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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - NA SKLONKU ZIMY

Zima už se loučí a nás ani nenapadne lézt
za kamna, natož tam výhledově pobývat,
protože máme co dělat, běží a rozbíhá se
pěkná řádka městských stavebních projektů, další už se rozcvičují, no posuďte sami,
zkusím letmo popsat stav těch nejdůležitějších:

 				

ré slibují, že jsme blízko konce projektování
a že začneme vyhlížet začátek stavění. Připomínám, že zatím máme na talíři jenom
sál, budova hotelu bude další sousto. On
finančně bude i sál dosti výživný, brzy budeme znát přibližnou částku rekonstrukce,
a pak začneme chrastit kasičkou. Snažíme se vše stihnout tak, abychom se mohli
ucházet o finanční prostředky v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
na regeneraci městských brownfieldů, což
Záložna, pokud si pod pojmem brownfield
představíme soubor zchátralých budov,
který nemůže sloužit svému účelu, jistě
je. Držme si palce, žádosti se podávají do
31. května a hraje se až o 30 milionů, což
by mohlo dosti pomoci. O průběhu budu

Děkjeme všem za pomoc se zimním odklízením sněhu
- mazlik se snažil, ale nezvládal vše! (Foto: F. Konvrzek)

Záložna – na Záložně se vyklízí a pan architekt dokončuje projektovou dokumentaci k provedení stavby. Situaci mu zpestřují
pestré pokyny od statiků, dle nichž je nutno
tuto zpevnit, tamto zesílit, tohle předělat,
ono zdvojit, támhleto vykutat, tuhleto předělat a na tamto ani nepomyslet, no prostě
nám do sálu dlouho teklo a na stavu budovy
je to znát. Poslední velkou zkouškou bude
zátěžový test střechy, kdy se bude pomocí
soustavy nafukovacích bazénků naplněných vodou simulovat váha sněhové čepice. Tušil jsem, že si při rekonstrukci užijeme
dosti zábavy, ale že bude taková čvachta
už jen při projektu, to bych nevěřil. Ale jde
to kupředu! Na pravidelných schůzkách už
se řeší detaily jako pozice umyvadel, směr
spár kachliček, výška pultíku v šatně, měkkost gaučíků a mnohé jiné pikantnosti, kteZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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informovat.
Kanalizace na Bučině – taky libůstka, tady
sice aspoň neřešíme nosnost střechy, ale
kontrolujeme výšky a hloubky, aby to celé
pak dobře fungovalo, pan geodet už změřil,
co se dalo, víme, že někde budeme muset
přidat a jinde ubrat, a už jsme mnohem dále,
než na podzim. Nyní se podle toho, co jsme
zjistili, upraví projekt, a až to bude hotové,
začne soutěž o dodavatele stavby. Mezitím
budeme projektovat přípojky, aby se přesně
vědělo, kudy povedou. Zábavy i tady bude
dosti. Kdy asi kopneme do země?

U-čko – tak tady už to víme, kopne se brzy!
Výběrové řízení vyhrála firma Stavby Milota s.r.o, která nám U-čko postaví do konce
srpna. Jak bude vypadat? Přesně tak, jak
jsme si ho před čtyřmi lety naplánovali. Lehká modřínová dřevostavba stojící na ocelových vrutech, s jevištěm, klubovnou a bufetem, a hlavně s toaletami a zastřešeným
posezením. Umístěna bude vedle akátového háje tak, aby jeviště bylo natočeno do
krajiny a nerušilo při akcích tolik okolní zástavbu. Věřme, že se jej podaří postavit bez
problémů, věřme, že si na něj zvykneme (já
vím, bude to rána, to tu nikdy nebylo, ale
ono to bude fajn!), a těšme se, že bude přínosem pro náš milý Malvaňák, protože zde
po letech budeme mít vyhovující zázemí.
Hned jak se stavba rozjede, začneme též
hledat vhodného budoucího nájemce, který by provozoval dobré občerstvení a staral se s radostí a ochotou o to, abychom
se tu měli ještě lépe. Díky všem za pochopení, že okolí rybníka bude dočasně trochu
staveništěm, letošní letní sezona bude
zpestřená bzukotem vrtaček, ševelením
hoblíků, plavat budeme v rytmu bušících
kladívek a vůni sluníčka okoření závan
řezaného dřeva. A koncem léta snad již
kolemjdoucí budou překvapeně volat
ÚÚÚ! Jestlipak letošní Natvrdel už bude
tady? Snad ano, ale určitě tu bude brigáda!

Plánujeme ji na první dubnový víkend (jistě
v sobotu 6. 4. a možná i 7. 4.), tak určitě
přijďte!
Domeček v družině. Dřevostavby se nám
tu pěkně začínají množit, ve dvoře družiny
firma Stavby Milota právě dokončuje herní
domek, či snad herní dům, krásnou hravou
stavbičku, která jistě zpestří odpolední hrátky dětem v družině i paním vychovatelkám.
Na jaře se chystá společné natírání domku
hezkými barvičkami, tak mějte oči na stopkách, ať to neprošvihnete, jistě to bude pestrá a milá akce.

Chodníky Za Roudnickou branou. Výběrové řízení vyhrála firma Stavby Komeda,
tak se těšíme na spolupráci. Na jaře se tedy
začne stavět chodník jdoucí od mostu až za
roh k bytovkám a od křižovatky až nahoru
do Junáckého parku. To bude krása. Polovinu prostředků jsme získali ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Na náměstí Třebízského se po zimě vrátí
stavební firma Michal stavby, aby dokončila
dláždění a úpravy před budovou ZUŠ. Nově
vydlážděný půlkruh obestoupí kamenné
sloupky, do otvorů zasadíme okrasné třešně, pod ně sedátka v podobě pianových
otočných židliček, přibude pítko, zkrátka
vznikne umělecky podnětné prostředí, které naše vzdělání chtivé ratolesti jistě ocení.
Dočkají se konečně i v Růžové ulici! Firma
Miloslav Kalců oznámila, že od 1. dubna
začne provádět přeložku vedení ČEZ, což
je chvíle, na kterou se již těšíme, protože,
až budou kabely v zemi, rádi bychom začali
s dlážděním povrchů. V Růžové a v Chržínské ulici také vyzkoušíme nový typ lamp
veřejného osvětlení, které bychom rádi používali v památkové zóně.

Stavět se bude i u Horova mlýna. Mělnická
stavební firma Neumann by zde do konce
května měla postavit novou silnici, aby majitelé parcel mohli začít s výstavbou domků.
Krom zmíněného se chystá mnoho dalšího: výstavba nových hřišť, modernizace
učeben školy, oprava venkovních toalet
v MŠ a vnitřních toalet v ZUŠ, připravujeme podklady pro výběr restaurátorů opravy renesančních výmaleb kostela sv. Jiří,
opravu sochy sv. Kateřiny, hned v březnu
budeme prvně vyhodnocovat a rozdělovat
nově zřízený Fond města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny a věříme,
že přispějeme k rozvoji krásy vůkol, začíná
příprava nového územního plánu, a mnoho
a mnoho dalších krásných nestavebních
projektů. O nich zase příště.
rw

SBĚRNÁ NÁDOBA NA POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ
NOVĚ K DISPOZICI OBČANŮM MĚSTA
							

		

Do sběrné nádoby:
PATŘÍ:
		

- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených
a neporušených PET lahvích

NEPATŘÍ:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- směsný (komunální) odpad
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- motorový olej
- plast (krom lahví s olejem)
- sklo
- papír
- nápojové kartony (europack)
- baterie, elektromateriál
- textil a obuv
- biologický odpad
- zdravotnický materiál

Pokyny při úniku oleje:
Stabilizujte nádobu pro přímý únik oleje z nádoby

2.

Zasypte postižené místo savým materiálem (písek)

3.

Oznámení

RŮŽOVÁ ULICE – oznámení o zahájení prací

Firma Miloslav Kalců oznamuje, že v období mezi 1. 4. 2019 a 30. 6. 2019 bude pro
ČEZ realizovat přeložku nadzemního vedení do země a pro město Velvary pak demontáž
starého a přípravu nového veřejného osvětlení v ulicích Růžová a Chržínská. Předem
se omlouvá všem obyvatelům za všechna omezení (zejména půjde o omezení průjezdu
a parkování) a útrapy, které práce s sebou přinesou, a děkuje za pochopení.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Oznamte vzniklou situaci na uvedená telefonní čísla:
a.
Firma Libor Černohlávek – 777 113 306
b.
Obecní úřad - 315 617 001
c.
Tísňovou linku 112 – (nahlaste rozlití použitého
		
rostlinného oleje – kód odpadu 20 01 25)
w w w. v e l v a r y. c z |
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RADY Z RADY
ANEB O ČEM SE RADILI RADNÍ V LEDNU A V ÚNORU

Rada města se schází pravidelně
každých 14 dní v pondělí odpoledne
a jedná o mnoha dílčích záležitostech
chodu města. Má pět členů (pan radní
Holý a pan radní Vedral, pan místostarosta
Vojtěchovský – ten má na starosti stavby
a investice, paní místostarostka Valchářová – ta má na starosti dotační tituly, s nimi
pan starosta, ten má na starosti vše).
Důležitý poradní a odborný hlas má pan
tajemník Moulis a se vším pomáhá paní
sekretářka Lipavská. Na jednání rady
se předkládá vše, co přísluší k řešení
městu, témata a podněty získávají radní přímo od vás nebo je sami iniciují, jiné
připravují vedoucí odborů městského
úřadu, s nimiž se, stejně jako s dalšími
pracovníky města i úředníky, radní o jednotlivých záležitostech často a rádi radí.
Mnoho rozhodovacích procesů má své
přesně dané a zajímavé zákonitosti. O záležitostech, které se týkají nakládání s majetkem města, pak rozhoduje zastupitelstvo
města, to má patnáct členů a schází se
obvykle na veřejné schůzi jednou
měsíčně. Radní tyto otázky „předjednávají“
a říkají zastupitelstvu, co si o nich myslí,
nicméně je to jen doporučení. Rozhodovací proces je mnohdy dlouhý a náročný,
ale jednání jsou milá a věcná, a radní se
snaží se radit a rozhodovat co nejlépe
a nejrychleji. O čem se tedy radili v lednu
a v únoru? Bylo toho mnoho, vyberme jen
něco:
Rada města projednala návrh odboru
majetku na vyřazení některých starých
a nepotřebných věcí z inventáře města,
pečlivě zvážila, co vyhodit a co
si nechat a doporučila zastupitelstvu se
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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nepotřebného harampádí zbavit. Věci,
které by se ještě někomu mohly hodit,
budou nabídnuty k odprodeji. Nemáte
zájem někdo o starý systém na svolávání
hasičů? Třeba místní drbny?
Rada souhlasila s přemístěním kamerového čidla našeho varovného protipovodňového systému ve Slaném na bezpečnější místo, protože ze stávajícího nám je
někdo dvakrát ukradl. Zřejmě si někdo ze
slánských měří výšku hladiny ve vaně,
proč ale zrovna velvarským čidlem?
Rada souhlasila s podpisem smlouvy
o přijetí dotace ve výši 15.000 Eur
na vybudování veřejné wifi ve městě, nyní
se plánuje, kde a jak wifi vybudujeme.
V některých městech to dělají tak, že kam
potřebují nakupit děti, tam dají wifinu.
A když zlobí, tak ji vypnou. Červené tlačítko
bude důležitou součástí.
Na základě výsledků výběrového
řízení radní přidělili zakázku výstavby víceúčelového objektu U-čko firmě Stavby
Milota s. r. o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (nabídla dřevostavbu s jevištěm a sociálním zázemím
vybudovat za 5.284.922,- Kč bez DPH.
Stavba má být dokončena do konce prázdnin. Část nákladů bude hrazená z dotace
iROP na budování komunitních center, kterou jsme na projekt „U-čko, společenské
lázně u Malovarského rybníka ve Velvarech“ obdrželi ve výši 2.850.000 Kč.
Rada souhlasila s povolením pronájmu
náměstí na konání pravidelné pouti,
lunapark Wertheim letos bude na náměstí
od 13. 5. do 26. 5.
Radní se dlouhodoběji ve spolupráci
s odborem výstavby zabývali tím, koho

z poptaných vybrat coby zpracovatele
nového územního plánu města, důležitého
to dokumentu. Po zralých úvahách a mnohých prověřených referencích přidělili
veřejnou zakázku
Agrourbanistickému
ateliéru AUA Ing. Stanislav Zeman. Práce
na co nejkvalitnější vizi pro udržení a smysluplný rozvoj našeho území mohou začít.
Radní souhlasili s uzavřením smluv na
zajištění nádob na sběr použitých olejů
a hliníkových obalů. Nádoby budou brzy
umístěny ve městě.
Radní souhlasili s udělením drobného
leč užitečného daru na chod Kliniky
dětské hematologie a onkologie Fakultní
nemocnice v Motole.
Radní s vedoucími odborů projednávali a následně doporučili zastupitelstvu
schválit plánovací smlouvy na výstavby
rodinných domů v oblasti Svatojiřského
sídliště a bistra u benzínové pumpy.
Rada souhlasila s mimořádnou
podporou akce Vajíčkobraní, v jejímž rámci bude letos vypraven parní vlak z Velvar
až na Karlův most, kam doneseme ta nejlepší velvarská vejce. O Velvarech bude
zase dosti slyšet.
Radní se rádi seznámili s výročními
zprávami našich škol a s přehledem
činností našeho muzea a knihovny
a následně se zabývali jak problémy, tak
radostmi, o nichž se tam dočetli.
Radní souhlasili s objednávkou speciálního zaměření historických chodníků
na náměstí pro účely jejich rekonstrukce
metodou
fotogrammetrie.
Mozaikové
vzory jsou velmi cenné a je třeba je dobře
zmapovat. Až uvidíte na náměstí dvoumetrového pána, jak létá nad chodníky
s vrtulníčkem, tak se nelekejte, není
to blázen, ale geodet. Všechny chodníky
včetně
náměstí
budou
zaměřeny
za příznivou cenu 32.000,- Kč a budou
naprosto přesným podkladem pro výběrová řízení i následné práce.

