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SLOVO STAROSTY

ČERVEN 2019

Mimořádné akce
Velvarské Kostky

SHIATSU TERAPIE
s Petrou
8. - 9. ČERVNA
cena 750,- Kč

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

ŠICÍ DÍLNA
23. ČERVNA
14:00 - 18:00
cena 180,- Kč

Šicí dílna, při které si za asistence zkušené švadlenky ušijete
Vámi zvolený kus oděvu. Je třeba předem konzultovat, co
chcete šít, aby si lektorka připravila střih a aby Vás
instruovala ohledně množství a typu látky a dalších pomůcek.
Na dílnu je třeba přinést vlastní stroj.
Hlaste se u lektorky Ivany Vojcíkové: 776 130 221

LETNÍ PROVOZ VELVARSKÉ KOSTKY
Většina kurzů končí před prázdninami. Z pravidelných kurzů běží přes léto pouze Škola
pánevního dna s Kamilou Jiříkovou.

							
Vážení a milí,
květnové dění bylo velmi květnaté, ve městě
to dosti kvetlo, často se předávaly květy, a to
nejen na hasičských slavnostech, ale i na
turnajích, koncertech, vernisážích, rozkvetla
i některá veřejná prostranství, tu a tam sice
řádila nějaká kvítka a občas se děly věci,
že by z nich jeden vykvetl, ale nějak se ten
výkvět zklidní. Nebudu tentokrát květnatě
líčit, co že vše vzkvétá či nevzkvétá, přečtěte
si, prosím, celý zpravodaj, věřím, že si užijete nejen květnatého čtení, ale třeba vás též
inspiruje ke kvetoucím ideám a myšlenkám.
S díky za milý velvarský květen a s přáním
krásného června,
Radim Květoslav Wolák

		

Letos šeříky kvetly opravdu sladce

Přes léto máte také možnost udělat si dobře tím, že si dopřejete shiatsu terapii s Petrou
Cempírkovou v termínech 20. 7. nebo 18. 8.
Letošní léto je však především ve znamení příměstských táborů. Letos máme v Kostce 6
turnusů. Pokud jste nestihli děti přihlásit, zbývá pár posledních míst na následujících
turnusech.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – volná místa
22. 7. - 26. 7. Putování za švestkovou vůní
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.
Lektorky: Zuzana Michalíková, Kateřina Klička Špičková, přihlášky 725 831 642
12. 8. - 16. 8. Dobrodružství s Pipi Dlouhou Punčochou
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.
Lektorky: Zuzana Michalíková, Lenka Kášová, přihlášky: 733 162 946

Domeček v družině předáme dětem počátkem června

VÍCE INFORMACÍ najdete na zvláštním plakátku, na facebooku,
nebo na www.velvarskakostka.cz
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U Malvaňáku už se Učko začíná pomalu tyčit
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NAŠI HASIČI PŘIVÍTALI VZÁCNOU NÁVŠTĚVU

  										
Naši hasiči završili 155. výročí založení sboru ve středu 22. května přivítáním vzácné
návštěvy na hasičské zbrojnici. Zavítala sem místopředsedkyně vlády a ministryně
financí ČR paní Alena Schillerová a hejtmanka Středočeského kraje paní Jaroslava
Pokorná Jermanová!

dárky, ocenili práci dobrovolných hasičů i dalších spolků ve městě. Obě ženy
obdržely od našich hasičů sošku sv. Floriána a pamětní dárky.
Setkání se kromě našich hasičů a starosty města zúčastnili starosta OSH Kladno
Martin Zuska, ředitel HZS Středočeského
kraje Miloslav Svatoš a radní Středočeského kraje pro bezpečnost Robert Bezděk.
Po odjezdu hostů jednalo na hasičské
zbrojnici městské zastupitelstvo, které také
ocenilo práci svých dobrovolných hasičů.
Libor Šulc
Inzerce

Po přivítání starostou sboru Františkem Saifrtem a starostou města Radimem Wolákem
se obě přivítaly s přítomnými hasiči a hosty, prohlédly si hasičskou zbrojnici a současnou
i historickou hasičskou techniku.

