail
Kapacita
je omezená.
materiálu
seivavojcikova@seznam.cz.
domluvíme předem. Hlaste
se na kurzu
tel. číslo
776 130 221,
nebo
e-mail
ivavojcikova@seznam.cz.
Kapacita
kurzu
je
omezená.
V novém
roce
se na Vás těší Ivana Vojcíková
nebo
e-mail
ivavojcikova@seznam.cz.
Kapacita kurzu je omezená.
V novém roce se na Vás těší Ivana Vojcíková
V novém roce se na Vás těší Ivana Vojcíková

ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (4. - 10. 3. 2019)
ZIMNÍ
TÁBOR
10.
ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
(4.
10.
3.
2019)
Hledáte
program pro své děti
ve věku(4.
6 –-- 9
let 3.
na2019)
jarní prázdniny?

Hledáte
program
své
věku
9
jarní
Máte příležitost
přihlásit
na ve
příměstský
v Kostce.
Hledáte
programjepro
pro
své děti
děti
ve
věku 6
6–
– tábor
9 let
let na
na
jarní prázdniny?
prázdniny?
Máte
příležitost
je
přihlásit
na
příměstský
tábor
v
Kostce.
Program
bude připraven
do pátku
od 8 do 16 hodin.
Máte
příležitost
je přihlásitodnapondělí
příměstský
táborvždy
v Kostce.
Program
bude
od
Cena 2000,Kčpřipraven
(nezahrnuje
obědy).do
Program
bude
připraven
od pondělí
pondělí
do pátku
pátku vždy
vždy od
od 8
8 do
do 16
16 hodin.
hodin.
Cena
2000,Kč
(nezahrnuje
obědy).
Přihlášky
na: Kč
velvarskakostka@seznam.cz
nebo 725 831 642
Cena
2000,(nezahrnuje obědy).
Přihlášky
na:
725
Tábor se uskuteční
v případě dostatečnéhonebo
zájmu.
Přihlášky
na: velvarskakostka@seznam.cz
velvarskakostka@seznam.cz
nebo
725 831
831 642
642
Tábor
se
uskuteční
v
případě
dostatečného
zájmu.
Tábor se uskuteční v případě dostatečného zájmu.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Co nám asi přinese rok 2019? Na to nám
teď nikdo neodpoví. Snad jen ty staré
dobré pranostiky nám mohou dát naději, ale jistotu budeme mít až na konci
– v prosinci 2019.
Podle lednové pranostiky se říká: je-li
v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se
hojně brambory, je-li na svatou Anežku
obleva, bude v létě hodně bouřek…
My, ze základní školy, se ještě v myšlenkách vracíme do samého konce roku
minulého a podělíme se s vámi o některé
pěkné záležitosti, které jsme stihli uskutečnit.
Škola přivítala hosty z několika institucí
(iStyle, AV Media, Fraus, UJEP) a mnoho kolegů z okolních i vzdálenějších škol.
Každý z nich měl neopakovatelnou
možnost seznámit se s trendy v oblasti
IT, které se začleňují do výuky na základních školách. O jednotlivých dílnách jsme
se zmiňovali v minulém zpravodaji. Akce
se vydařila a byl o ni opravdu velký zájem.
Někteří naši kolegové odletěli s žáky školy v rámci programu Erasmus+ KA2 EKOGEEKS IN ACTION do Portugalska, kde
školu reprezentovali. O získaných zkušenostech se děti podělily se svými spolužáky, kteří se připravují na březnové setkání
partnerských škol v Turecku.
Druhé třídy ukončily kurs plavání, který
navazoval na předcházející ročník. Třetí
třídy absolvovaly několik hodin bruslení
na Slánském zimním stadiónu. Děkujeme tatínkům a dědečkovi, kteří se zapojili a pomáhali s organizací jednotlivých
hodin (p. Jandouš, p. Turek, p. Stýblo
a p. ing. Průša – děkujeme i za 4. třídy).
Před vánočními svátky se ve škole uskutečnila charitativní akce Adventní kalendář naruby. Každý den někdo přinesl do

          

školy jednu pro sebe již nepotřebnou věc,
která někomu jinému může ještě posloužit a udělat radost (oblečení, hračky, knihy apod.). Věci jsou určené pro Charitu
Kralupy nad Vltavou.
9. třídy zorganizovali jinou charitativní akci
pro psí útulek Bouchalka. Cílem bylo shromáždit a předat útulku nepotřebné deky,
vodítka, krmení (granule) atd. a předat
vše vedení útulku.
Některé třídy využily předvánočního času
k exkurzím do Prahy nebo do čokoládovny a svíčkárny v Šestajovicích.
Podnikli jsme i exkurze zcela „nevánoční“ do čističky odpadních vod (8. ročníky),
do provozu Comaxu se v rámci hodin
technických prací vydali osmáci i deváťáci. Zájemci z páté třídy se zapojili do soutěže T-Profi, která se konala již poněkolikáté v Nymburce. Jedná se o náročnou
technickou soutěž. Týmy z celé republiky

složené ze žáků ZŠ, SŠ (technické obory
- SOŠ Slaný) s podporou jednoho podniku
(v našem případě Linet) sestavují předem
neznámý jednoduchý stroj podle nákresu.
Hotovo musí být v určitém čase.
Proběhlo výběrové řízení na vybavení
učebny přírodních věd a jazykové učebny počítačovou technikou. Toto výběrové
řízení je součástí projektu s názvem „Svět
v oknech“, který je financován z Evropských strukturálních fondů. V rámci tohoto projektu dojde k úpravě poslední části
školního dvora, vybudování bezbariérové
kabiny WC a k rekonstrukci vnitřní školní internetové sítě, včetně výkonného
serveru.
Na dvoře školní družiny probíhají
práce na novém velkorysém herním
prvku. Přes celou délku školního dvora vznikl labyrint prolézaček, houpaček,
schovávaček a úkrytů pro zpestření pobytu dětí v družině. Už aby bylo jaro!
12. prosince jste se i Vy mohli účastnit
celostátní akce „Česko zpívá koledy“.