Radní souhlasili s tím, že stejně
jako v minulých letech vyvěsí naše radnice
10. března Tibetskou vlajku na připomínku
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
Radní se začali zabývat žádostmi
našich spolků o přidělení dotací z rozpočtu
města na pořádání kulturních, sportovních
a společenských akcí v roce 2019. Je potěšující, kolik akcí se chystá!
Radní souhlasili se zapůjčením
vzácných obrazů z našich muzejních
sbírek na zvláštní výstavy, vnímáme
to jako propagaci našeho muzea. Husitka
od Brožíka a Maročanka od Jiřího Karse
pojedou na výlet, jedna do Prostějova
a druhá do Brna, vraťte se v pořádku,
dámy!
Rada
souhlasila
s
přidělením
zakázky na vybudování chodníků v ulici
Za Roudnickou branou firmě Stavby
Komeda s. r. o., která ve výběrovém
řízení předložila nejvýhodnější nabídku
a stavbu provede v období duben
až květen za cenu 1.117.517,- Kč bez DPH
(na polovinu máme dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury). Dále přidělila zakázku výstavby komunikace v novém
obytném komplexu u Horova mlýna
(kde, mimochodem, zbývají na prodej
poslední dva pozemky) stavební firmě
Neumann, která ve výběrovém řízení
předložila nejvýhodnější nabídku a komunikaci
zhotoví
do
konce
května
za 3.283.365 Kč bez DPH.
Radní jednali o mnoha a mnoha dalších
věcech, které se sem nevejdou, o věcech
radostných, ale i o břemenech, ať již
věcných či filozofických, jistě o nich někdy
popovídáme!

w w w. v e l v a r y. c z |
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ODPADY NOVĚ - PLNÝ PYTEL OTÁZEK A ODPOVĚDÍ
           							

ODPADY NOVĚ - PLNÝ PYTEL OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

být prodělečný, umožňoval „propytlování do nuly“, které nedává smysl, odpady nikdy
nemohou být zdarma. Za předcházení vzniku odpadů nezískáváte jen body,
ale hlavně dobrý pocit!
Je to všechno povinné?
Jistěže ne! Pokud nechcete, zapojovat se nemusíte a dál si platíte svůj běžný poplatek
za odpad. Třídění je ale povinné ze zákona, to byste neměli míjet.

ODPADY
NOVĚ - PLNÝ PYTEL
OTÁZEK
A ODPOVĚDÍ
V polovině února
se uskutečnila
druhá
veřejná
debata o novém motivačním systému
V polovině února se uskutečnila druhá veřejná debata o novém motivačním systému
odpadového hospodářství
MESOH,
který
naše
město
zavedlo s počátkem tohoto roku.
odpadového hospodářství MESOH, který naše město zavedlo s počátkem tohoto roku.
některé
se opakují
častěji, dovolíme
dovolíme si zdesizopakovat
odpovědi, neb odpovědi, neb
Protože některéProtože
dotazy
sedotazy
opakují
častěji,
zde zopakovat
opakování není – na rozdíl od odpadů – nikdy dost.
opakování není – na rozdíl od odpadů – nikdy dost.

Co když nechci pytlovat?
Můžete i nadále třídit do velkých barevných kontejnerů v hnízdech. Pokud byste chtěli
za toto třídění získávat ekobody v odpadovém systému, stačí si kontejnery přiřadit
ve svém účtu.

Celé to spočívá v tom, že systém umožňuje lidem, kteří o to mají zájem, chovat se
Jak systém MESOH
funguje?
šetrně k životnímu prostředí a nakládat rozumněji se svými odpady, a nabízí jim za to
Celé to spočívákrom
v tom,
systém
lidem,
o to mají zájem, chovat se
dobréhože
pocitu
i drobnouumožňuje
finanční úlevu na
poplatkukteří
za odpad.
šetrně k životnímu
prostředí
a nakládat
rozumněji se svými odpady, a nabízí jim za to
V čem
se liší od dosavadního
„pytlování“?
Pytluje se úplně stejně jen do jiných pytlů. Ty jsou nyní průhledné (aby bylo vidět lépe,
krom dobrého pocitu
i drobnou finanční úlevu na poplatku za odpad.
co v nich je) a občané je dostávají zdarma. Svoz probíhá stejně jako dosud v pondělí

Jak třídit v bytovkách?
Tam je to trochu složitější. Pytlovat můžete sami na sebe, ale pokud máte společný
kontejner na směsný odpad se sousedy, kteří na systém nehledí, může to být složitější.
Pokud máte o třídění zájem, ale Vaši sousedé ne, obraťte se na paní Staňkovou
prostřednictvím svého účtu, pomůže Vám hledat cestu.

Jak systém MESOH funguje?

1x za 14 dní – rozpis najdete na webu a byl otištěn v únorovém zpravodaji. Na pytle

V čem se liší od
dosavadního
„pytlování“?
se opět
váží visačky s čárovými
kódy – ty jsou také nové a kvalitnější. Nově též má
domácnost čárový kód na sběrné nádobě a svozová firma ji při vývozu také
Pytluje se úplněkaždá
stejně
jen do jiných pytlů. Ty jsou nyní průhledné (aby bylo vidět lépe,
načte, aby bylo vidět, kolik odpadu máme (město poté za každou „pípnutou“ popelnici
co v nich je) a občané
je dostávají
zdarma.
Svoz probíhá stejně jako dosud v pondělí
platí bez ohledu
na to, zda je plná
či prázdná).
1x za 14 dní – rozpis
na jinak?
webu a byl otištěn v únorovém zpravodaji. Na pytle
Proč jsmenajdete
začali pytlovat
Protože dosavadní způsob „pytlování“ vedl lidi k tomu, aby sháněli co nejvíce odpadu
se opět váží visačky
s čárovými kódy – ty jsou také nové a kvalitnější. Nově též má
a snažili se „propytlovat do nuly“. Někdy se sem odpady i dovážely. Domníváme se,
že to čárový
není správné
a že
bychom
měli spíše
podpořitaty svozová
z nás, kteří vzniku
každá domácnost
kód
na
sběrné
nádobě
firmaodpadu
ji při vývozu také
předcházejí, což nový systém umožňuje. Také se mění výkupní ceny vytříděných
načte, aby bylo komodit,
vidět, takže
kolikpříspěvky
odpadu
máme
(město
poté
za
každou
„pípnutou“
popelnici
za plast a papír, které město dostává, nejsou tak vysoké.
platí bez ohleduJak
nazjistím,
to, zda
je
plná
či
prázdná).
kolik mám odpadu?
Ve svém odpadovém účtu. Ten najdete na stránkách www.mojeodpadky.cz

Proč jsme začali
pytlovat
jinak?
a přihlásíte
se do něj
pomocí jména a hesla, které máte na svém archu se štítky. V účtu
vidíte přehledně všechen svůj svezený odpad. Pokud vyplníte dotazník, kde se
Protože dosavadní
způsob
„pytlování“
vedl lidi k tomu, aby sháněli co nejvíce odpadu
zavazujete k přecházení vzniku odpadů, můžete získat i další výhody. Kdo není
kamarád s internetem,
ať se zastaví
na radnici
na pokladně,
paní Urbánková,
která má
a snažili se „propytlovat
do nuly“.
Někdy
se sem
odpady
i dovážely.
Domníváme se,
odpady na starosti, ráda se vším pomůže.
že to není správné a že bychom měli spíše podpořit ty z nás, kteří vzniku odpadu
Jaké jsou odměny?
předcházejí, což
nový
systém
umožňuje.
Také v se
mění
výkupní
vytříděných
Odměny
za rozumné
nakládání
s odpady získáváte
podobě
takzvaných
ekobodů.ceny
Na
rozdíl od předchozího
systému
není předem
daná město
jejich hodnota,
ta se určuje
až vždy tak vysoké.
komodit, takže příspěvky
za plast
a papír,
které
dostává,
nejsou
v říjnu zpětně, když už lze spočítat, kolik peněz město díky rozumným občanům

ušetřilo. Tato částka se pak rozdělí na slevách z poplatku. Minulý systém totiž začal
Jak zjistím, kolik
mám odpadu?
Ve svém odpadovém účtu. Ten najdete na stránkách www.mojeodpadky.cz
a přihlásíte se do něj pomocí jména a hesla, které máte na svém archu se štítky. V účtu
vidíte přehledně všechen svůj svezený odpad. Pokud vyplníte dotazník, kde se
zavazujete k přecházení vzniku odpadů, můžete získat i další výhody. Kdo není
kamarád s internetem, ať se zastaví na radnici na pokladně, paní Urbánková, která má
odpady na starosti, ráda se vším pomůže.

Kdy šetřím sobě a kdy městu?
Město jsme my všichni, tak šetříme vždy sobě! Svozové společnosti platíme
za každou svezenou popelnici – hnědou, černou, barevnou, platí se i za pytle.
Za vytříděné komodity (plast, papír, sklo) získáváme zpět příspěvek od společnosti
EKO-KOM, proto se vyplatí třídit. Za svoz černé či hnědé nádoby se platí, i když je
prázdná, proto prosíme, abyste vynadávali jen plné nádoby. Uvažujeme, že četnost
svozu černých nádob bude upravena na 14 denní periodicitu.
Proč to celé zavádíme?
Protože nám odpadové hospodářství není lhostejné. Odpadů přibývá, skládkovné
zdražuje a brzy bude zakázáno zcela. Měli bychom začít o svých odpadech více
přemýšlet a začít předcházet jejich vzniku. Tento systém právě k tomu vybízí a to se
nám líbí! Možná Vám zpočátku bude připadat složitý, ale ono nakládání s odpady
prostě jednoduché není!
další dotazy?
AneboMáte
se zastavte
za paní Jitkou Urbánkovou dole na pokladně na radnici.
Obraťte se na paní Janu Staňkovou z Mojeodpadky.cz – telefon 775 604 709.
Anebo se zastavte za paní Jitkou Urbánkovou dole na pokladně na radnici.

Jaké jsou odměny?
Odměny za rozumné nakládání s odpady získáváte v podobě takzvaných ekobodů. Na
rozdíl od předchozího systému není předem daná jejich hodnota, ta se určuje až vždy
v říjnu zpětně, když už lze spočítat, kolik peněz město díky rozumným občanům
ušetřilo. Tato částka se pak rozdělí na slevách z poplatku. Minulý systém totiž začal
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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POSILY PRO LEPŠÍ VELVARY

							

		

kontrolovat městský mobiliář…, hlavně
POSILY PRO LEPŠÍ VELVARY
pomáhat nám všem, abychom se ve městě
cítiliurčitě
lépe.je nepřehlédnete. S úsměvem,
Od počátku března je budete potkávat v ulicích,
POSILY PRO LEPŠÍ VELVARY
Na začátku
to jistě
nebudou
mít lehké,
ale pátravým okem, dobrou náladou, ale připraveným
zvednutým
prstem,
budou město
Od počátku března je budete potkávat v ulicích, určitě je nepřehlédnete. S úsměvem,
budeme
si na prostředků
sebe zvykat,
ale moc proOd
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pátravým
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náladou,
ale připraveným
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budou
městohrazeni
křižovat
noví
pomocníci,
kteří
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z dotačních
Operačního
křižovat naši noví pomocníci, kteří jsou hrazeni z dotačních prostředků Operačního
sím, obracejte
se na
s důvěrou,
přijměte
v ulicích,
určitě
jeprevence
nepřehlédnete.
úsměprogramu
zaměstnanost,
asistenti
prevence
kriminality.
Nenechte
seně
zmýlit.
Pod takto
programu
zaměstnanost,
asistenti
kriminality. Nenechte
se S
zmýlit.
Pod takto
divným označením naleznete dvě milé usměvavé osoby, muže a ženu, kteří nám po
je
s
radostí,
pomozte
jim
v
počátcích.
vem,
ale
pátravým
okem,
dobrou
náladou,
divným
označením
naleznete
dvě
milé
usměvavé
osoby,
muže
a
ženu,
kteří
nám
po
tři roky budou pomáhat s udržováním pořádku ve městě.
Budou
na děti na
přechodech,
hlídat pořádeksnaprstem,
náměstí i jinde,budou
předcházet
bych si, aby byli časem vnímáni jako
tři roky
budou
pomáhat
udržováním
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ve městě.
ale dohlížet
připraveným
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prvorepublikoví
četníci.
byli oblíbení
městský
mobiliář…,
hlavně pomáhat
nám všem,
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město
křižovat
naši
noví
pomocníci,
kteří
Budou dohlížet na děti na přechodech, hlídat pořádek na náměstí
i jinde,Aby
předcházet
Na začátku to jistě nebudou mít lehké, budeme si na sebe zvykat, ale moc prosím,
a
přitom
měli
respekt,
aby
znali
všechny
jsou
hrazeni
z
dotačních
prostředků
Opeobracejte se
na ně s důvěrou,
přijměte je sskládek
radostí, pomozte
v počátcích.nepořádků,
Přál bych
vzniku
černých
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bojovat proti sprejerství, kontrolovat
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uličníky jménem, aby
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problémy přísně,
ale všem, abychom se ve městě cítili lépe.
sprevence
úsměvem a na místě,
aby měli důvěru rodičů
a šli dětem a nejen jim
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blémy přísně, ale s úsměvem a na místě,
kriminality.
Nenechte
sepříkladem
zmýlit.
o město. Není
ale je toto
možné.
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naší pomoci to mít
nepůjde.
Nato snadné,
začátku
jistě
nebudou
lehké, budeme si na sebe zvykat, ale moc prosím,
aby měli důvěru rodičů a šli dětem a nejen
Pod
takto
divným
označením
naleznete
Čeká
je nelehká
práce, věřím,
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do ní dobře naskočit
a že si jí budeme
seažna
ně szapracují.
důvěrou,
cenit. Lépeobracejte
Vám je představíme,
se trochu
Prozatímpřijměte
držíme palce! je s radostí, pomozte jim v počátcích. Přál bych
jim příkladem v péči o město. Není to snaddvě milé usměvavé osoby, muže a ženu,
si, aby byli časem vnímáni jako prvorepublikoví četníci. Aby byli oblíbení a přitom měli
né, ale je to možné. A bez naší pomoci
kteří nám po tři roky budou pomáhat
respekt, aby znali všechny uličníky jménem, aby dokázali řešit problémy přísně, ale
to nepůjde.
s udržováním pořádku ve městě.
s úsměvem
a na místě,
aby
měli kamenů
důvěru rodičů a šli dětem a nejen jim příkladem v péči
NOVÁ prodejna
orgonitů,
šperkůna
a drahých
Čeká je nelehká práce, věřím, že jim
Budou
dohlížet
na děti
přechodech,

o město. Není to snadné,
ale je to možné. A bez naší pomoci to nepůjde.
 více než 1.500na
orgonitů
připravených k okamžitému
odběru předpomůžeme do ní dobře naskočit a že si jí
hlídat
pořádek
náměstí
i
jinde,
 nejširší nabídka na trhu v ČR a Evropě
Čeká
nelehká
práce,
věřím,
žeajimjiných
pomůžeme
do ní dobře
naskočit
že si je
jí budeme
je
odborné
poradenství
– to co prodáváme,
tím žijeme
budeme
cenit.
Lépe aVám
představíme,
cházet
vzniku
černých
skládek
 přednášky & semináře – naučíme vás vnímat vaši intuici, harmonizovat
cenit.
Lépe
Vám
představíme,
zapracují.
Prozatím
držíme
palce!
energetický
systém aje
podpoříme
váš duchovní rozvojaž se trochuaž
se
trochu
zapracují.
Prozatím
držíme
nepořádků,
bojovat
proti
sprejerství,
 prodejna otevřena kdykoliv si budete přát - stačí si zavolat
 NONSTOP pohotovost na čísle 60 ORGONIT / 60 6746648
Radim Wolák
palce!
Radim
Wolák
 na trhu již od roku 2010 – nasbírali jsme velké množství zkušeností a umíme
Radim Wolák