V zasedací místnosti se potom uskutečnila neformální beseda s našimi hasiči i se zástupci
dobrovolných hasičů okresu Kladno. Hosté předali našemu sboru pamětní listy a další
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SeminářVE
JIUVELVARECH
JITSU ve Velvarech
SEMINÁŘ JIU JITSU

Na konci dubna proběhl ve velvarské sokolovně
seminář JIU JITSU, který vedl
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INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ POKRAČUJÍ
  					

Dvě probíhající investiční akce ve městě se blíží pomalu ke svému závěru. U obytného souboru K Horovu mlýnu dokončuje stavební firma
Neumann výstavbu komunikace. Součástí byla
i úprava přečerpávací stanice odpadních vod.
Vše se připravuje k pokládce asfaltu a napojení
komunikace na místní komunikaci.
V ulici Za Roudnickou branou firma Komeda
postoupila s výstavbou chodníku do horní části
k bývalému skautskému parku. S občany v ulici
se řešily jejich připomínky ke vjezdům na nemovitosti, většina byla v rámci možností a po dohodě s projektantem akce vyřešena. Nový chodník
zlepší situaci v této části města a spojí i výstavbu
Velvary – sever s centrem města.
V areálu Malovarského rybníku začala výstavba víceúčelového U-objektu. Provádí ji stavební
firma Milota. Po zavrtání zemních vrutů – pilotů
se začalo s montáží základových trámů.
Na všech stavbách se konají pravidelné kontrolní dny za účasti dodavatele, technického dozoru
stavby a investora.

Sensei Ivo Brixí

Sensei Ivo Brixí

www.tiger-jiujitsu.cz

www.tiger-jiujitsu.cz
www.facebook.com/TJJVelvary

www.facebook.com/TJJVelvary

Pozvánka

Základní škola Velvary, okres Kladno
Vás ve spolupráci s MŠ Velvary a městem Velvary
srdečně zve na

Informativní schůzku pro rodiče předškoláků
Setkání proběhne: 5. června 2019 od 16.00 hodin
Místo: MŠ Velvary – 1. třída (1. poschodí MŠ)
Na této schůzce budete seznámeni s novou koncepcí přípravy předškoláků.
Těšíme se na Vaši účast!
Bc. Zdeňka Vosecká
ředitelka MŠ Velvary

PhDr. Radim Wolák
starosta města Velvar

Mgr. Petr Došek
ředitel ZŠ Velvary

					

Libor Šulc

KDYŽ JE PRÁCE RADOSTÍ II. DÍL
  					

					

Kdo z Vás, milí čtenáři, četli článek ve zpravodaji minulý měsíc, už vědí, proč je pro mě práce
radostí.
A moje radost pokračuje v mé práci dál.
Děvčata z tanečního oboru postoupila na mistrovství republiky Festivalu tanečního mládí
v České Lípě. V sobotu 18. 5. soutěžila v parketových kompozicích s 16 týmy z celé České
republiky.
Krásné a velmi náročné choreografie všech soutěžících byly opravdu tanečně velice
vyrovnané. Děvčata byla šťastná, když postoupila do finále mezi osm nejlepších. Nakonec
při vyhlašování výsledků jsme si doslova společně drtily ruce s přáním jen nebýt osmé.
Získaly jsme bramborovou medaili. A já – já měla srdce plné radosti, už jen proto, že děvčata
nebyla ze čtvrtého místa zklamaná. Naše tanečnice totiž ví, že tančit pro svůj vnitřní pocit
radosti, je nad zlato.
Pokud chcete zažít třeba jen malý kousek z této radosti i vy, přijďte v úterý 11. června
do Kulturního domu v Kralupech nad Vltavou na naše taneční představení.
Učitelka TO Marcela Odvodyová
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METAL TRADE COMAX, a.s.