Před zpěvem byly vyhlášeni nejlepší
hráči fotbalové akademie a vítězové
výtvarné soutěže o nejlepší PF. Zpívání
doprovázel minijarmark, kde bylo možno
zakoupit výrobky dětí z naší školy. Více
informací získáte na
www.denik.cz/ceskozpiva-koledy/.
Věříme, že nám úsměv a zpěv nezmizí
ze rtů ani v dalších měsících.

ZPRÁVIČKY

Nezapomeňte na Klub předškolák pro
budoucí prvňáčky.
V lednu se uskuteční sběr papíru
– sledujte web školy.
Sbíráme i staré nepotřebné mobily, přineste nebo pošlete je do školy nejpozději
do 18. ledna.
Ve spolupráci s vedením města je zajišťován sběrný kontejner na použitý jedlý
olej.
Za ZŠ Velvary M. Červenková
foto archiv školy

JEŠTĚ KOUSEK ZE ŠKOLY...
           

						

Ještě kousek ze školy…

Realizujeme vaše sny…
Vy máte nápad, my to umíme postavit…

klempířské práce
instalatérské a topenářské práce
zednické práce
zámečnické práce
terénní úpravy a údržba pozemků
pokládka zámkové dlažby

www.stavby-velvary.cz

Telefon: 724 515 108
www.stavby-velvary.cz
Inzerce

Děti ze 3. A se v projektové hodině českého jazyka
seznamovaly s veršem, rýmem, říkadlem a poezií.
Na konci projektu si samy zkusily, podle určitých
pravidel, říkadlo či básničku vymyslet a zapsat.
Kupodivu velkou motivací byla nabídka zveřejnění
nejpovedenějších dílek v našem zpravodaji. Takže
se pyšníme několika dílky na téma „zvíře“.

Děti ze 3.A se v projektové hodině českého
jazyka
seznamovaly
s veršem,
rýmem,
říkadlem a poezií. Na konci projektu si sami
zkusily, podle určitých pravidel, říkadlo či
básničku vymyslet a zapsat. Kupodivu velkou
motivací
byla
nabídka
zveřejnění
nejpovedenějších dílek v našem zpravodaji.
Takže se pyšníme několika dílky na téma
„zvíře“.

MOJE KOČKA

Netopýři

Adélka Janovská

Zuzka Lainová

Moje malá kočka
jmenuje se Vločka,
a když vítr fičí,
ona jenom syčí.
A když venku fouká,
ona zase mňouká.

Netopýři jako ptáci
umí koukat ve dne v noci
jsou to letci, také myši
od lidí se ovšem liší.

Zuzka Lainová

Moje babi Maruška
koupila si papouška,
zpívá jí teď do ouška.
Ať má ráda papouška!

MOJI ZNÁMÍ

Křeček
Adriana Bláhová
Křeček to je malé zvíře,
bydlí u mě doma v díře,
chce si pořád jenom hrát,
umí rychle utíkat.
Kocouři
Nella Valchářová
Kocouři jsou mlsní,
jen tak něco nesní.
Mají hebké kožíšky
jako všechny kočičky.

Adélka Janovská

Moje malá kočka
jmenuje se Vločka,
Moji známí
a když vítr fičí,
Eliška Jandoušová
Moje teta Haničkaona jenom syčí.
koupila si králíčka.
když venku fouká,
Králíček teď dělá A
hopky,
Ztrácí přitom svoje
bobky.
ona
zase mňouká.

KŘEČEK

Moje teta Sylvie
koupila si nutrie,
má asi tři dioptrie,
dobře vidí na nutrie.

Adriana Bláhová

Strejda Radim má zas včelky,
létají mu kolem telky.

Křeček to je malé zvíře,
bydlí u mě doma v díře,
chce si pořád jenom hrát,
umí rychle utíkat.

KOCOUŘI

Nella Valchářová
Kocouři jsou mlsní,
jen tak něco nesní.
Mají hebké kožíšky
jako všechny kočičky.
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NETOPÝŘI

Moje kočka

Netopýři jako ptáci
umí koukat ve dne v noci
jsou to letci, také myši
od lidí se ovšem liší.

Eliška Jandoušová
Moje teta Hanička
koupila si králíčka.
Králíček teď dělá hopky,
ztrácí přitom svoje bobky.
Moje babi Maruška
koupila si papouška,
zpívá jí teď do ouška.
Ať má ráda papouška!
Moje teta Sylvie
koupila si nutrie,
má asi tři dioptrie,
dobře vidí na nutrie.
Strejda Radim má zas včelky,
létají mu kolem telky.
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AUTO VELVEX – AUTOBAZAR VE SLANÉM NA PRAŽSKÉ ULICI
KVALITNÍ VOZY PŮVODEM Z ČESKÉ REPUBLIKY A SERVISNÍ HISTORIÍ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE VELVARECH

  									
Tříkrálová
sbírka ve Velvarech
Tříkrálová sbírka ve Velvarech

RokRok
se se
s rokem
sešel a naším městem opět projdou tři králové, aby pomohli vybrat
s rokem sešel a naším městem opět projdou tři králové, aby pomohli vybrat
prostředky
pro
Tříkrálovou
konápod
podzáštitou
záštitou
Charity
prostředky pro Tříkrálovousbírku,
sbírku, která
která se
se každoročně
každoročně koná
Charity
a díky
nížníž
se se
i ui u
nás
prostředkůna
napodporu
podporulidílidí
v nouzi.
a díky
násvybere
vyberedosti
dosti potřebných
potřebných prostředků
v nouzi.
Děkujeme,
že že
malé
koledníky
za Vaši
Vašipomoc!
pomoc!
Děkujeme,
malé
koledníkypřijmete,
přijmete, děkujeme
děkujeme za

Letos
budou
třitřikrálové
5.aa6.6.ledna.
ledna.
Letos
budou
královéchodit
chodit po
po Velvarech
Velvarech 5.