Loutkové představení s písničkami

Byl jednou jeden starý král, ten postavil si
velký hrad. Ten král měl jednu dcerušku,
princeznu jménem……?
Jak to dopadne, když se za princeznou
vydá drak, aby si jí vzal za ženu?
Kterou princeznu si vybere?
Zlou, ufňukanou, hodnou nebo chytrou?
Na motivy pohádky od Milady Mašatové upravili pro dva
herce a loutky: I.R. Pernicová, K. Vostárek
Výprava, režie: Divadlo Karrosa
Hrají a zpívají: Iva R. Pernicová, Karel Vostárek
Hudba: Richard Pogoda
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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tedy poradit v každé situaci
 nádherné dárky vhodné pro každou příležitost – harmonizují a pomáhají,
odklánějí patogenní zóny, působí proti elektrosmogu, přináší novou energii


Inzerce

www.kamenyprozdravi.cz
Prodejna: Nabdín 4, 27324, Velvary

Telefon: +420
777 28 99 77
NOVÁ
prodejna
orgonitů, šperků a drahých kamenů
Email: info@kamenyprozdravi.cz


 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
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

I když pluh v březnu v zemi ryje, přeci
zima ještě žije a sedlák stromy ořezává,
ale kabát ještě nesundává – tvrdili naši
předci v této době. První jarní měsíc se
hlásí.
Chladnější počasí jsme využili k přípravě
projektů, které na nás čekají v příštích týdnech a měsících. Dlouhodobé plánování
vyžaduje projekt, o kterém vás pravidelně
informujeme: Erasmus KA2 Ecogeeks in
action. Snažíme se pro děti z Portugalska, Turecka, Řecka, Polska a Itálie připravit program, který by je zaujal, poučil
a pobavil. Přestože se naše velké setkání
ve Velvarech uskuteční „až“ v květnu, navštívila nás hlavní koordinátorka celého
programu Marta Paluchowska z Polska
již v únoru. Při setkání jsme si předali základní informace o přípravách programu.
Toto období je bohaté na konání nejrůznějších olympiád. Žáci, kteří prokážou
nejlepší znalosti v základních školních kolech v nejrůznějších oborech, jsou pověřeni reprezentací naší školy v okresních
popř. vyšších kolech. Zúčastnili jsme se
olympiády v německém jazyce, v biologii
i zeměpise. Nejčastěji vyjíždíme do Kladna.
Potěšila nás účast dětí v oblastním kole
přehlídky dětských recitátorů, kterou
pořádá Dětská scéna Slaný, Dům dětí
a mládeže Ostrov Slaný. Na soutěži
„Slánka 2019“ obsadila Anežka Štýbrová
z 1.A ve velké konkurenci krásné 2. místo.
Gratulujeme!
Některé třídy absolvovaly výukové programy – výtvarné dílny - v součinnosti
s Městským muzeem ve Velvarech. Využíváme výjimečné možnosti: naše město
nabízí návštěvníkům shlédnutí tří stálých
výtvarných expozic. Děti v rámci hodin
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ZPRÁVIČKY

Klub předškolák proběhne
21. 3. od 15,00 hodin.
Sběr papíru je připraven
na 26. a 27. 3. Ráno od 7,00
do 8,00 hodin. V úterý odpoledne od 14,00 do 15,00 hodin.
Před Velikonocemi připravujeme velikonoční dílny pro
veřejnost, sledujte zsvelvary.cz

          

výtvarné výchovy pracují přímo ve výstavních sálech a přijímají umění „na vlastní
kůži“, učí se z obrazů číst a vnímat barevný vzkaz.
V únoru také proběhl další Klub předškolák. Další setkání s budoucími prvňáčky se bude konat 21. 3. Bližší informace
najdete na zsvelvary.cz. Pozvání přijala Mgr. Ludmila Sotáková (Člověk v tísni). Rodiče seznámí s tím, co by měl
předškolák umět a zvládat před vstupem
do základní školy.
Ve školní družině vyvrcholil únor karnevalovým veselím. O taneční hudbu se postaral :) pan školník. Děti měly možnost
zúčastnit se mnoha her a soutěží, získaly diplomy za nejhezčí masku, nejlepší
tanečnici a tanečníka. Jako každý rok
jsme rádi přivítali děti ze školní družiny při
ZŠ Kmetiněves.
Starší žáci naši školu reprezentovali
v turnaji ve florbale v Kralupech a 22. února odletěl fotbalový tým do Francie, kde
sehraje několik zápasů se spřáteleným
týmem.
Se zástupci ministerstva vnitra proběhla
v polovině února ve večerních hodinách
schůzka pro rodiče žáků cizinců.
Prvňáčci absolvovali ozdravný zimní pobyt v Mikulově. Užili si výborné sněhové
podmínky a sáňkovali a lyžovali každý
den.
Páté třídy se vydaly do Rudolfina na vystoupení České filharmonie pro školy
„Kdo se bojí filharmonie“. Vrátily se moc
spokojené.
Před námi je tradiční lyžařský a snowboardový kurz ve Vysokém nad Jizerou.
Jakmile napadl sníh i na školní dvůr, vytáhli žáci na hodinách tělesné výchovy
běžky a trénovali a trénovali, protože těžko na cvičišti, lehko na bojišti…

Za ZŠ Velvary M. Červenková
foto archiv školy
Zápis

Vernisáž výstavy prací Tomáše Vosolsobě a promítání krátkých filmů
Galerie Tomáš Vosolsobě Vás srdečně zve
na slavnostní představení výstavy s názvem

Tomáš Vosolsobě – koláže a experimenty

V rámci večera budou promítány dva krátké dokumentární filmy
pro Krátký film Praha z konce 60. let, na jejichž vzniku se Tomáš
Vosolsobě podílel scénářem a režií – film Hovory o krajině (1969, námět,
scénář a režie: Tomáš Vosolsobě, kamera: Jozef Ort-Šnep) o malířích
Zdeňku Sklenářovi, Jiřím Johnovi, Františku Grossovi a dalších, a film
Vladimíra Preclíka sochy (1970, námět a komentář: Jiří Gold, scénář
a režie: Rudolf Růžička, Tomáš Vosolsobě, kamera: Vladimír Lorenc).
Vernisáž se uskuteční v úterý 2. dubna 2019 od 18:30 hodin
v Galerii Tomáš Vosolsobě (nám. Krále Vladislava 10, Velvary)
Těšíme se na setkání s Vámi!
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

18

EXPONÁT S PŘÍBĚHEM - ZNAK MĚSTA VELVARY
  				

					

Na červeném štítě dvě stříbrné dvoupatrové
věže s oknem v každém patře, ukončené černou gotickou valbovou střechou se zlatými
makovicemi,
doprovázenou
po
stranách
špičatými věžičkami. Mezi
věžemi
nízká kvádrová
hradba,
na
které stojí jednoocasý stříbrný lev obrácený doprava,
s korunou na hlavě, jeho ocas otáčí levou věž
a je prostrčen jedním oknem. Tento exponát
byl dříve součástí výzdoby radnice a dnes
je vystaven v budově Městského muzea.
Ačkoli datace udělení znaku je neznámá,
patrně se historický znak vyvinul z pečeti
udělené Velvarům císařem Karlem IV., potvrzen však byl Vladislavem
II. Jagellonským v roce
1482. Nejstarší zachovaná
městská pečeť z 15. století je kruhová o průměru
32 mm s latinským
nápisem v gotické miniskule SECRETUM
D WELVAR.
Od poloviny 16. století se na pečetích
objevuje již dnešní podoba mětského znaku, kterou definitivně dotvořil Pavel Raphigius Litomyšlský, správce velvarské školy.
Znak nakreslil barevně do městské knihy
„Liber memorabilium et contractum“ a písař
Štěpán Peristerius jej doplnil latinským
zápisem téměř básnickým:
„Proč asi miláčku, mají Velvary věže ve
znaku? Proč červené pole a krále zvířat?
Co značí přespanilá koruna královská? Jsou
to znamení věru velmi vznešená. Pověz

nám, Oidipe, jejich význam! Velmi jsou vznešena; z nich vyčísti lze i celý význam. Proto
ve znaku věže vidíš, že nastavuje je město
proti nepřátelům. Tolik nepřátel již přemohlo.
Potomkové učte se vítěziti! Nelíčená věrnost
a zbožnost, totě jsou věže, kterými Velvary
vítězí. Postav věže toho druhu proti nepřátelům a přemůžeš je. Proč červené pole, ptáš
se? Příčinu toho, čtenáři, nechci tajiti. Velvary ochraňují si rády silou Martovou (bojem)
práva svá. Jestliže není upevněna zbožnost
a právo, krev nadarmo se prolévá. Červené pole získali si měšťané tím, že přemohli nepřátele. Jejich věrnost nezlomná vždy
honositi se bude tímto znamením vítězným.
Pokolení příští nechať hotovo jest k boji,
aby těšilo se časům pokojným. Co znamená
lev za ohon k věži vázaný? Řeknu ti to: totě
odznak vedle práva; město mocného krále
zasluhuje královského znamení. Vezdy bylo
královské. Proto lev k věžím jest přivázán,
aby krále od nich neodloučil. V červeném poli
bílý lev upomíná nás, abychom čistá srdce
a upřímnou mysl bohu a králi zachovali. Proto nechť bojují
synové,
lev
chrániti bude
právo… proč
ke znaku druží
se přeskvělá
koruna královská?
Město
získalo si ji námahou, podnikajíc mnoho
pro
krále…
Dokud pak koruna se zachová, bude město
zdejší miláčkem krále.“
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

w w w. v e l v a r y. c z |
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VAJÍČKOBRANÍ LETOS S PÁROU
ANEB VELKÁ VAJÍČKOVÁ SLAVNOST A CESTA VELVARSKÝCH VAJEC NA KARLŮV MOST

Vážení zákazníci,
srdečně Vás zveme do naší prodejny v Kralupech nad Vltavou
na adrese Jungmannova 75 (pasáž u kostela). V naší prodejně
Vám již 8 let nabízíme:

• dětskou obuv ve velikostech 17 – 42 (Superfit, Ricosta, Viking,
Lanson, Fare, Protetika, Keen)
• barefoot obuv
• ponožky pro děti a dospělé od české firmy Boma – Voxx, Lonka
ve velikostech 14 – 51
• dětskou domácí obuv
• kvalitní pyžama 100% bavlna,
• čepice od českého výrobce RDX
• školní aktovky a batohy Hama Step by step a Coocazoo

Těšíme se na Vaši návštěvu

2R Dětská obuv
www.obuv2r.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Týden před Velikonocemi se bude jako vždy
konat velké velvarské Vajíčkobraní, slavnost
jara, blížících se Velikonoc a hlavně oslava
velvarské tvrdovaječnosti, coby životního
světonázoru.
Letos chystáme velkou novinku! V sobotu
13. dubna pořádá město ve spolupráci se
sdružením Človíček RAD na náměstí velký
řemeslný trh s doprovodným programem,
jsou připravena různá vystoupení, jízdy
kočárem, soutěže a vaječné i nevaječné
laskominy. Vrcholem pak bude oblíbený
turnaj měst ve vaječných disciplínách.
Samozřejmostí je sběr těch nejlepších
velvarských vařených vajec, coby dar pro
Karlův most, s nimiž v nůších v závěru akce
vyrazí skupina statných natvrdlých vejconošů v čele s velvarským starostou na noční
pěší pouť směrem ku Praze, aby je předali
pražskému purkmistrovi.
Aby se této slávy mohli zúčastnit Velvarští
ve větším počtu, bude letos prvně vypraven
speciální parní vlak! Ten vyjede v neděli
14. dubna v 9 hodin z Velvar a pojme na
300 osob. Ty budou převezeny na nádraží

  

Praha - Smíchov, odtud
přepraveny speciálním natvrdlým autobusem na Malostranské náměstí, kde se
v poledne setkají s dorazivšími vejconoši a společně přejdou za zpěvu velvarského chóru Ó Velvary
Karlův most. Na jeho druhé
straně, u muzea Karlova
mostu, předá velvarský
starosta
náklad
vajec
pražskému
purkmistrovi
a provolá slávu natvrdlosti!
Ředitel Muzea Karlova
mostu, pan Zdeněk Bergman, převozník
pražský, pak z vděčnosti nad péčí a náklonností, již Velvarané trvale projevují Karlovu
mostu, umožní všem Velvarským (kteří přijedou vlakem či přijdou s nůší a donesou vejce) návštěvu muzea zdarma a všechny sveze vyhlídkovou plavbou na svých úžasných
loďkách, které kotví v tajemném podzemním
přístavišti pod Starým městem u základů
Juditina mostu a ukáže jim krásy Čertovky
a Karlova mostu z vodní hladiny.
Vstupenky na tuto ojedinělou jízdu budou
k dostání na pokladně radnice od 21. března, tedy se začnou prodávat na první jarní
den. Podrobnosti najdete na plakátech, těšíme se, že se zúčastníte! Jízdenky budou
prodávány jen občanům s trvalým pobytem
ve Velvarech či osobám pro Velvary pracujícím a jsou nepřenosné, nelze jich kupovat více, děkujeme, že to chápete a jestli
to nechápete, tak se přestěhujte do Velvar!
Těšíme se moc!
V hluboké ouctě s heslem Vejcům zdar!
A těm natvrdo zvlášť.
Radim Wolák, natvrdlý starosta.
w w w. v e l v a r y. c z |