Obchodem s ojetými vozy se zabýváme již řadu let, tudíž veškeré naše služby jsou na té nejvyšší úrovni.
Zastupujeme všechny renomované poskytovatele spotřebitelského úvěru, pojištění Vám vybereme na míru
a cenu srovnáme u deseti pojišťoven.
U všech těchto institucí máme vyjednány ty nejlepší podmínky pro naše zákazníky.
Jako jediní na Kladensku Vám můžeme nabídnout záruku na ojetý vůz až na 36 měsíců. Některé naše
vozy jsou dokonce v tovární záruce přímo od výrobce. 100 % nabízených vozů skutečně vlastníme,
a proto garantujeme legální původ vozu.

Městská knihovna
rozšířila
nabídkuNABÍDKU
společenských
her
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
ROZŠÍŘILA
SPOLEČENSKÝCH
HER

Městská
knihovna rozšířila nabídku společenských her
  									

Soustředíme se na vozidla původem z České republiky, a to z důvodu snadného získání informací o historii
vozu (stav ujetých „km“, rok výroby atd.) Tyto informace si můžete ověřit nejlépe u automobilů původem
právě z České republiky, proto Vám nabízíme standardně 80 % vozů původem z ČR.
Na všechny vozy v naší nabídce Vám sjednáme spotřebitelský úvěr, který lze splácet
12 – 84 měsíců a výše akontace je pouze na Vás, lze zajistit i akontaci nulovou.
Úvěr umíme i nezajištěný – neručíte vozem, který si zrovna kupujete. Pro naše zákazníky
je jistě důležité to, že vykupujeme vozy všech značek a stáří, peníze vyplatíme ihned a v hotovosti.
Další vyřizování, jako například přepis vozu, jsou již pouze na nás, o vše se postaráme.
Přijďte se osobně přesvědčit o kvalitě našich služeb, a hlavně o kvalitě našich vozů
– to je to nejdůležitější. Nabízíme vozy všech typů a značek.
V Auto Velvex ve Slaném Vám pomůžeme s výběrem, proto přijďte se k nám podívat. Určitě je z čeho
vybírat. Sídlíme na adrese Pražská 338, Slaný 274 01.
Kompletní informace najdete na
www.autovelvex.cz, na 777 725 881 nebo na
emailu: info@autovelvex.cz.
S pozdravem tým Auto Velvex
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Kronika

města Velvar

V letech 1939-1945 nebylo možné kroniku
oficiálně psát, proto jsou události z období
Protektorátu zaznamenány pány Kocourkem, Košťálem a Lafkou souhrnně na konci
pamětní knihy.
Historické události za okupace ve Velvarech - část první
Mnichov a jeho následky.
Mnichov, který byl válečným preludiem
a utrpením všeho lidstva, zanechal zlé stopy i na lidu našeho města Velvar. Ihned po
Mnichovu začal chaos a rozdělení místních
občanů. Toto rozdělení způsobilo několik
aktivistů, protidemokratů a protisocialistů.
Rozdělení mělo svůj počátek v zorganizování strany „Národní jednoty“, v jejímž čele
stál největší fašista J. Mareš, tehdejší ředitel „Solárny“ ve Velvarech. Tato strana byla
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založena ještě před 15. březnem a skládala
se z bývalé národní demokracie, lidové strany, z lidí velmi dobře situovaných a prospěchářů, kteří se k nim připojili.
Jejich programem bylo zasévat mezi lid mínění, že pro naši záchranu je nutno dát se
do služeb a vedení Německa, ba že je v našem zájmu pro budoucnost našeho národa,
abychom změnili i státní příslušnost.
Hlavní cíl této strany ve Velvarech byl jak
nejlépe uchránit svůj vlastní majetek, a jak
připravit půdu pro okupanty. To se jim částečně podařilo.
Po 15. březnu 1939, když Němci obsadili Československo, byla již ve Velvarech
Němcům k disposici tato strana v plné míře.
Ač byla Němci rozpuštěna, převedla tyto své
zrádce českého národa do nově zorganisované strany Vlajky, která se cele zapojila
do mezinárodního fašismu a německého
nacismu. V čele této zrádcovské skupiny
stál syn ředitele továrny „Solárna“ Mario
Mareš, kterému přisluhoval obrvlajkař
Dr. Karel Janovský, advokát, jeho koncipient
Jaroslav Krčma, syn býv. poslance soc. de-

mokr. A k nim se připojila celá řada občanů
z tehdy veřejného života: přednostové peněžních ústavů, lékaři, nejlépe situovaní
právníci, ale žel i lidé prostí, kteří z hmotných
zájmů jí dělali dobré služby. V roce 1940
hlásil Mario Mareš na gestapu na Kladně,
že nejen on se dává do služeb gestapa,
ale že slibuje, že tam budou celé Velvary.
Tak to aspoň vysvětlil kladenský gestapák
Wiliam Bűrger, vyšetřující komisi revoluce,
vedené předsedou Josefem Kocourkem,
farářem evangelické církve metodistické
a členům Josefu Štefánu, pekaři, Bohumilu Řezáčovi, cukráři, Václavu Novotnému,
přednostovi dráhy, kdy Bűrgra vyšetřovali
na Kladně.
Již tehdy v březnu r. 1940 Mario Mareš hlásil
Bűrgrovi, že ve Velvarech je k Vlajce připojeno 147 organisovaných vlajkařů. Je to smutná bilance, ale pravdivá. Zde selhala téměř
všecka inteligence, lékaři, právníci, učitelé,
přednostové úřadů, ba i tři legionáři se našli.
Vlajkaři ve své zaslepenosti šli tak daleko,
že chtěli mít celé velvarsko organisované
ve Vlajce.

Nastalo udávání, zatýkání nevinných lidí.
Jenom během roku 1941 bylo zatčeno

a uvězněno 110 obyvatel, z nichž 71 přišlo
o život popravou, nebo plynem, či ubitím
v koncentračních táborech. Ve své moci
a sebevědomí šli tito zrádci národa tak daleko, že veřejnost již předem věděla, kdo bude
třeba za týden zatčen. Výhrůžky se obyčejně
splnily a tím vzbuzovali hrůzu, neboť tím
byl každý předurčen k smrti.
Byl to strašný život, a mnozí, aby tomu předešli, dobrovolně se přihlašovali k Vlajce,
čímž vlajkařům ještě více rostla chuť. Nastalo ještě větší udávání, špehování. Jejich
ziskuchtiví donašeči a mladí dobrodruzi
chodili dům od domu a poslouchali pod
okny, zda se neposlouchá rozhlas, a tím si
často vyrovnávali své osobní, nebo stranické
zájmy.
Celá rada městského úřadu se starostou
Antonínem Číhalem byla zatčena na toto
udání a záhy v koncentrácích umučena.
Celý okresní soud s předsedou JUDr. Karlem Treybalem, který byl světovým mistrem
šachu, legionář a člen ilegální skupiny Obrana domova. Byl 31. května zatčen a zastřelen. Dr. Karel Treybal byl prvou obětí nacistů
ve Velvarech. Nejsmutnější doba byla
pro velvarské od jara 1941 do konce října
1941. Byla to první a největší etapa utrpení
a persekucí nevinných velvarských občanů,
kteří byli vlajkařům nepohodlní, protože měli
rádi svoji vlast a svůj národ.
Do 21. října 1941 byli jako další zatčeni
Otto Fišl, obchodník, Jaroslav Podlašecký, advokát, úředníci soudu Dekoj, Jansa,
Ottmar a Mašek /pouze Marie Dybská nebyla zajištěna, ale neušla tomu po převratu/.
Dále byli zatčeni městští radní Frant. Paulus,
Antonín Man, Alois Týc, cukrář, dále Papež
pekař, J. Bartoš, elektrotechnik, dále náměstek přednosty poštovního úřadu Ježek,
V. Doubrava, ředitel záložny, Karel Beneš,
stavitel, Jaroslav Černík, automontér. Tito
všichni byli do konce roku 1941 umučeni.
V téže době byl zatčen Josef Tlustý,
hostinský, manželé Němcovi, Marie ČerníkoZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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vá mladší, Marie Černíková starší a František Černík, který byl potom popraven. Proč
byli Černíkovi zatčeni? Protože Mario Mareš
dlužil Černíkovům za opravy jeho auta několik tisíc korun. Proto je musel likvidovat.
Toto byla první pracovní etapa vlajkařů.
Za tuto činnost si získal Mario Mareš velkou
přízeň od Němců a hlavně od Wil. Bűrgera,
který dojížděl do Velvar několikrát v týdnu
k Marešovi na pitky, hony na zajíce i lidi. Měli
z čeho dobře žít, ze zabaveného majetku,
z vydírání, od pozůstalých vybírali statisíce.
Ve statku u Mildorfů na Uhách měli hlavní
zdroj, u Čermáků platili za syna, nemluvě
o židovském majetku. Slibovali propuštění
z koncentráků a za to brali velké obnosy,
ale ani jeden ze zatčených se nevrátil,
i když bylo za něho hodně zaplaceno.
Jak vypadal městský úřad za okupace.
Bylo to místo bolesti a zmatků. Koncem
r. 1941 byl učiněn útok na vedoucí činitele jako starostu Ant. Číhala a přední radní,
a to proto, aby se dostali k moci jiní páni,
nedemokrati, zvláště pak obrvlajkař Mareš
a jiní. Proto museli být odstraněni v koncentrácích, aby mohla být učiněna tato výměna. Počátkem roku 1942 byla ve vedení krise a přiblížila se chvíle, kdy vlajkaři a jejich
skrytí pomahači usilovali o vedení na radnici.
Dne 24. března 1942 byla zvolena sedmičlenná správní komise na velvarské radnici
a to za účasti členů, kteří byli pověřeni okresním úřadem v Kralupech n/Vlt. R. Walsch,
Němec, později ho vystřídal R. Schweida,
také Němec, B. Jirkovský, Dr. Karel Jonáš, zvěrolékař, Mario Mareš, obrvlajkař,
Dr. Zdeněk Němec, právník, Bohumil Klement, učitel, a Antonín Novák, rolník, všichni
až na Ant. Nováka byli vlajkaři. Předsedou
byl B. Jirkovský. Též Rudolf Pokorný, mlynář. Tato komise vládla po dobu 3 let, až
dne 21. 3. 1945 byla učiněna změna a to
pouze v tom, že byla ve Velvarech zřízena
komisařská správa. Tímto dnem byl komisařským vedením pověřen B. Klement, učitel, o němž jsem se již zmínil. Tato správní