21

KLIČKOVÁNÍ
MOŽNOSTMI VZDĚLÁVÁNÍ
  					 					
Někteří z Vás rodičů možná zaregistrovali, že jejich děti v rámci výuky v posledních týdnech a měsících navštívily Městské muzeum, Galerii Tomáš
Vosolsobě, nebo expozici fotografií
v Pražské bráně, kde se měly možnost
„setkat“ s uměleckými díly poněkud
netradičním způsobem.
Ve Velvarech totiž v současné době
vzniká nabídka vzdělávacích programů nejen pro základní a střední školy,
ale i pro školy mateřské. Nejedná se
o zdlouhavé výklady o životě umělců či
o některém z historických období nebo
uměleckých slohů, jak by si možná někdo mohl představit. Většina vzdělávacích programů v muzeu nebo galerii
zahrnuje nejen povídání, ale i zkoumání, objevování, hraní, tvoření, práci ve
skupinkách, hru na rytmické hudební
nástroje a jiné aktivity.
Někdo by snad mohl namítnout, že
výchova a vzdělávání má v člověku
pěstovat především praktické dovednosti a schopnosti, které může člověk
využít v běžném životě. Snad Vás
to překvapí, ale právě o to nám jde.
Současná výtvarná výchova se právě
tímto tématem do značné míry zaobírá. V posledních desetiletích se totiž,
jak jste si jistě všimli, zásadně mění
způsob jakým přijímáme informace.
Naše pozornost se vlivem nových
médií přesouvá stále více od obsahů
skrytých v textu k informaci obrazové.
Mnozí dříve narození lidé jsou z toho
snad poněkud zneklidněni, avšak
nezbývá nám, než tuto skutečnost
přijmout a nějak s ní nakládat. Práce
s obrazem jako takovým se proto stává
stále aktuálnějším tématem. Obrazem
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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je totiž možno nejen přímočaře a jaksi „vícevrstevnatě“ předávat informace, ale jeho prostřednictvím je možno lidmi i velmi snadno manipulovat. V našich výtvarně zaměřených vzdělávacích
programech se proto snažíme, mimo jiné,
rozvíjet i vizuální gramotnost (schopnost porozumět obrazu), která je stejně podstatným nástrojem
komunikace se světem, jako gramotnost ve smyslu, ve kterém byla vnímána doposud (tedy schopnost číst, psát a porozumět obsahu textu).
Rádi bychom se také pokusili zodpovědět si
otázku, co nové vzdělávací programy mohou
přinést našemu městu.
Podobné edukační programy je možno v součas-

né době navštívit ve velkých státních
institucích, jako je Národní galerie,
Národní technické muzeum, Zemědělské muzeum apod., ale i v některých menších muzeích, či na zámcích a v dalších kulturních institucích,
které mají své edukační oddělení. Není však až tak obvyklé, že by
podobnou
nabídkou
programů
disponovala menší oblastní muzea
či galerie.
Velvarské vzdělávací instituce mají
tedy nyní možnost několikrát do roka
ozvláštnit výuku návštěvou vzdělávacího programu, za jakým by se
jinak museli vydávat do Prahy nebo
do jiných větších měst.
V blízké budoucnosti plánujeme
nabídku rozšiřovat o programy eko-výchovné (program o vodě již v dubnu tohoto roku), dramatické, hudební,
dějepisné, literárně výchovné apod.
Věříme a doufáme, že se zprávy
o těchto edukačních aktivitách budou šířit i do okolních a vzdálenějších
obcí a že nabídka vzdělávacích programů napomůže propagaci města
a přispěje tak k jeho dalšímu rozkvětu
a případně i rozhýbávání turistického
ruchu.
Budeme rádi, když nám pomůžete
s propagací programů tím, že o nich
povíte svým známým, učitelům svých
dětí apod. Pokud máte nějaké podněty pro tvorbu nových vzdělávacích
programů, kontaktujte nás, prosím.
V závěru bychom rádi poděkovali městu Velvary za podporu rozvoje těchto programů a Městskému muzeu Velvary a Galerii Tomáš Vosolsobě za vstřícnost
a milou spolupráci.
Webové stránky projektu se teprve chystají. Zatím nás můžete najít na facebooku
pod heslem @klickovani nebo na webových stránkách města:
http://www.velvary.cz/kultura/mestske-muzeum/nabidka-programu-pro-ms-zs-a-ss/
Kateřina Klička Špičková, klinhartova@seznam.cz, 725 831 642
w w w. v e l v a r y. c z |
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CO
SE
CHYSTÁ
U
MALVAŇÁKU?
  				
					

Velvaráci sobě!

Ukliďme Malvaňák!
Sobota 6. dubna od 9 h

Malvaňák mají rádi:

Pojďme společně připravit Malvaňák sezónu!
Uděláme vše, co bude třeba, aby byl Malvaňák krásný i letos:
úklid okolí · zálivka stromů · čištění nádrže a výlov malých rybek
natírání nové loďky
Při práci si promluvíme o tom, co se tu chystá dále!
Stavba U-čka (už letos) · rozšíření koupaliště · vznik mokřadů (již na
dohled)
Budeme moc rádi, že přijdete
s pomocnou rukou, lopatou
nebo motykou, nápadem
nebo radou. Tím pomůžete
Malvaňák udělat zase o něco
krásnější pro sebe i všechny
Velvaráky. A jestli zrovna nemůžete nebo nechcete pracovat,
přijďte i na kus řeči a přineste
třeba něco k snědku!!!

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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/Máte – li možnost/
Vezměte si opět s sebou:
Pracovní oblečení hrábě nůžky
kýble konve lopaty podběráky
a čeřeny

Jak s jídlem?
Buřty budou, pivo taky.
Buchty vítány!

VÍCE NA:
www.malvanak.cz
facebook.com/malvanak
velvarsky@malvanak.cz
+420 737 132 180

Letošní sezóna bude dosti ovlivněna výstavbou víceúčelové dřevostavby se zázemím
a jevištěm, našeho dlouho očekávaného
U-čka. Ta by měla započít hned v březnu.
Ačkoli jde o montovanou dřevostavbu
na ocelových vrutech, takže zemních prací pro základy nebude mnoho (jen umístění jímky), budou se kopat přípojky vody
a elektřiny, takže stavba zasáhne větší část
areálu, výstavba bude probíhat od března
do konce srpna.
6. dubna se tu bude konat jarní brigáda
spojená s akcí Ukliďme Česko. Bude to
takový uklízecí den, protože ve městě
zároveň proběhne sběr objemného odpadu.
My se zaměříme na úklid okolí a hlavně
na přípravu na novou koupací sezónu.
Protože se říká, že bude zase teplé léto,
zkusíme co nejlépe vyčistit dno části na
koupání a zároveň instalujeme do betonové šachty, v níž jsou čerpadla na cirkulaci vody, speciální UV lampy, které by měly
pomoci v boji proti řasám a sinicím. V plánu
je i odchyt rybek a jejich přesun do vedlejší
nádrže. Krásnou prací pak bude nátěr
pramičky, která bude v létě brázdit
malvaňácké vlny. Přijďte určitě, sledujte
pozvánky na plakátech!
Boj s řasou v koupací části nádrže bude
rok od roku náročnější, protože čisticí zóna
se pomalu zanáší. Chystáme se proto na
výraznější a koncepčnější řešení. Koupání
v požární nádrži bylo od počátku řešením

dočasným. Vize jsou takovéto: V současné
době se dokončuje projekt na zbudování
mokřadů v oblasti za Malvaňákem. Chvíli trvalo, než se podařilo směnit potřebné
pozemky, ale nyní jsme připraveni. Pokud
se vše podaří dle plánu, budeme v létě
žádat o dotaci v rámci dotačních titulů
pro zadržování vody v krajině a budování mokřadů, a když budeme úspěšní, tak
bychom v příštím roce mohli začít hloubit
mokřad velikosti fotbalového hřiště. Průzkumy ukázaly, že v místě hloubení jsou pěkné
písky, čili bychom zároveň těžili materiál,
který bychom chtěli používat při budoucí
obnově větší nádrže Malvaňáku. Ta by
měla být odbahněna a přeměněna v nádrž
na koupání, která by svou čisticí zónu
měla vytvořenou z požární nádrže, v níž se
koupeme nyní. Ryby z větší částí Malvaňáku
by se přesunuly do mokřadů, kde jim bude
krásně, stejně jako dalším živočichům, které
bychom budováním této mokřadní části rádi
potěšili.
To je vize, uvidíme, jak se bude dařit nám
ji naplňovat. Bohužel historické úpravy
nádrží vytvořily pro čištění vody ne zcela
ideální podmínky, nejvýhodnější cestou
by bylo vybudovat nádrže od základu, ale to
už nyní není možné, tak se budeme snažit
poprat s tím, co máme. Díky, že v tom budete
pomáhat.
Těšíme se na viděnou, Malvaňáku zdar!
Radim Wolák
w w w. v e l v a r y. c z |
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ ZE 60.-70. LET
20. STOLETÍ AK. MAL. PETRA BAREŠE
      	

   						

Malíř a restaurátor Petr Bareš je širší velvarské
veřejnosti znám především díky své restaurátorské práci. Již v 90. letech 20. století vrátil
s kolegou ak. mal. Jiřím Brodským část bývalé krásy gotickým freskám v sakristii kostela
sv. Kateřiny ve Velvarech a v posledních letech
se věnoval i restaurování obrazů ze sbírky
Městského muzea Velvary.
Petr Bareš se narodil v Praze v roce 1937
a v letech 1952-1956 navštěvoval Výtvarnou
školu na Vinohradech ve třídě profesora Zdeňka Balaše. Po ukončení střední výtvarné školy
pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných
umění v Praze v ateliérech profesorů Vladimíra
Sychry a Vlastimila Rady a v restaurátorském
ateliéru Bohuslava Slánského. Po absolutoriu
se věnoval především restaurování malířských
děl a polychromovaných plastik, napsal množství restaurátorských prací a s výše zmíněným
kolegou Brodským publikovali několik studií
k technologii restaurování nástěnných maleb.
Byl členem restaurátorské Skupiny 66 a spolu s ostatními vystavoval v 60. letech vlastní
tvorbu podvakrát - v Kutné Hoře a v Liberci.
V 90. letech se stal členem Asociace restaurátorů a Asociace výtvarných umělců.
Volná tvorba Petra Bareše zůstávala veřejnosti dlouho skryta, po období soustavné práce v 60. a 70. letech se vlastní malbou začal
opět zabývat systematičtěji až koncem
90. let 20. století. Návštěvníci velvarské muzejní galerie se s jeho abstraktními, barevně
harmonickými i záměrně kontrastními obrazy
plnými humoru, fantazie i umělcova nezdolného elánu mohli setkat na Velvarských výtvarných salónech, společných výstavách spolužáků ze střední výtvarné školy nazývaných
Napříč časem a také na samostatné výstavě
obrazů, kreseb a drobných plastik v roce 2010.
V neposlední řadě nesmíme opomenout ani
jeho účast na fotografických salónech i spoZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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lečnou výstavu fotografií se synem Vítem
Barešem v roce 2014.
Současnou velvarskou výstavou se Petr
Bareš vrací do minulosti, k počátkům své
tvorby, do období 60. - 70. let 20. století. Výstava je druhou veřejnou prezentací
od vzniku těchto výtvarných děl, poprvé
byla část obrazů vystavena v roce 2015
v Praze v Galerii Navrátil.
K výstavě a obrazům nechme promluvit
samotného výtvarníka:
V reakci na oficiální trendy tzv. socialistického realismu začala doba hledání nových
cest a reakcí pomocí skromného počtu
zahraničních výtvarných publikací. Např.
Manolo Millares, Antoni Tapies – jen jejich
syrová malba destruovaná a doplňovaná
reálnými prvky – papíry, textiliemi, provazy,
pískem a pod. vyjadřovala podobné pocity a východiska pro mou tvorbu. Podobná
východiska platila i pro mé kamarády,
Zdeňka Berana, Pavla Nešlehu, Václava Křížka, Zbyňka Siona, Antonína Málka,
Antonína Tomalíka, Čestmíra Janoška
a dále ze starší generace Jiřího Valentu,
Jana Koblasu, Aleše Veselého.

Existence syntetických pryskyřic umožňovala míchat a pojit různé materiály
(písek, papíry, dřevo, provazy, textil, práškové
pigmenty, laky) do vysokých struktur. Jako
podklady posloužily dřevěné podložky, sololit
i plátna. Barevnost byla velmi střídmá, téměř
monotónní. U obrazů na papírové podložce
jsem použil techniku akvarelu, kvaše i barevných tuší s kresbou perem. Gestická malba
a střídmá barevnost vycházela z kompozičních řešení podobných obrazů na deskách
nebo plátěných podložkách.
Po ukončení studií na AVU tato etapa soustavné práce končila a po vojenské službě
a následné restaurátorské praxi situace
umožňovala pouze příležitostně se zabývat volnou tvorbou. Vznikly tak nové kresby
a obrazy, které se již zabývaly jinými problémy. Některé vycházely z poznatků a technik
vycházejících ze studia a poznatků získaných ve škole restaurování prof. Slánského.
Výstavu v galerii Městského muzea Velvary
můžete navštívit do 30. března 2019.
Petr Bareš
Jitka Kůrková

“NATVRDLÝ” REJ MASEK V ZUŠ VELVARY
      	

   						

Sál velvarské Základní umělecké školy ožil v neděli 17. 2.
tancem a veselím berušek, superhrdinů, princezen a dalších
roztodivných bytostí a bytůstek. Nechyběly ani zábavné hry
a soutěže, které následovaly vždy po několika písních
pouštěných tentokrát DJ Večerníčkem (Petr Lain).
V přízemí se zatím vydávaly ceny tomboly a bylo možno se občerstvit v Kongo bufetu (charitativní projekt Naše děti v Kongu).
Děkujeme všem dobrovolníkům a pomocníkům, díky nimž
je možno podobné akce uskutečňovat, a děkujeme i dětem a jejich dospělým průvodcům
za vytvoření milé a přívětivé atmosféry.
Za ceny do tomboly děkujeme Filmshopu, Drogerii Schubertovi a Comaxu.
Za spolupořádání a poskytnutí prostor děkujeme ZUŠ Velvary.
Městu Velvary patří dík za poskytování finanční podpory našemu
spolku.
w w w. v e l v a r y. c z |
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ÚNOR VE ZNAMENÍ SOUTĚŽÍ
VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY

     	

Jak už to tak bývá, únor je pro základní
umělecké školy měsícem okresních kol
soutěží, kde jednotliví žáci hrající na hudební nástroje, ale rovněž žáci studující
zpěv či tanec, předvedou před porotou
složenou z nezávislých posuzovatelů nacvičenou skladbu, na níž celý rok se svým
pedagogem pracovali.
Tomu, aby se tak mohlo stát, předchází školní kolo soutěže, kde se vyberou ti
nejlepší žáci, kteří budou posléze vybráni
do okresních kol soutěží. To platí rovněž
pro obor komorní a souborová hra, kde
ZUŠ Velvary získala v dubnu 2017 v Poděbradech se svým žákovským orchestrem
druhé místo v kraji. Což byl poměrně velký
úspěch, když vezmeme v úvahu počet škol
ve Středočeském kraji a poměrně vysokou
úroveň jednotlivých souboru či orchestrů.
Zdárným příkladem je taneční oddělení
naší školy. Nebylo soutěže, kdy by naši
tanečníci, ať už malí či velcí, nepřivezli
nějakou tu cenu nebo rovnou postup
do dalších kol soutěže.
Letošní okresní kolo soutěže, které proběhlo 19. února v ZUŠ Kladno, se zúčastnil soubor žesťů a pěvecký sbor
Tolárek. Soubor žesťů vedený pod názvem
Velvarští trubači v obsazení dvě trubky
(Jan Vodrážka, Martin Zumr), melofon
(Helena Vernerová) a tuba (Jiří Plecitý).
S elánem přednesli skladby různých žánrů.
Zajímavostí z hlediska nástrojového
obsazení je již zmíněný melofon. Jedná
se o žesťový nástroj hlubšího témbru (barvy), jako má například horna, pozoun a je
určen výhradně hráčům na trubku. Ideálně
tak nahradí pozounistu či hornistu a dodá
souboru nádherný jemný až křídlovkový
zvuk.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Původně byl též bohatě využíván ve vojenských dechových kapelách.
Ale zpět k soutěži. Pěvecký sbor Tolárek
pod vedením pana učitele Řezáče zabodoval. Získal totiž první místo s postupem
do krajského kola soutěže základních
uměleckých škol a jejich pestrý repertoár
rozjasnil tváře všech porotců. A tomu říkám
velký úspěch při tak, jak už bylo řečeno,
velké konkurenci a vysoké úrovni všech
soutěžících. Nezbývá, nežli pogratulovat
a těšit se na další jejich úspěchy.
Co se týče dalších událostí, kde naše škola byla vidět a slyšet, byl to rozhodně galavečer Stochovská Grácie konaný 24. ledna tohoto roku. Pořádala jej ZUŠ Stochov.
Jedná se o přehlídku tanečních oborů
z Kladna, Rakovníku a Velvar. Naši tanečníci předvedli dohromady čtyři choreografie zkomponované paní učitelkou Marcelou Odvodyovou a paní učitelkou Pavlínou
Kratochvílovou. Taneční galavečer je pro
všechny hezkým zamyšlením nad dětským

projevem napříč žánry a technikami tance.
Ať se jedná o jakoukoliv techniku, děti zde
tančí s radostí a nadšením. Celý večer se
nese ve velmi příjemném duchu a rádi se
tam vždy vracíme.
V návaznosti na taneční galavečer se konal
12. února pátý ročník Tanečního galavečera pořádaný spolkem Artuš a ZUŠ Kralupy
nad Vltavou. Zde naši tanečníci předvedli
hned sedm secvičených choreografií. Opět
s velkým úspěchem.
A nakonec 21. února měla naše škola tu
čest pořádat okresní kolo soutěže oboru
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů. Vyslechli jsme výkony žákovských
souborů, které soutěžily celkem ve čtyřech
věkových kategoriích. Zahrály skladby
od lidových písní až po Mozarta. Výkony
soutěžících souborů byly na velmi dobré
úrovni. Porota vybrala celkem čtyři soubory, které postoupily do krajského kola. Pro
naše houslisty, kteří se soutěže nezúčastnili, bylo sledování průběhu soutěže jistě
motivací do budoucí práce v houslovém
souboru. Naši pedagogové dohlíželi na
klidný průběh soutěže a postarali se o dobrou pohodu všech zúčastněných soutěžících a členů poroty s cílem, aby se opět do
naší školy všichni rádi vraceli a těšili se na
ni. To je myslím hlavní náš cíl, mít rádi hudbu, těšit se z ní a dělit se o bohaté hudební
zkušenosti i s našimi žáky.
Vždyť jak už pravil známý Hippokratés:
Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.
Za kolektiv ZUŠ Velvary Jan Buňata
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Březen – měsíc čtenářů v městské knihovně

      	

   

			

			

Trénování paměti
V rámci Národního týdne trénování paměti (11.-.17. 3. 2019) se v Městské knihovně uskuteční v úterý 12. března od 16.00 ve společenské místnosti ukázková lekce trénování paměti s lektorkou Annou Kratochvílovou.
Zváni jsou zájemci všech věkových kategorií, kteří si chtějí procvičit či zlepšit paměť.
Pozvánka

Březen – měsíc čtenářů v městské knihovně

Městská knihovna Velvary

vás srdečně zve na další besedu z cyklu „Aby řeč nestála…“,
tentokrát se spisovatelkou, odbornicí na gastronomii a zdravou výživu

Jarmilou Mandžukovou
na téma

Zdraví je v naší hlavě

Trénování paměti
V rámci Národního týdne trénování paměti (11.-.17. 3. 2019)
se v Městské knihovně uskuteční v úterý 12. března od 16.00 ve společenské místnosti
ukázková lekce trénování paměti s lektorkou Annou Kratochvílovou.
Zváni jsou zájemci všech věkových kategorií, kteří si chtějí procvičit či zlepšit paměť.

Nejpůjčovanější
časopisy
Trénování paměti

oddělení pro dospělé:V rámci Národního týdne trénování paměti (11.-.17. 3. 2019)

se v Městské knihovně uskuteční v úterý 12. března od 16.00 ve společenské místnosti
ukázková lekce trénování paměti s lektorkou Annou Kratochvílovou.
Zváni jsou zájemci všech věkových kategorií, kteří si chtějí procvičit či zlepšit paměť.

Beseda se koná ve společenské místnosti knihovny

ve čtvrtek 21. března 2019 v 17. hodin
Tato přednáška bude o nejdůležitějším tématu života – o ZDRAVÍ. Zdraví
každého z nás úzce souvisí se způsobem života, jaký vedeme. Tedy jak my
sami ovlivňujeme svůj zdravotní stav. Přednáška by měla dát odpověď na to,
zda platí obligátní rčení VŠE JE V HLAVĚ a odkrýt souvislosti mezi tělem
a psychikou člověka a poukázat na psychické pozadí řady tělesných
onemocnění.

oddělení pro děti:

Zarezervujte si místa osobně v knihovně,
e-mailem: knihovna@velvary.cz,
telefonicky: 315 761 312
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Klub seniorů Vás v
Klub seniorů Vás v

zve na tyto připravované akce:

zve na tyto připravované akce:

Beseda s mineralogem
Klub
seniorů
Vás v zve na tyto připravované akce:
9:00
11. BŘEZNA

Beseda s mineralogem
11. BŘEZNA 9:00

Pletení
Besedazspedigu
mineralogem
18.
11. BŘEZNA 9:00

Pletení z pedigu
18. BŘEZNA 9:00

Pletení
z pedigu
Jaro s květinou
18.
BŘEZNA 9:00
09:00
25. BŘEZNA

Jaro s květinou
25. BŘEZNA 09:00

Setkání s floristkou a výsadba truhlíku.

Kraslice
na venkovní
Klub
cestovatelů
při Klubu výzdobu
seniorů Kostka Velvary

Setkání s floristkou a výsadba truhlíku.

Jaro s květinou
Kraslice
na09:00
venkovní výzdobu
BŘEZNA
25.
01. DUBNA
09:00
Setkání
s floristkou
a výsadba truhlíku.

09:00
je 01.
určenDUBNA
všem, kteří
rádi

Kraslice na
venkovní
výzdobu korpus
Papírové
pletení
– velikonoční
01.
DUBNA
09:00
08.

08. DUBNA 09:00

Papírové pletení
– velikonoční korpus
Velikonoční
aranžování
09:00
08. DUBNA 9:00
15.

cestují, poznávají něco nového a setkávají
se s přáteli. Cestujeme hromadnými prostředky (není-li určeno jinak).
A toPapírové
po vlastech pletení
Českých, ale
i za hranice, nakorpus
výstavy, za sportem
– velikonoční
a podobné akce.
Jízdné a vstupy si hradí každý sám, manipulační poplatek je 20 Kč.
O plánovaných
akcícharanžování
se informujte předem osobně nebo telefonicky
Velikonoční
(Marcela Jirásková tel. 315 762 156, 605 940 416)

15. DUBNA 9:00

Nejbližšší plánované akce:

Čarodějnice u Malvaňáku

Uhříněves
- muzeum
29. DUBNA
9:00
20. BŘEZNA

Procházka
po hřbitově
Bílá
hora a letohrádek
Hvězda
KVĚTNA 09:00
DUBNA
03. 06.

S výkladem Ing. Jitky Kůrkové z městského muzea.

Bakov – muzeum a město
Akce Klubu seniorů pořádané pro veřejnost se konají pravidelně v klubu
DUBNA
10. Kostka,
a to vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 hod. O podrobnostech se

informujte předem osobně nebo telefonicky (605 940 416). Manipulační

Odjezd
vždy
8.00akci
z nádraží
ve Velvarech.
poplatek
za vjednu
je 20 Kč není-li
uvedeno jinak.
Rádi přivítáme i vaše tipy a návrhy.
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Čarodějnice
u Malvaňáku
Velikonoční aranžování
29.
15. DUBNA 9:00
Čarodějnice
u hřbitově
Malvaňáku
Procházka po
29.
DUBNA
9:00
06. KVĚTNA 09:00

S výkladem Ing. Jitky Kůrkové z městského muzea.

Procházka
po
hřbitově
Akce Klubu seniorů
pořádané
pro veřejnost se konají pravidelně v klubu
Kostka,
a
to
vždy
v
pondělí
KVĚTNA 09:00 od 9.00 do 12.00 hod. O podrobnostech se
06.
informujte předem osobně nebo telefonicky (605 940 416). Manipulační
S výkladem Ing. Jitky Kůrkové z městského muzea.
poplatek za jednu akci je 20 Kč není-li uvedeno jinak.

Akce Klubu seniorů pořádané pro veřejnost se konají pravidelně v klubu
Kostka, a to vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 hod. O podrobnostech se
informujte předem osobně nebo telefonicky (605 940 416). Manipulační
poplatek za jednu akci je 20 Kč není-li uvedeno jinak.

Základní škola Velvary
Vás srdečně zve na schůzku

Dne: 21. března 2019 (čtvrtek)
Čas: 15.00 hodin
Pro rodiče je připravena beseda
s dětskou psycholožkou
Ludmilou Sotákovou
Téma:
Příprava na školu
(jak zavést režim, jak dítě na změnu připravit
a pomoci mu ji co nejlépe zvládnout)
Dílnu pro děti připraví paní učitelky:
Mgr. Šárka Hrbková
Mgr. Miloslava Červenková

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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JIU
JITSU
DUO
KATA
  				
					

Soutěž dvojic JIU JITSU pod názvem DUO KATA proběhla v neděli 27. ledna v tělocvičně
Základní školy generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou. Základní škola poskytla výborné
zázemí pro pořádání jedenáctého ročníku této soutěže, kterého se zúčastnilo více než padesát dětí z kralupského a velvarského oddílu TIGER – JIU JITSU. Děti soutěžily ve dvou kategoriích rozdělených podle věku. V první kategorii soutěžily děti z prvního stupně ZŠ. V této
kategorii zvítězili zástupci velvarského oddílu Matyáš Brixí a Anna Valešová. Ve druhé kategorii, děti druhého stupně ZŠ, zvítězili zástupci kralupského oddílu Lukáš Kohout a Veronika
Jandová a obájili tak prvenství z loňského roku. Pro letošní ročník jsme navázali spolupráci
s Farní charitou Kralupy, takže účastníci a hosté měli možnost nejenom shlédnout skvělé
sportovní výkony, ale i zahřát srdíčko dobrým skutkem v podobě dobrovolného příspěvku.
Reportáž ze soutěže natáčela kralupská televize, záznam ze soutěže je možné shlédnout na
stránkách města Kralupy nebo na Facebooku.
Inzerce

www.tiger-jiujitsu.cz

Sensei Ivo Brixí
www.facebook.com/TJJVelvary

VELVARSKÝ PĚVECKÝ SPOLEK A TOLÁREK ZUŠ VELVARY
  				

					

Jako každý rok se dne 27. prosince 2018
konala ve Velvarech Česká mše vánoční od
Jakuba Jana Ryby. A opět se moc povedla!
Atmosféra, nejen mezi zpěváky a orchestrem, ale i mezi diváky, byla okouzlující. Přišlo se na nás podívat téměř 200 lidí z Velvar
a přilehlého okolí. Skladbu řídil náš sbormistr
a dirigent Vratislav Řezáč. Jemu, tím pádem,
patří velký dík. Po skončení „Rybovky“ zazněla koleda Narodil se Kristus Pán, kterou
si zazpívali i diváci. Všichni odcházeli s krásným kulturním zážitkem a my jsme se cítili
skvěle, protože jsme odvedli dobrou práci.
Vystoupení jsme si užili!
Tyto Vánoce jsme se ještě zúčastnili „Rybovky“ v Žatci pod vedením Jiřího Knotteho. Náš
ženský sbor byl ještě zpívat jako výpomoc
v Teplicích a někteří z Tolárku jako výpomoc v Ústí nad Labem. Sezónu „Rybovek“
jsme zvládli a těšíme se na příští.
Tolárek ZUŠ Velvary
a Velvarský pěvecký spolek