komise se mimo jiné vyznamenala také tím,
že na prvou sbírku Německého Červeného kříže vybrala od místních občanů přes
50.000.- K; sbírku ovšem vykonávali ti tak
zvaní lepší lidé, Marionem Marešem počínaje. Když pak byla vyhlášena prvá sbírka Sociální pomoci, tuto vůbec neprovedli a tato
sbírka musela být provedena jen t. zv. plebejci a proto vynesla pro českou věc jenom
6.000,- korun.
Další husarský kousek udělali, že prodali
nový činžovní dům u nádraží a to p. Všetečkovi, obchodníku ve Velvarech. Dům
byl postaven za starostování Ant. Číhala,
na počátku války, v ceně asi 950.000.- Kč.
Tito „hospodáři“ jej však prodali téměř
za stejnou cenu v roce 1943, tedy v době,
kdy koruna byla znehodnocena. A byla ještě celá řada věcí, jež tito pánové konali ve
prospěch Němců. Uvnitř, v úřadě, to nebylo
lepší. Rozdělení mezi úřednictvem, převaha
vlajkařského názoru, nucení přizpůsobování
se jim, když se chtělo něco pro českou věc
vykonat. Prostě: kromě několika jednotlivců
bylo třeba vyčistit celý úřad. To nebyla lehká
věc.
Situace politická a jiné události.
Před válkou a v době Mnichova převládala ve veřejném životě i na městském úřadě
strana národně socialistická, po ní sociálně
demokratická. Konečně strana lidová, národně demokratická, živnostenská a poslední
strana komunistická. O křesla se podílely
strany výše uvedené, k nimž náležela též strana agrární.
Politická nejednotnost a zášť jedné
strany proti druhé měla za následek,
že příchodem Němců neměla jedna
strana ke druhé důvěru, a proto se
mohly snadno dostat k moci strana
fašistická a lidé, kteří okupantům
sloužili. Návrhy na vedoucí místa nečinili lidé volbou nebo stranickým doporučením, ale výběr si
činili sami fašisté z těch lidí, kteří
jim budou dobře sloužit. Až na ně-

které jednotlivce, kteří byli politicky neškodní
a měli sloužit jako „volavky“ /např. Antonín
Novák, býv. řezník a Bohumil Klement/. Po
likvidování starosty Ant. Číhala, radního Ant.
Mana, Pauluse a jiných, kteří byli umučeni
v Mathausenu, byly odstraněny všecky vlivy
bývalých stran. Veškeré vedení převzali fašisté, vlajkaři a jejich přisluhovači. Ani komunisté nebyli ušetřeni a přehlédnuti, ač nebyli
nijak zúčastněni v té době ve veřejném životě. Němci je vyšetřovali, bylo jim pohroženo,
a po několika dnech byli propuštěni.
Zajištěn na delší dobu nebo fyzicky likvidován nebyl nikdo. Jinak persekuována
a hmotně i existenčně byla poškozena
celá řada občanů: pokutami, zabavením
majetku, likvidací živností apod. Obyčejně
byly vyhledávány oběti, při nichž mohla být
kompromitována většina občanů, jako tomu
bylo u Jaroslava Hory ve mlýně, kterého
vlajkaři udali německé hospodářské kontrole, že mele „na černo“. Na udání přijeli
dva vyšetřující kontrolóři: Daisher a Sixta, kteří Horu drasticky vyšetřovali po dobu
14 dnů a zjistili, že rozemlel bez výkazů
6 vagonů obilí, na čemž se podílelo přes
2.000 občanů. A o tyto lidi vlajkařům šlo.
Nepodařilo se jim to, třebaže se soud konal
v době Heydrichiády. Stalo se tak zásluhou
faráře J. Kocourka, který ihned v prvý den
navštívil zmíněné kontrolory, přesvědčil je
o mlynářově poctivosti, o tom, že moukou
sloužil i Němcům a že mlynář není zcela du-
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ševně zdráv. Mimo jiné ukázal na oběti
ve Velvarech a že zde bude opět celá
řada občanů postižena. To se dozvěděl, že to nedělají ze své vůle, ale že
tak činí na udání ze samého městského úřadu, a že musí hlášení podat. J.
Kocourek šel ihned na Výsadní obilní
společnost k předsedovi VOS Strasvicovi a potom k presidentu hospodářského soudu Műllerovi, kde žádal pro
mlynáře omilostnění. Po perné a nebezpečné zkoušce byl mlynář Hora
pozván k německému psychiatru - komisaři a konečně byl předvolán k soudu ve Velvarech, kde byl odsouzen ke
4 měsícům vězení. Celá záležitost šťastně
dopadla nejen pro Horu, ale velkou část našich obyvatel. Co se kolem tohoto případu
odehrálo, nelze popsat, byl by to obšírný román. A podobných případů byla celá řada.
Práce kulturní a osvětová.
Pokud byla osvětová práce v rukou školských za dozoru našich lidí, dělaly se opravdu krásné věci. Velmi agilním byl krajský
inspektor Procházka ze Slaného, který nás
vybízel k vlastenecké kultuře a osvětě.
Přestože z Moravcovy propagandy přicházely oběžníky, přednášky, které měly české
mínění přeškolit na nacistickou ideologii,
konali jsme si osvětu a kulturu po svém.
Místo předepsaných přednášek jako: Rasová teorie, Nová Evropa, Demokracie
a její neschopnost a jiné, přednášeli jsme
si přednášky jiné vlastní, anebo přednášeli
hosté, které jsme si pozvali. Byli to zejména:
profesor J. Mašek z Prahy, /učil v Kralupech
n/Vlt./ který měl sérii přednášek o geologii,
o Americe a jiných světadílech. Po několik
týdnů přednášel ve Velvarech cestovatel
St. Skulina o Africe, Dr. Svoboda o kremaci
a jiní. Účast na přednáškách se vykazovala
na formulářích, které měly sloužit pro nadiktované přednášky a tím bylo věci učiněno
zadost. O přednášky byl mimořádný zájem.
Ve Velvarech byly dva pěvecké sbory,
každý v počtu kolem 50 zpěváků, takže se
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pořádaly koncerty a jiné kulturní programy.
Ovšem nadešel den, kdy osvětové sbory
byly rozpuštěny pro svou negaci a nezájem
o německé věci a byly nahraženy t. zv. VOS
/veřejná osvětová služba/, které měly spolupracovat s „Presidium des Ministeriums
fűr Volksaufklűrung“ v čele s Emanuelem
Moravcem. Velvarskou agendu převzal
horlivec nacismu a vlajkař Dr. Mv. Kubelka
z Roudnice, který svojí drzostí a vystupováním předčil mnohého gestapáka. Do školy
vcházel se zdviženou paží, zdravil „Heil Hitler“, což žádal i od ostatních. Ve Velvarech
mu věrně přisluhoval Alois Chrastil a učitel
Palme.
VOS začala opravdu píchat do našeho
obyvatelstva. Vyvrcholilo to v roce 1944,
kdy začala akce proti bolševismu. Dne
9. ledna 1944 uspořádla VOS veřejnou
přednášku na téma: „Bolševismus a Češi
v dnešním boji“. Přednášel Josef Rejthar
z Prahy a Dr. Kubelka z Roudnice. Byla to
přednáška veřejná a povinná s pozvánkou
a útržkovým blokem opatřeným číslem.
Druhá přednáška byla 22. dubna 1944
na thema: „Jednotná fronta českých lidí
proti bolševismu“. Též kontrolovaná účast,
ale ani kontrola nezastrašila pokrokové
lidi ve Velvarech. Prostě celá řada pozvaných s velkým risikem tyto akce ignorovala.
Ovšem vlajkaři, udavači a zastrašenci si
přišli na své. Cíl těchto úvodních předná-