Je velmi těžké zaujmout široké spektrum
publika. Díky VPS a DPS Tolárek se dílo
daří. Jde uspořádat velký koncert v malém
městě? Ano. Jde. Naši „Rybovku“ nám závidí

celý okres, ne-li celý kraj. Členové Národního divadla v Praze, Severočeské filharmonie
Teplice, Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem, členky smyčcového
souboru ZUŠ Velvary. Zdá se vám, že není
možné spojit tolik lidí najednou? Možné to je,
jelikož hudba je společnou řečí nás všech.
Nejkrásnější odměnou nejen pro dirigenta
je potlesk. Všemu však předcházejí hodiny
a hodiny nácviku. Jsem rád, že děti i ženy
jsou pilné a nácvik zvládají. Pravda. Někdy to
„bolí“, ale výsledek je vždy okouzlující. Všem
bych přál zažít pocit, kdy před vámi publikum
povstane.
Posluchač má ovšem výhodu. Nemusí zkoušet. Přijde, shlédne koncert a odchází s krásným pocitem na duši. A my, vystupující, odcházíme s pocitem, že jsme naši práci zvládli
a v dnešní hektické době, jsme pořád schopni toho, abychom se na chvíli zastavili a vážili
si hodnot, které nám život nabízí.
28. dubna zazní v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech Stabat Mater od Giovanniho Battisty
Pergolesiho. Zastavte se a zaposlouchejte
se do tohoto nádherného díla. Jste srdečně
zváni!
Vratislav Řezáč – sbormistr a dirigent

Inzerce

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

36

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

37

MEZI OBYVATELI VELVAR NAJDEME PŘES 30 DOBRÝCH ANDĚLŮ
  					 					

Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc.
Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou
dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace
a další potřebné terapie.
DOBŘÍ ANDĚLÉ POMÁHAJÍ
I U NÁS
„Celkově již dárci pomohli více
Nabízíme
služby
spadající
do oblasti daně a účetnictví pro
než 6 218 rodinám,
z Velvar
pochází 8 z nich. iDárců,
Dobrých organizace:
živnostníky
neziskové
andělů, u vás najdeme přes 30.
→Děkujeme
vedenívšem,
účetnictví
kteří se roznezištně pomáhat
druhým.
→hodli
daňovou
evidenci
Každý den vidíme, že i malý
→příspěvek
daňová
přiznání a poradenství
pomůže a dokáže vy→kouzlit
vyúčtování
daně
z příjmu
úsměv na tváři,“
vzkazuje
čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý
anděl.
Ulehčete
si své
podnikání
a předejte své účetnictví nám.

firmy,

MyNAPROSTÁ
to za Vás
spočítáme.
TRANSPARENTNOST
SeVeškeré
zaměstnáváním
vlastní
účetní
rostoupotřebným
firmě mzdové
příspěvky dárců nadace
Dobrý
anděl odevzdává
rodinám do výdaje.
posledního

haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů.
Navíc získává
každý dárce,
který seúčetnictví
zaregistruje našetří
www.dobryandel.cz,
i přístup do svého
Externí
vedení
Vaše náklady.
Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý
měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodinám.

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ VE VELVARECH
  				

					

O víkendu 16. - 17. 2. 2019
proběhlo školení trenérů licence UEFA C. Lektor FAČR Milan
Kormaník ve spolupráci s Fotbalovou akademii Bohemians
Praha 1905 Velvary proškolil
30 trenérů přípravek. Vedle
trenérů fotbalové akademie
a trenérů Bohemians Praha
1905 se do Velvar sjeli trenéři
ze Středočeského a Ústeckého
kraje. Teoretická část probíhala
v učebně Základní školy Velvary, praktická část pak na nové
umělce ve Velvarech. Výchova
a vzdělávání trenérů je velmi
důležitým úkolem pro naši akademii, ale i mládež Bohemians Praha 1905. Velké poděkování
patří Milanu Kormaníkovi za velmi kvalitní školení, stejně tak panu řediteli Doškovi za možnost
využití prostor ZŠ Velvary. Díky kuchařkám školní jídelny jsme také mohli oba dny v obědové
pauze nabrat síly do náročného školení.
Josef Dobeš, manažer Fotbalové akademie
Bohemians Praha 1905 – Velvary

Inzerce

Václava Hrabáková

Černuc 220, 273 23 Černuc
Telefon: 731 142 132
E-mail: hrabakovaV@seznam.cz

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

Inzerce

Telefon: 724 515 108
www.stavby-velvary.cz
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JDE
TO
I
BEZ
OBALU!
  					 					
Bezobalová filozofie je jedním z novodobých trendů, kterým se čím dál více domácností
snaží snížit ekologickou zátěž. Můžete pečovat o svůj domov i prádlo s příjemným vědomím,
že nejen šetříte životní prostředí, ale také ušetříte v domácím rozpočtu. Kromě toho, že tato
drogerie není testována na zvířatech a je vyráběna v souladu s konceptem chemického
minimalismu, je také vysoce koncentrovaná a stačí vám tedy použít menší množství daného
prostředku. Stáčená ekologická drogerie je vhodná i pro domácnosti, kde žijí malé děti, lidé
s alergiemi a astmatem.
Bezobalovou ekodrogerii můžete nyní nově koupit v Drogerii u Schubertů ve Velvarech
na náměstí. Načepovat si můžete prací prostředky, aviváž, máchadlo a gel na nádobí
do vlastních znovupoužitelných nádob. V tuto chvíli jsou v nabídce česko-slovenské značky
Yellow & Blue (Tiera Verde) a FeelEco. Kromě stáčené drogerie je ve stálé nabídce řada
dalších ekologických produktů (čističe koupelen, prostředky na nádobí, univerzální čističe,
odstraňovače vodního kamene, změkčovače vody a další), při jejichž používání minimalizujete negativní dopad na zdraví a na životní prostředí.
Pokud se chcete o naší nabídce dozvědět víc, zavítejte k nám a nebo nás sledujte
na facebooku.
Drogerie Schubertovi

Poděkování

Drogerie Schubertovi rozšířila svůj sortiment o stáčené ekologické prostředky.
Do přinesených lahví nám načepují prací gel, aviváž či saponát a my nezamořujeme přírodu
chemikáliemi a plasty. Moc děkuji majitelům drogerie za jejich ekologické myšlení a za to,
že vyhověli přání zákazníků.

Fejeton
VELVARY – MĚSTO MOSTŮ

Tento fejeton je vzpomínkou na událost z prosince roku 2014.
Hned na začátku musím podotknout, že Velvary nejsou Amsterdam. O tomto městě
je známo, že přes zdejší kanály a grachty vede neuvěřitelných 1281 mostů. A touto
historickou zmínkou jsem si právě postavila oslí můstek pro skutečnost, že i přesto
Velvary navždy vstoupily do historie našich mostních staveb již ve čtrnáctém století. Mám
samozřejmě na mysli opatrnost radních, kteří z obavy, aby se cestou do Prahy nerozbila
vejce, kterými stavitelé ztužovali při stavbě mostu maltu, nechali je kvůli snazší přepravě
uvařit natvrdo.
Uplynulo sedm století a Velvary opět proslavil most. Tentokrát šlo o místní
tříobloukový železobetonový most přes Bakovský potok. Tato historická stavba totiž
dosloužila. Zřejmě plotýnky či co, neboť po jejím hřbetě se již nesmělo jezdit ani chodit.
Jenže co teď? Když vám doma doslouží mixér, je to sice nepříjemné, ale do pořízení
nového můžete kvrdlat ručně. Ovšem jak přepravit do středu města Velvaráky, kteří mají
smůlu, že žijí v té části Velvar, která se nachází za mostem? A co teprve obyvatelé dalších
čtrnácti obcí, pro něž byl most jedinou spojnicí? K výrobě pramičky a vybudování
převoznictví se nikdo neměl, a ručkovat po laně nad hladinou potoka se lidem zřejmě taky
nechtělo.
Ošemetnou záležitost tedy vzali do rukou a hlav techničtí odborníci a vypracovali
projekt na provizorní přemostění. Jenže celá věc se již od léta 2014 zauzlovávala tak
kvalitně, že incké uzlové písmo kipu bledlo závistí a místní obchodníci povýšili starý most
na zeď nářků. Jejich tržby se totiž rapidně tenčily s každým dnem, kdy k nim měli
zákazníci za vodou znemožněný přístup. A když už některým z nich chyběl ke krachu jen
krůček, začalo se to kolem mostu konečně hemžit, vrtat, dloubat, stavět a nadstavovat,
až vše dospělo ke kolaudaci. Podmínkou otevření pro veřejnost bylo složení poslední
zkoušky. Jenže testovací autobus uvízl. Zmítal se jako raněný bizon a odborníci usoudili,
že je nutno upravit nájezdy, možná i ledacos jiného. Možnost přejít a přejet přes Bakovák
suchou nohou či pneumatikou bylo neplánovaně nutno odložit.
Místní lidé lomili rukama, někteří jimi
hrozili směrem k zodpovědné vrchnosti.
A pak se stala ta velká věc. Až od šluknovského
hraničního přechodu pronásledovali hned
následující den po nepovedené kolaudaci
němečtí policisté bílou dodávku. Postupně
se k nim připojilo osm hlídek ústeckých, šest
středočeských, vrtulník… ale všichni jsou na
padoucha a jeho komplice krátcí. Ovšem jen
do chvíle, kdy prchajícím padouchům nastavil
své betonové bloky uzavřený velvarský most
a pachatele trestné činnosti hrdinně zadržel.
Nevím, který z dvanácti set jedna
osmdesáti amsterdamských mostů by to
dokázal. Tipuji, že žádný. To jen my Velvarští
jsme specialisté na mosty. A navíc není
vyloučeno, že zadržení lumpové měli s sebou
k svačině vajíčka natvrdo.

Pavlína Maloy Řezáčová
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DOBRODRUŽSTVÍ S PIPI DLOUHOU PUNČOCHOU

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY/ LÉTO 2019

12. 8. - 16. 8. od 8 hod. do 16 hod.

Jednotná cena pro všechny tábory je 2100,- Kč.
Cena zahrnuje oběd, pitný režim, náklady na materiál a výlety, lektorné.

Nastěhujeme se do Vily Vilekuly. Prožijeme dobrodružství s Pipi Dlouhou Punčochou. Budeme hrát
hry, tvořit, hledat poklady a bavit se s panem Nelsonem. Podnikneme dobrodružnou výpravu
a prožijeme týden plný skvělých zážitků.

ZaHRAda
15. 7. - 19. 7. od 8 hod. do 16 hod.
pro děti od 5 do 10 let
Pojďte s námi objevovat tajemství kouzelné zahrady pana Trnky. Ponoříme se do světa rostlin,
vyrazíme do botanické zahrady, budeme si hrát, objevovat a zkoumat společně s kamarády z naší
zahrady.
Lektorky: Eva Víšková a Katka Braunová, přihlášky na 777 129 299

pro děti od 5 do 10 let

Lektorky: Zuzana Michalíková, Lenka Kášová, přihlášky: 733 162 946
ROKEM LETEM SVĚTEM
19 .8 - 23. 8 od 8 hod. do 16 hod.
pro děti od 4 do 11 let

PUTOVÁNÍ ZA ŠVESTKOVOU VŮNÍ

Bez čar a kouzel urychlíme čas a události jednoho roku prožijeme v průběhu pěti dnů. Zažijeme
všechny zajímavé svátky, zvyky i tradiční události od jara do zimy. Budeme se veselit, hrát si,
soutěžit, kouzlit a každý den tvořit něco zajímavého!

22. 7. - 26. 7. od 8 hod. do 16 hod.

lektorky: Eliška Turková a Andrea Levová přihlášky 731 418 294, keramickehratky@seznam.cz

pro děti od 5 do 10 let
Vydáme se do světa s trpaslíkem Pitrýskem a pomůžeme mu najít, co hledá... Cestou zažijeme
nejrůznější dobrodružství. Budeme tvořit, sportovat, zpívat a hrát.. Vydáme se na celodenní výlet
a užijeme si spoustu legrace.

Inzerce

STAVEBNINY
IIIII VELVARY

Lektorky: Zuzana Michalíková, Kateřina Klička Špičková, přihlášky 725 831 642
PUTOVÁNÍ VESMÍREM – příměstský tábor s jógou a angličtinou

AKCE
DOVYBAV SI DÍLNU

29. 7. - 2. 8. od 8 hod. do 16 hod.
Vydejte se s námi prozkoumat tajuplná zákoutí vesmíru. Budeme si povídat o planetách, sluneční
soustavě a hvězdách, ale také o zoubkových vílách, mléčné dráze a hvězdném prachu. Zopakujeme
si základní anglické fráze a prostřednictvím hry se naučíme nové. Navštívíme hvězdárnu ve Slaném
a vyrobíme vlastní (papírovou) planetu! Díky józe objevíte vesmír za pomoci svého těla, které
protáhneme a posílíme. Budeme si vyprávět příběhy o slunci a měsíci i o naší planetě. Budeme
zpívat mantry, abychom rozezněli svá srdce a vybarvovat mandaly, abychom se dotkli vnitřního
klidu.

PŘI NÁKUPU NÁŘADÍ NAD 1.000Kč SLEVA 10% (PLATÍ DO 31.3.2019)

DROGERIE
ÚKLID, MYTÍ, PRANÍ

Lektorky: Edita Roberts a Slávka Gajerová, přihlášky 607 058 875
NOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ FERDY MRAVENCE
5. 8 - 9. 8. od 8 hod. do 16 hod.

ZAHRADA

ZEMINA, KVĚTINÁČE, TRUHLÍKY, ZAHRADNICKÉ NÁŘADÍ, POSTŘIKY

pro děti od 4 do 10 let

PROVOZNÍ DOBA:

Ferda hledá parťáky, které bude moci naučit něco ze svých dovedností a zručností. Prožijte s ním
bezva týden plný dobrodružství a nových zážitků. Budeme tvořit, vyrábět z keramické hlíny, hrát si,
soutěžit a výletit.

ADRESA
KONTAKT
EMAIL

:
:
:

PO-PÁ
7 - 17 HOD
POLEDNÍ PAUZA 11.45 – 12.15 HOD
SOBOTA
8 - 12 HOD
CHRŽÍNSKÁ 752, VELVARY
TEL.: 733 120 531
stavebninyvelvary@seznam.cz

lektorky: Eliška Turková a Zuzana Janovská přihlášky 731 418 294 keramickehratky@seznam.cz
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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. Zápis o velvarském prostředí
v letech 1939 – 1945 je částečně zkreslen,
protože všichni tři, kteří zápis koncipovali,
byli příslušníky KSČ a psali v ideologii této
strany bez kontroly ostatních.
Historické události za okupace ve Velvarech - závěrečná část
Utvoření ilegálního národního výboru.
Pod vlivem „Atamanu“ a ilegálního zemského národního výboru a konečně z potřeby
ve Velvarech bylo přikročeno k organisování místního NV. Nebyla to lehká věc, neboť
nebyla důvěra jednoho k druhému, což bylo
zaviněno Vlajkou. Nastala stagnace mezi
lidmi a strach. Dlouho po zajištění vedoucích Vlajkařů bylo vyhrožováno a slibována
pomsta a ani mezi těmi co nebyli zajištěni, nebylo lépe. Slídili, hledali, koho by dali
na pranýř a udali.
Nadešel den invase 6. června 1944 a tím
i příkaz od ilegálního zemského NV, aby byl
utvořen MNV ve Velvarech. Dne 14. června
1944 se sešel prvý přípravný národní výbor
v bytě evang. faráře Josefa Kocourka, byl
ustaven z osvědčených bojovníků proti nacismu, bez ohledu na politickou příslušnost,
z občanů čestných, kteří měli vliv na lid pracující obzvláště v závodech a na veřejnosti.
Předsednictvo tvořili: Josef Kocourek, Vladimír Sajner, hodinář, Ing. Vladimír Dobrý,
František Jakoubek, železničář, Ing. Ladislav
Volejník a Ing. Bohumil Bohuslav, který byl
na „Solárně“ v prostředí, kde byl ředitelem
otec Mariona Mareše a kde vládl nejvíce fašistický duch.
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V předvečer národního svátku 27. října byla
opět schůze rady za přítomnosti všech členů
a byl ustanoven následující program, který
byl později plně realisován.
I. Převzetí moci a veřejné správy ve Velvarech:
1.) Otázka bezpečnostní. Výbor rozšířen na
a) vojenský partyzánský /organisovaný
z místních občanů/
b) četnický a policejní /pořádková služba/
c) zajišťovací /k zajištění nebezpečných živlů
a pomahačů Němců/.
II Přípravný výbor hospodářský a správní:
a) Podchycení zásobování.
b) Převzetí městského úřadu.
c) Hospodářské průmyslové závody a podniky Němců a zrádců vzít do správy a vést
je dále ve prospěch státu.
III. Rozdělení úkolů:
1.) Věci vojenského rázu a zbraní, jakož
i záležitosti bezpečnostní budou připravovat
a jednat bratři: evang. farář Jos. Kocourek,
L. Sajner a Ing. Dobrý.
2.) Věci Hospodářské a zásobovací, jakož
i administrativní povedou bratři: Ing. Bohuslav, Ing. Volejník a Fr. Jakoubek.
IV. Přípravy pro detailní činnost každého jednotlivého člena NV a přípravy k první plenární schůzi NV.
Od Nového roku 1945 nastala v NV systematická práce podle určeného programu.
Studovány byly poměry, jak by bylo nejlépe
a bez krveprolití možno převzít samosprávu
úřadů. V každém úřadě jsme již měli svého
člověka, který se zapracoval natolik, že mohl
převzít vedení úřadu. Četnický sbor byl informován, jaké budou jeho úkoly a co bude
od něho požadováno. S místním komisařem
správy městského úřadu B. Klementem jsme
projednávali otázku vojenskou a převzetí jeho úřadu. Jmenovaný byl dobrý Čech
a dobrý voják v hodnosti důstojnické. Žel byl
však členem proradné Vlajky, což mu později ztížilo jeho dobré snahy. Komisař Klement
přislíbil, že se všestranně vynasnaží, aby věc
hladce prošla a od svého nastoupení v úřad

dal se plně k disposici a svůj slib skutečně
splnil. Když byl zbaven komisařského úřadu,
nebáli jsme se ho postavit v čelo vedoucích
důstojníků, kteří vedli místní posádku.
Jedním z důležitých problémů byla starost
o plynulé zásobování. A hlavně pak, aby
bylo z čeho zásobovat, neboť jsme museli
počítat s tím, že Němci nám potraviny odvezou, nebo zničí. Pracovali jsme k tomu, aby
byly potraviny pokud možno schovány, aby
nebyly vystaveny Němcům na oči, což bylo
také uskutečněno, takže po revoluci jsme
měli k disposici několik vagonů obilí a jiných
produktů.
Ing. Bohuslav v továrním objektu fy. Řivnáč,
kde byl za těžkých okolností inženýrem,
a později ředitelem, ukryl pět vagonů cukru, 3 vagony rozpustitelného benzolu, který
byl ukryt v sudech pod zemí a popelem a na
skalce v polích. Tyto věci byly potom v revoluci a po ní značným hodnotným přínosem
pro náš stát. Již z výše uvedeného je patrno,
že každý byl na svém místě a vykonal svěřený mu úkol.
V roce 1945 ihned od ledna bylo velmi pilno
v MNV, takže byl stále v pohotovosti a střehu. Přijímaly se zprávy z ciziny a z okresu
v Roudnici, kde jsme měli zastoupení v Sajnerovi. Též s Prahou byl ve stálém spojení
Josef Kocourek a i Slaný chtěl od nás určité
služby. Též Kralupy přes br. Pánka byly ve
stálém kontaktu a byla nutna koordinace.
S láskou si připomínáme obětavost T. Pánka z Kralup, který byl též horlivým ilegálním
pracovníkem a v revoluci členem rady znovu
ustanoveného okresního národního výboru
v Kralupech n/Vlt.
Tím se ovšem zhoršila situace, Němci zatýkali a vraždili, kde to jen bylo možno, i bez
možnosti. V lednu 1945 bylo veliké zatýkání.
Celá řada „Atamanistů“ v Praze byla pozavírána. Byl zatčen redaktor Petránek, Ladislav
Schneider, profesor Černý, Zach a později v dubnu major J. Rídl, který přišel o život
na pochodu smrti. Tito všichni spolupracovali s vedoucím „Atamanu“ Jos. Kocourkem

a každou chvíli se čekalo i na jeho zatčení.
Obzvláště v době, kdy se konala akce se zajatci, o níž je již psáno, a když se proslechlo,
že ve Velvarech je už národní výbor. V dubnu měl zájem o výbor NV kde kdo, dokonce i samotní vlajkaři chtěli něco dělat. Jako
Burza, K. Mareš, Šturma a jiní, neboť ve své
idiotské omezenosti mysleli, že po prohrané
válce nacistů povedou fašisté k nimž se hlásili.
Dne 3. května 1945 byla svolána prvá
plenární schůze NV, jež se konala v ½ 10. h
večer v Husově chrámu v Komenského síni
ve Velvarech. Schůze byla konána po cvičení sborového zpěvu, aby ve veřejnosti
a u nepřátel nebylo nějaké podezření.
Přítomní byli: Ing. Bohuslav, V. Sajner,
Ing. L. Dobrý, Ing. V. Volejník, Fr. Jakoubek,
V. Novotný, J. Krtil, J. Krejza, V. Lafek, J. Štefan, J. Rous, R. Drobný, J. Štorek, B. Šebek
byl omluven službou. Schůzi zahájil a promluvil o významu té chvíle, nad jiné důležité
a historické, evang. farář J. Kocourek.
Byla vzdána tichá vzpomínka padlým
a umučeným, kteří dali své životy za věc naší
svobody. Potom řekl farář Kocourek, že nadešla chvíle, kdy se musíme postavit tváří
v tvář nepříteli a to i za cenu vlastních životů.
Je třeba, abychom všichni šli našemu lidu
vstříc příkladem lásky, věrnosti, vzájemné
úcty a obětavosti.
Po zdůraznění významu NV a o tom co nás
čeká, vyzval přítomné, aby každý, kdo si není
jist, že je hotov dát vše na oltář osvobozené vlasti, odstoupil včas a to bez jakýchkoli
překážek a výtek z naší strany. Nikdo se nevzdálil a všichni s posvátnou úctou vyslechli
stanovené úkoly, které byly na každého jednotlivce kladeny. Všem oči radostí jen zářily,
že konečně nadešla chvíle veřejného boje
o právo českých věcí a osvobození národa.
Plenární schůze nemohla být dříve, nebyl
ještě vhodný čas neboť nebylo možno odhalit celý kolektiv a jeho vedení a proto bylo
nutno, aby byly provedeny volby předsednictva a pléna.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Volby byly povoleny lístky. Zvolení byli:
předsedou evang. farář Jos. Kocourek,
I. místopředsedou Frant. Jakoubek, II. místopředsedou Václav Lafek. Potom bylo přikročeno ke slibu věrnosti a k přísaze. Před
československou vlajkou a husitským praporem v duchu nejvřelejšího bratrství a v dojetí
byla vykonána přísaha. Byla to opravdu před
Bohem zavazující chvíle a modlitebný slib,
že nikdy nezradíme a nezklameme. Když
předseda skončil závěrečnou větu přísahy:
„Boží bojovníci ve jménu Páně do boje, Bůh
je s námi“, byla přísaha potvrzena každým
z nás slzou radosti, jakož i pevnou vírou,
že zvítězíme. Nikdy nezapomeneme na tuto
posvátnou noční chvíli.
Po přísaze a slibu, jakož i vzájemném seznámení, byl přečten list Zemského národního výboru, v němž byl program MNV, kde
se hlavně přikazovala důvěrnost a přísná
tajnost, kterou jsme si museli znovu ověřit. Dále byly rozděleny výbory, zvláště pak
vojenský, bezpečnostní a pořádkový, jaZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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kož i hospodářsko-finanční. Bylo již dlouho
po půlnoci, když jsme se vytráceli z této
schůze, jedouce kolem věrných hlídek,
které nepozorovaně střežily vše, co se
kolem dělo. Od této noci jsme však již nespali, neboť okolnosti si vynucovaly být stále ve
střehu a pracovat k řádné organisaci. Nebylo
to lehké, neboť jsme měli málo kvalifikovaných lidí, protože největší procento t. zv. inteligence bylo ve Vlajce. Byli to schopní lidé,
ale my jsme je přece nemohli použít.
Revoluce ve Velvarech.
Dne 4. a 5. května jsme nespali po celou
noc. Do půlnoci jsme soustřeďovali zprávy
a čekali na pokyny. O půlnoci přijelo vojsko
ze Slaného v počtu 10, v čele s nadpor. Vavřinou a poručíkem Cardou. Nutně potřebují
zbraně, neboť brzo nadejde chvíle revoluce.
V ranních zprávách jsme konstatovali, že
revoluce v Praze začala. Ovšem poněkud
divným způsobem. Bylo nám totiž sdělováno, že až nadejde čas, dostaneme pokyny,
zbraně i vedoucí činitele. To se však nestalo. Nezbylo nic jiného, než vzít celé vedení

do vlastních rukou. První cesta předsedy RNV byla na četnickou stanici k veliteli
Šestákovi. To bylo 5 května v ½ 8 h ráno.
Jmenovaný byl vyzván, jakož i celá četnická
stanice, aby se postavili za naši věc a dbali našich pokynů. Druhá cesta byla k řediteli
Martinovi Hynkovi, nadpor. v záloze, který
byl již předem informován o vojenských akcích, aby se ujal vojenské organisace a byl
velitelem. S oběma těmito veliteli jsme se
odebrali k německému veliteli hejtmanu
Schinkovi, který byl ve Velvarech asi se
40 členy /asi 2 prapory vojenské posádky/.
K vyjednávání došlo v ½ 9 dopoledne a to
za velkého napětí. Obyvatelstsvo o tom
téměř nevědělo. Hejtman byl rozumný Němec, ale voják. Odepřel nám vydat zbraně,
že je jako voják jen tak dát nemůže. Pravil:
„Vy dostanete svobodu bez našich zbraní a já vám je nevydám. Až přijdou spojenci, jedině těm je vydám.“ Kolem něho stáli
důstojníci se zbraněmi v rukou připraveni
proti nám.
Předseda RNV žádal velitele, aby se stáhli do vojenských ubykací a nezasahovali
do jednání a v žádném případě nepoužili
zbraní. „Pořádek učiníme sami a ručíme za
něj.“ Na to on žádal, abychom se vyvarovali
násilí a to proti vojsku i proti civilním německým uprchlíkům, kteří tou dobou byli ubytování ve škole v počtu 300 osob. Též si vyžádal,
aby než bude parlamentárně věc dojednána,
že se nedotkneme německé suverenity právní i symbolické /vlajek apod./. Uznali jsme
za vhodné učinit tento kompromis, neboť
nám šlo o vyřešení věcí bez krveprolití a dle
svého. Potom jsme odešli na Městský úřad,
kde již na nás čekali někteří členové RNV:
Sajner, Bohuslav, Šebek, Novotný, Dobrý
a jiní.
Předseda vyzval městského komisasře
Klementa k předání úřadu. Ochotně a bez
jakýchkoli námitek byl úřad předán a komisař Klement se dal do služeb. Potom jsme
vyzvali všechny zaměstnance Městského
úřadu, aby zůstali věrně na svých místech

a poctivě pracovali ve prospěch nové Československé republiky. Úředníky německé národnosti a exponované Vlajkaře jsme
vyzvali, aby opustili úřad. Podobně bylo
učiněno ve všech ostatních úřadech a důležitých podnicích, jako v Městské spořitelně, výměna ředitelů, v Kovohuti odstranění Němce Walsche a ředitele Kissenfelda,
Ing. Trnky a jiných. Všem civilním Němcům
byly okamžitě odebrány zbraně a byla provedena jiná důležitá opatření.
Dopoledne jsme dále vedle přípravného
programu zorganizovali vojenský útvar,
který vede nadporučík Hynek. V několika
hodinách bylo velitelství a posádka na svém
místě a konaly se hlídky a byl udržován
pořádek. O 9 hodině nastal ve městě veliký ruch, protože přicházely zprávy, ovšem
jen propagační, že spojenecká vojska se
blíží ku Praze a to ze severu a že jsou již
u Slaného, Libochovic apod. To způsobilo
kolem 10 hod. přišli na úřad v slavnostních
uniformách legionáři, které vedl generál
Smělý, různé korporace apod., kteří přišli,
aby uvítali spojenecká vojska ve Velvarech.