šek byl založit ligu proti bolševismu, což se
nepodařilo a to z těchto důvodů: Předně liga
proti bolševismu měla tvořit novou organisaci mimo Vlajky a nacistických organisací,
aby se rozšířila masová akce proti bolševismu. Za druhé vzhledem k tomu, že na náborových schůzích byli většinou členové Vlajky
a z veřejnosti nebylo zájmu, upustilo se od
dalšího organisování a též od přednášek.
Druhou organisací v rámci VOS ve Velvarech bylo organisování svazu „Válečných
vysloužilců z prvé světové války“. K této
akci dal podnět „rakouský válečný veterán“
JUDr. Janovský, jehož poučníkem byl bývalý feldvébl Dybský. První kariérista, který se
chtěl pochlubit rakouskými vyznamenáními
a toužil ještě po připojení německých, byl
druhý, který nemohl zapomenout na zupáckou komandýrku a tučný žold. Rozhodli se,
že zorganizují armádu ve Velvarech z bývalých válečníků. Politování hodné bylo, že se
k tomu propůjčil i městský úřad. Přestože
žádný zákon, nebo nařízení nebylo, ani jinde
se něco podobného neprovádělo, městský
úřad povolával domobrance z prvé světové
války na úřad a za přítomnosti tajemníka
Srbka, dělal šikovatel Dybský novou armádu. Volali lidi ze závodů i z celé veřejnosti
v terminované době, vojensky, jako by měla
být mobilisace. Ale i to selhalo. Vyskytli se
jednotlivci, kteří se postavili proti povolávaní,
odvolali se na nějaký výnos a prostě neudali
svoje nacionále. Ba docela se celá ta záležitost dostala na okres v Roudnici n/L. a akce
byla zastavena. To se mohlo stát jenom ve
Velvarech pod vedením „slepých“ generálů
a rakouských zupáků.
Sociální problematika.
Během okupace měly Velvary celou řadu
problémů. Hned po obsazení Sudet nacisty,
kdy museli naši lidé utíkat z pohraničí, přistěhovalo se do Velvar asi 20 rodin. Většina rodin chudých, bez šatstva, peněz, jen
s ranami na těle. Nejtrapnější pohled byl na
děti. V prvé době jsme rodiny nastěhovali do
ústavu pro přestárlé /nyní Dům důchodců/,

který byl napolo prázdný, protože z něho
měla být vojenská nemocnice. Ovšem to
bylo jen pro prvé dny. O další se musela
postarat sociální komise, která byla utvořena při sociální péči a Masarykově lize proti
TBC. V čele této komise byli: K. Hynek, ředitel školy, Jos. Kocourek, Jar. Knor a Vojtěch
Semler. Z této komise byla později utvořena
t. zv. Česká sociální pomoc. Tato komise
na návrh Jos. Kocourka rozhodla, aby dům
proti škole, který zakoupila Masarykova liga,
byl plně využit pro sociální a zdravotní účely. V domě v dolních místnostech měla být
poradna pro TBC s rentgenem a kanceláře
péče o mládež. V bytech, kde bydleli funkcionáři měl být zřízen dětský domov. To se
uskutečnilo a prvními obyvateli byli výše uvedení evakuovaní, kteří se později nastěhovali
do okolí do svých bytů. Sociální komise ve
Velvarech pracovala všestranně ve prospěch
našeho lidu. Od r. 1938 až do r. 1945 vysílali do dětské ozdravovny Poušť v Bechyni
až 250 dětí každé prázdniny. Ozdravovnu
založil a vedl farář metodist. církve Jos. Kocourek a za jeho vedení prošlo ozdravovnou
přes osm tisíc dětí, hlavně z velvarska a kralupska, takže bylo během války o naše děti
všestranně postaráno.
Nemenší sociální starostí bylo pomáhat ženám a rodinám, jejichž živitelé byli uvězněni,
nebo popraveni. Česká sociální pomoc udělala velký kus vlastenecké práce. Bylo potřeba zaopatřovat potraviny pro tyto rodiny, prostředky, a to cestou legální, tj. podporou od
státu, i ilegální. Sociální ilegální práce byla
velikým risikem, zvláště ve Velvarech. Předseda komise sociální vešel ve styk s ilegální skupinou Sokola „Indra“ prostřednictvím
stavitele Karla Beneše z Velvar a četnického
strážmistra Jasanovského z Roudnice. Žel,
že ihned po započetí této práce byli jmenovaní zatčeni a umučeni v koncentráku. Jenom
dík jejich solidaritě, mlčení a vlasteneckému
charakteru ušla celá řada lidí smrti.
Sociální problematikou byli také židé. V roce
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1941 bylo z Kralup vystěhováno do Velvar
asi 60 židů s rodinami. Tito Židé byli nastěhováni do rodin Židů ve Velvarech, někteří
byli nastěhování do chlévů a pracovali v zemědělství. Tito židé nebyli dle rasových zákonů považování za lidi, a žel i naši vlajkaři
je tak považovali, ač jejich ukradený majetek
jim byl dobrý. I zde co bylo možno ilegálně
učinit pro tyto odsouzence za živa, bylo povinností sociálních pracovníků.
V únoru r. 1942 bylo z Velvar odvezeno
do Terezína celkem 68 židů /mimo děti do
14 let/, z nichž se vrátili tři. Na přání a neúprosnou žádost paní Antonie Schulmannové,
která byla arijkou, rozloučil se v předvečer
odjezdu Židů do Terezína s těmito metodistický farář J. Kocourek, za přítomnosti asi
50 osob. Rozloučení bylo dojemné.
Tato krutost páchaná na nevinných obětech
nemůže být nikdy odčiněna. Na velvarské
Židy nebylo zapomenuto ani v Terezíně
v ghetu, kam byli přechodně koncentrováni
a odkud byli odváženi do různých koncentračních táborů, a do plynových komor.
V roce 1942 v listopadu a v prosinci se

vykupovala sláma pro terezínské gheto.
Z velvarska byla tato sláma dovážena koňskými potahy. Této příležitosti využili dva
občané z Velvar: Václav Zajíček, zemědělec
a metodist. farář Kocourek, kteří byli přestrojeni jako kočí a kteří řídili koňský potah
a ve slámě propašovali do gheta léky, které
byly předány MUDr. Robertu Schulmannovi
i s nějakými potravinami. Mimo jiné podařilo
se jim získat nějaké fotografie z gheta, které
byly potom předány Dr. Bőhmovi z Kladna
pro židovské museum v Praze. Tyto cesty
absolvoval Václav Zajíček několikrát, až byl
infikován tyfem a v hrozném utrpění zemřel
ve slánské nemocnici 21. 1. 1943.
Za sociálně ilegální práci je považována
akce pomoci zajatcům a koncentráčníkům
přímo ve Velvarech, které dal podnět ilegální
národní výbor. V březnu r. 1945 procházeli
Velvarami celé desettisíce zajatců spojeneckých armád. Celkem mělo projít přes Velvary
asi 150 tisíc zajatců i koncentráčníků, kteří
byli přemísťováni z toho důvodu, že se blížila východní fronta na naše území. Byly to
bědné obrazy. Vychrtlé obličeje a zniče-

ná těla. Ti lidé se vlekli jako stíny, oblečeni
v cáry hadrů, a jen monotonní klapot dřeváků /ač mnozí šli bosi/ prozrazoval, že jsou
to lidské bytosti.
Odehrávaly se bolestné scény. Tito lidé
padali hladem a vyčerpaností, byli zcela
apatičtí. Nesčíslněkrát se stalo, že v nestřeženém okamžiku skupina těchto zajatců vzala
útokem nádrž /rybníček/ u synagogy, kde
byla hnijící špína v níž byly různé zdechliny.
Tento bahnitý roztok tito lidé pili. Následek
byl, že biřici nacismu je tloukli pažbami
nebo na ně posílali své vycvičené psy,
kteří je trhali a zajatci se jen pasivně se vším
smiřovali. Nejvíce se tato pasivnost a apatie
projevovala u ruských zajatců.
V duši našeho lidu bylo však jinak. Utrpení našeho lidu a slovanských bratří mocně
zapůsobilo na naše občany, takže nebylo
ani třeba mnoho agitovat o pomoc pro tyto
ubožáky. Byly to až dojemné projevy lásky
a bratrského zájmu o tyto naše slovanské
bratry. Kde kdo by byl dal třeba poslední
sousto, jen aby těm ubožákům ulevil. Peklo se, vařilo veřejně i skrytě, dělaly se akce
na sběr prádla, šatstva, obuvi, dek a na vše
co mohlo zmírnit utrpení těchto lidí.
Organisovaně se dělaly tyto akce tak, že
již dříve než přišel transport do obcí – jako
na Bučinu, Ješín, Luníkov, Vítov a jiné, byly
do stodol uloženy potraviny a jiné potřebné
věci, nač byl transport předem upozorněn.
Tuto službu nám zprostředkovávali i naši
četníci, kteří museli přes Velvary dělat asistenci. Ale i jednotlivci vykonali velmi mnoho
pro tyto ubohé, velmi mnoho riskovali, ale
jejich láska byla mocnější než strach. Nejednou byla vážná situace, když na vše přišla
německá stráž, nebo dozorčí důstojník.
Jednomu obchodníku z Velvar se stalo,
že ho na Bučině uzavřeli do stodoly a že se
potom draze vykupoval ze spáru nacistů.
Tato péče o zajatce velmi znepokojovala
místní Němce a jejich přisluhovače. Němci poukasovali na to, že ve škole je ubytováno na 300 evakuovaných Němců a že