S politováním jim předseda musel říci, aby se
rozešli, že naopak nás očekává ještě mnoho utrpení a bolesti. Jeho slova se splnila.
Trvalo to ještě 5 dní, než jsme mohli říci, že
nebezpečí minulo, a ani tehdy nezbylo času
na nějaké oslavy. Nálada se záhy změnila,
když Praha začala zoufale volati o pomoc.
Bylo to v předpoledních hodinách, kdy nastal
revoluční kvas a zápas s okupanty.
Pod vlivem volání Prahy se situace ve Velw w w. v e l v a r y. c z |
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varech zhoršila. Každá sebemenší věc způsobila napětí mezi Čechy a Němci. Z jednoho obchodu vynesli lidé nacistické praporky,
které na ulici spálili, při čemž samozřejmě
nešetřili výroků, dokonce ani pěstí, které použili vůči evakuovaným Němcům. Na úřad
MNV se dostavil hejtman Schinke s doprovodem několika ozbrojených a mstou naplněných důstojníků, kteří se zbraní v ruce div
se nedali do střílení, a chtěli vyvodit důsledky
z toho, že se pálí jejich vlajky a že jsou Němci biti. Tím, že byla porušena dohoda.
Hejtmanovi bylo vysvětleno, že je revoluce
a aby uznal, že to dohromady nic neznamená, když by se vše vybilo pouze na nějaké
vlajce. Bylo mu řečeno: „Myslím, že je Vám
známo, že jste dělali horší věci v Sudetech,
a také jste to nepovažovali za nic! Mohli
bychom být rádi, kdyby nedošlo k něčemu
horšímu a nebylo jiných obětí!“ Hejtman se
s tím těžce smiřoval a jeho nějaký felák,
div že se na nás nevrhl.
Po 1 hodině byli na úřadě znovu. Byl to cha-

os nad chaos. Němci zde řádili, ulice křičela, že chce zbraně na Němce. Praha volala
o pomoc, zbraně a léky. Desítky různých věcí
a požadavků přišly najednou, že jsme neměli
čas dlouho se rozmýšlet, a jen udílet rozkazy. Telefon byl zajištěn jen pro RNV a denně
bylo průměrně 400 hovorů.
Odpoledne se situace zhoršovala, neboť
ustavičné volání Prahy rozčilovalo lidi. Byli
jsme nuceni rozhlasem uklidňovat lidi hesly.
Také i členové národního výboru šli mezi lidi
a uklidňovali je jak mohli, jen aby nenastala nějaká nerozumná revolta a řež. Večer
situace vyvrcholila a dav volající před radnicí, chtěl stůj co stůj odzbrojit německou
posádku. Věděli jsme, že by to byla katastrofa, neboť naše zbraně nestačily, velvarská
německá posádka byla silná, ve Slaném,
v Kralupech a v Roudnici n/L. byly ještě větší
posádky, takže by šlo o veliké krveprolití.
Bylo nutno znovu vyjednávat. Vzali jsme ty
největší křiklouny a velitele četnické stanice, velitele naší posádky nadpor. Hynka a šli
jsme na velitelství německé posádky. Naše
návštěva byla bezúčelná, naopak zostřila
situaci mezi posádkou a námi a dokonce
jeden z důstojníků vystřelil z automatu několikrát pod naše nohy. Učinili jsme nový
kompromis, že jsme si vyžádali, že německá
velvarská posádka nepůjde Praze na pomoc
a popřípadě rozhodne-li se k odchodu z Velvar, že půjde směrem na sever. A také druhý
den ráno o 5. hodině skutečně tím směrem odešli. Tím si Velvary na krátkou chvíli
oddechly.
V sobotu v noci a v neděli většina obyvatelstva stavěla překážky před městem a na
silnici před Velvarami. U Černuce byly poraženy mohutné topoly přes silnici. Vše
bylo připraveno čelit vojenským jednotkám,
které by směřovaly na Prahu. Nebylo toho
třeba. Němci nejeli na Prahu, naopak opačným směrem, což změnilo také naše plány
a barikády jsme opět odstranili. V neděli
6. května byla podniknuta akce k získání
dobrovolníků na pomoc Praze. Téhož dne

odjelo první auto s 35 dobrovolníky, které
vedl rotmistr Florián. Dne 6. května byla zahájena sběrací akce potravin, oděvů i zbraní
pro Prahu a tyto věci byly odvezeny autem.
V noci začalo zajišťování zrádců národa
a nepřátel republiky. Brzy bylo plné vězení.
7. květen nebyl nikterak lehký. V odpoledních
hodinách přišly před městský úřad obrněné
svazy SS a cyklistická skupina s pancéřovými pěstmi. Několik důstojníků s civilními
Němci, v čele s Niemayerem z Budihostic,
žádali , aby jim byly vydány odebrané zbraně. Tvrdili jsme, že žádné zbraně nemáme,
ale SS řádili tím více, že do 8 hodin večer
musí býti všecky zbraně odevzdány na městský úřad.
Předseda byl vyzván důstojníkem SS k rozhlasu, kde měl tuto zprávu ohlásit veřejnosti,
což učinil a nakonec připojil: „Jelikož vím, že
žádných zbraní nemáme, nebudeme moci
vyhovět vyslovenému přání. Prosím, aby
jste vzali výzvu na vědomí“. Po rozhlasovém
hlášení SSman strčil do předsedy a znovu
prohlásil, že zbraně musí být odevzdány.
Tyto odevzdány nebyly a nic se nestalo.
8. května začalo odzbrojování Němců,
a to v Kronově vile. Byl to jedinečný obraz,
vidět kdysi tak pyšný „Volk“, nepřemožitelnou armádu, jak odkládá zbraně a nakradené věci. Týž den 8. května navečer přijely
do Velvar velké svazy tankových vozidel.
Několik km dlouhá řada. Velitelství zůstalo
ve Velvarech na náměstí, kde zadrželi předsedu MNV jako rukojmí a teprve po 23. hodině tato obranná obrněná vozidla se dala
směrem na západ, poněvadž od Drážďan
už Němce tlačili Rusové.
V této chvíli nastala nejdůležitější chvíle pro
Velvarsko. Na ulici nebylo vidět občana.
Naše zbraně, které jsme těžce sbírali v té
nejkritičtější době byly uloženy u kolaboranta Aloise Chrastila, v bytě který byl zajištěn
a uznali jsme, že v jeho bytě bude pro ně nejlepší bezpečnost.
9. května o 18. hodině se konala druhá plenární schůze RNV za účasti všech členů.
Bylo třeba učinit přehled o práci a určit dal-

ší program. Na této schůzi velitel nadporučík Hynek žádal o zproštění funkce a navrhl
na své místo mladšího nadporučíka Marka,
ředitele školy v Chržíně. Nato byly utvořeny
následující výbory: vojenský, pod vedením
NV a zásobovací, jakož i hospodářský vedl
ing. Bohumil Bohuslav. Jeho zástupcem
byl František Jakoubek, kárný, vyšetřovací
a bezpečnostní vedl Josef Štefan a Václav
Novotný. Pořádková a odzbrojovací akce
byla svěřena Josefu Rousovi, Rudolfu Drobnému, Václavu Lafkovi, Josefu Krejsovi, Josefu Štorkovi, Ing. V. Dobrému, Bohuslavu
Šebkovi a Ing. Volejnílkovi. Na této schůzi
bylo připraveno též provolání k obyvatelstvu,
vyzývající k jednotě, respektování RNV. Bylo
rozhodnuto, aby majetek, který byl dříve zabrán Němci velvarským občanům a Židům,
byl navrácen původním majitelům. Byla též
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provedena suspense těchto úředníků: tajemníka Srbka, na jehož místo byl pozván
JUC. Antonín Kozel z Rozotok, Antonína
Štekla ředitele Městské spořitelny, na jehož
místo byl povolán L. Kaiser. Dále byla propuštěna Němka Wolfová. Za ředitele Krále,
Kőrnera, ředitele okresní záložny, byla
učiněna výměna a celá řada nespolehlivých pracovníků byla vyměněna. Týž
den v dopoledních hodinách se situace
najednou změnila. Do města vyjel
první tank slavné neúnavné Rudé armády. Vojska I. ukrajinského frontu maršála
Ribalka. Po krátkém uvítání v branách města, za neobyčejného jásotu a nadšení se řítí
Rudoarmějci ke svému určenému cíli, jímž
je Praha, která mocně volá do světa.
S hrdou Rudou armádou se protrhla hráz
všech koncentračních táborů a vězení, jakož
i světoznámého Terezína, z jehož hrobů, kde
lidé byli za živa pohřbívání se vraceli do své
vlasti.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Dne 10. května 1945 nastal nejkrásnější den
pro náš národ. Praha byla osvobozena na
s ní celá země. Ovšem mnoho práce ještě
všude čekalo i ve Velvarech. Vyšetřující komise neúnavně pracovala a to velmi svědomitě. Celé stovky Vlajkařů a kolaborantů byly na programu. Tuto práci vykonávali
bývalí koncentrační vězňové, kteří se vrátili
a vdovy, které k této práci měly největší právo. Po 10. květnu přichází rušný život, který jest způsoben příchodem Rudé armády,
která se usadila ve Velvarech s generálním
štábem a zůstala s námi celé dva měsíce.
Mnozí nezapomenou na radostný a krásný
život s těmito dobrými lidmi. I když někde
vznikla nějaká škoda, byla mnohonásobně
vynahražena. Nelze zapomenout jejich krásných a dojímavých slavností. Zvláště den
sejití se 5. armády dne 26. června 1945, který nebude nikdy zapomenut. Bylo to odpoledne v biografu a večer u Pilátů, kde jsme
besedovali s celou desítkou generálů, mezi
nimi s velitelem tankového oddílu maršálem

Ribalkem a maršálem Koněvem.
Byli přítomni předseda MNV Jos. Kocourek
a inž. Bohuslav. Též Svobodova armáda byla
mezi námi. Její uvítání bylo velkolepé.
Dne 9. června 1945 považovali jsme za nutné, aby RNV byl vyměněn řádnými volbami
a proto na ten den byly ohlášeny veřejné
volby. Stalo se tak z důvodu, že v našem
RNV byli členové, kteří nepatřili k žádné politické příslušnosti, ale pracovali u vědomí
své národní a vlastenecké povinnosti. Tato
nepolitická účast byla trnem v oku mnohých
politiků podle jména. Byli to zvláště zástupci
strany lidové, kteří se dovolávali t. zv. parity. Ovšem o odbojové paritě dříve nic nevě-

děli. Proto někteří členové RNV a předseda
také před volbami podali resignaci. V den
voleb naplněný biograf svědčil o velkém
zájmu obyvatelstva na volbách, které osobně řídil předseda okresního národního výboru z Roudnice n/L. Josef Čmuchař. Po podaném přehledu o vykonané práci, o čemž
referoval osobně předseda RNV a po jeho
referátě bylo přikročeno k volbám. Byla
čtena jména členů RNV a všem byla dána
důvěra. Ale většina z nich úřad nepřijala.
Jako poslední bylo čteno jméno předsedy
RNV, ale ani ten nepřijal, což bylo překvapením. Nastala volba nového předsedy a byl
navržen A. Miller. Při volbách byl volen pouze 5 hlasy. Bylo voláno, aby RNV pokračoval
se svým předsedou v úřadě.
Pod tlakem veřejnosti a projevené důvěře
byl znovuzvolen RNV a rozšířen na počet
členů 20. V práci bylo pak zdárně pokračováno. Tolik o revoluci ve Velvarech.
Na této zprávě pracovali J. Kocourek,
J. Košťál a V. Lafka.
Za přepis textu děkujeme paní Blance Tauerové.
Jitka Kůrková, vedoucí Městského muzea Velvary

Inzerce
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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BŘEZEN 2019
SHIATSU TERAPIE
s Petrou
2. - 3. BŘEZNA
cena 750,- Kč

KŘÍŽOVKA
Mimořádné akce
Velvarské Kostky

MALÝ BOD

P

NIČEMA

P

LOĎ

P

MEMOÁRY

P

PTAČÍ MLÁDĚ

P

V ceně je zahrnut materiál na výrobu náušnic, spony a přívěsku.

ZPENĚŽIT

P

Zájemci o kurz, hlaste se na email evycce@seznam.cz nebo
na telefonu 739 496 264

SVETR

P

JÍDLO V PŘÍRODĚ

P

RÁM POSTELE

P

PADĚLEK

P

NÁPORY VĚTRU

P

JÁSAT

P

OPAK LŽI

P

BÁJE

P

KOČKOVITÁ ŠELMA

P

STŘEDOVĚKY STAVITEL

P

OBĚŽIVO

P

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, 604 553 118
Lektorka Eva Víšková vás zve na kurz smaltování. Smaltování
na vařiči je jednoduchá technika, s jejíž pomocí lze vytvářet šperky
či dekorace. Smaltovací prášek se sítkem napráší na kovové výseky,
které se zapékají na mřížce nad elektrickým vařičem.

SMALTOVÁNÍ
16. BŘEZNA
od 15:00
cena 150,- Kč

TVORBA LOUTEK
16. BŘEZNA
10:00 - 13:00
23. BŘEZNA
14:00 – 17:30
30. BŘEZNA
14:00 - 17:30
Cena 1000,- Kč
(za celý kurz)

V rámci tří sobotních odpolední si s výtvarnicí Karolinou Boreckou
vytvoříte vlastní loutku. Veškerý materiál je v ceně kurzu.
Hlaste se u lektorky, tel. 723 462 371
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Fredrik Backman – citát z knihy Babička pozdravuje a omlouvá se, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské
knihovně: „Všechno je složité, dokud ti… viz tajenka”.

Vyluštění z únorového čísla:

Křížovku na březen připravila: L. Štýbrová

Ivanka Devátá - citát z knihy Radši nekoukat: „Všeobecně se má za to, že ženy jsou založení spíše
romantického a muži praktického. Já tomu věřím, přestože můj tatínek by mamince raději snesl modré
z nebe, než by… OPRAVIL STROJEK NA MÁK.“
w w w. v e l v a r y. c z |
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Ruský kroužek při V.A.D. Kladno uvádí

CHARMSOVY PAŠIJE
Tragikomická divadelní koláž o ruském meziválečném
spisovateli Daniilu Juvačevovi – Charmsovi

pátek 5. dubna od 20:00
Restaurace Paris
hrají:
Andrea Andreasovna Mineva
Eva Viktorovna Srpová
Soňka Jaroslavovna Macháčková
Marek Jindřichovič Chalupa
Jindřich Jindřichovič Libovický
Jan Zdeňkovič Červený

grafika, projekce:
Kateřina Martinovna Špačková
podpora ze St. Petersburgu, foto:
Svetlana Dorofeva, Anna Krylova
režie, scéna, kostýmy:
Ruský kroužek při V.A.D.