nikdo o ně nepečuje, kdežto těmto
„hordám“, že se pomáhá. Jakýsi „poturčenec“ jménem Zvolánek na Spořilově poštval
Němce proti všem, kdo těmto zajatcům
pomáhali. Ovšem nezvítězil. Tato služba mu
vynesla, že mu byla vytlučena okna Vladimírem Sajnarem. Celá akce se potom ovšem
odrážela na ilegálním národním výboru,
kterému byla přičít na služba zajatcům.
Alois Chrastil to potom oznámil gestapu v Roudnici n. L. Toto oznámení potom
potvrdila paní Dondová, Maďarka, žena kontrolora Dondy na Spořilově a Radim Šturma,
který mimo jiné rozšiřoval zprávu o ilegálním
národním výboru ve Velvarech. Po domluvě
jmenovanému Šturmovi, kterého si předseda
ilegálního Nár. výboru zavolal do bytu, tento
svoji vinu doznal. Litoval a s pláčem prosil
za odpuštění. Také s paní Dondovou bylo
navázáno jednání, která potom ovlivnila
svého manžela, aby v Roudnici n/L
na gestapu do záležitosti zasáhl a celá
záležitost zůstala v klidu.
Do kroniky je vložen dodatečně strojem
psaný lístek s tímto textem: První obětí
nacismu ve Velvarech byl římsko-katolický katecheta Frant. Pánek, který byl zatčen
gestapem dne 25. 5. 1940 a umučen
v koncentračním táboře Dachau.
Zápis o velvarském prostředí v letech
1939 – 1945 je trochu zkreslen, protože všichni tři, kteří zápis koncipovali, byli
příslušníky KSČ a psali v ideologii této
strany bez kontroly ostatních.
Zapsala dne 22. 4. 1998 Růžena Maršíková (rozená Vobořilová), velvarská rodačka
a pamětnice této doby.
Za přepis textu děkujeme paní Blance Tauerové.
Jitka Kůrková, vedoucí Městského muzea Velvary
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Nabízíme služby spadající do oblasti daně a účetnictví pro firmy,
živnostníky i neziskové organizace:
Nabízíme služby spadající do oblasti daně a účetnictví pro firmy,

→ vedení
účetnictví
živnostníky
i neziskové organizace:
→ daňovou evidenci
→ vedení účetnictví
→ daňová
přiznání
a poradenství
→ daňovou
evidenci
→ vyúčtování
daně zapříjmu
→ daňová přiznání
poradenství
→ vyúčtování daně z příjmu

Ulehčete si své podnikání a předejte své účetnictví nám.
své podnikání a předejte své účetnictví nám.
My Ulehčete
to za Vássispočítáme.
My
to
za
Vás
spočítáme.
Se zaměstnáváním
vlastní účetní rostou firmě mzdové výdaje.
Se zaměstnáváním vlastní účetní rostou firmě mzdové výdaje.

Externí vedení účetnictví šetří Vaše náklady.
Externí vedení účetnictví šetří Vaše náklady.
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Foto na titulní straně: František Konvrzek

KŘÍŽOVKA
Haruki Murakami (*12. 1. 1949) – citát z knihy Kafka na pobřeží, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské
knihovně: „Všichni ustavičně ztrácíme něco důležitého... Důležité šance a možnosti, city, které se nedají
ničím nahradit. To už je jeden ze smyslů lidské existence. Ale někde ve svých hlavách, aspoň já myslím, že
v hlavách, máme každý takový malý pokojík, kam ukládáme vzpomínky na všecky ty ztracené věci. Takovou
nějakou místnost s regály, jako máme tady v knihovně. A v jednom kuse vyplňujeme katalogizační lístky,
abychom se ve své vlastní mysli ještě vůbec vyznali. Musíme v té místnosti zametat, větrat, vyměňovat
květinám vodu. Jinými slovy: žiješ pak na věky ve… viz tajenka”.

SPASITEL

M

BOHATÝ

M

PRODAVAČ MLÉKA

M

MNOHOKRÁT

M

TALISMAN

M

ZNÁSOBOVAT

M

TELEFONY

M

NETREFIT

M

MALÁ MŘÍŽ

M

PLOŠNÁ MÍRA

H

BRNĚNSKÁ HANTÝRKA

H

ALUMINIUM

H

MUMLAT

H

KUS ZEMĚ

H

ČERNÝ PTÁK

H

VELKÁ GARÁŽ

H

NEBESKÉ TĚLESO

H

Vyluštění z prosincového čísla:

Křížovku na prosinec připravila: L. Štýbrová

Margareta Magnussonová – citát z knihy Životní úklid, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské knihovně:
„Jedna z mých dcer má v kuchyni nápis: LÍBÁM LÉPE NEŽ VAŘÍM. Je to informativní a férové varování
pro její hosty.
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