Specialista na zpracování plechů a metalurgii

NABÍZÍME PRO SVÁ PRACOVIŠTĚ VE VELVARECH
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE S MOŽNOSTÍ OKAMŽITÉHO NÁSTUPU:

LAKOVACÍ LINKA:
Obchodní zástupce s NJ
Dělník do výroby

IMS – ÚTVAR ŘÍZENÍ JAKOSTI:
Reklamační technik

PRODEJNA STŘECHY COMAX:
Asistentka obchodního zástupce

HUTNÍ PROVOZ:
Směnový mistr

HUTNÍ PROVOZ NĚMECKO:
Dělník briketovací linky

VÝROBA SÁDROKARTONOVÝCH PROFILŮ:
Strojník – seřizovač

HASIČI NEJPRVE SOUTĚŽILI, POTOM SLAVILI 155. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
  										
V dopolední části oslav 155. výročí založení našeho hasičského sboru dne 18. května v areálu Malovarského rybníku proběhl
již 24. ročník memoriálu K. Krohna
- Dědkiáda 2019. V kategorii „starších
pánů“ se zúčastnilo 10 družstev a po
12 letech (!) zvítězilo domácí družstvo
Velvary 90 výborným časem 31,91 sec
a tím získalo po dlouhé době zpět
putovní pohár. Ve 12. ročníku soutěže
o Pohár SDH Velvary „bez rozlišení věku“
obsadilo naše družstvo mužů 4. místo
ze šesti účastníků, zvítězilo družstvo
SDH Kutrovice. V kategorii žen obsadilo
družstvo Velvar 3. místo (!) z osmi účastníků a to časem 37,27 sec, vítězem se stalo
družstvo Jarmily Černuc.
Odpolední část oslav založení sboru v areálu rybníku začala slavnostním nástupem
hasičských sborů i s prapory. Přihlíželo
mnoho diváků a vzácných hostů v čele
se starostou města Radimem Wolákem.
Za obětavou práci pro dobrovolný hasičský
sbor bylo oceněno téměř 30 našich členů,
také sbor obdržel řadu darů a ocenění.
Zejména čestné stuhy k praporu od města
Velvary, Středočeského kraje, SDH Opava-Palhanec a SDH Hospozín. Starosta
našeho sboru dekoroval také pamětní

stuhou 9 přítomných praporů. Po celý
den probíhala výstava historické a současné techniky, v odpolední části proběhla řada ukázek zásahů včetně vystoupení velvarského oddílu mladých
hasičů. K tanci i poslechu hrála po celý den
kapela Akce Band.
Libor Šulc

V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: prace@mtcomax.cz,

Dělník – nav

či kontaktujte firmu na telefonních číslech: 724 146 998, či 739 583 958.
METAL TRADE COMAX, a.s.
Velvary 420, 273 24, IČO 496 84 442
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Zápis do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11701.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

A je tu závěrečný měsíc školního roku
2018/19 – červen. Je-li, podle pranostik, červen mokrý a studený – bývají žně
vždy zkaženy, a když bude mírný, nebude
v prosinci mráz silný. Svatý Vít dá trávě
pít a jaký bude Petr a Pavel, takový bude
i Havel…
V uplynulých dnech jsme ve škole podnikli spoustu zajímavých akcí. Největší
a organizačně nejnáročnější byla týdenní
návštěva dětí a učitelů zahraničních partnerských škol z Řecka, Itálie, Portugalska, Turecka a Polska.
Setkali se v projektu Erasmus + K2
s tématem ECOgeeks in action neboli
Ekoexperti v akci. Mezinárodní projekt
začal v září 2018 a je rozplánovaný až
do příštího školního roku. Žáci, kteří jsou
do něj zapojeni, se postupně setkávají
v účastnických zemích. Program s ekologickou tématikou již proběhl v Portugalsku, v Turecku a nyní pro 27 žáků a jejich
učitele přichystala pestrý týden Základní
škola ve Velvarech.
Cílem tohoto projektu je propagace vědy
a ekologie na základních školách v šesti
zemích. U jeho zrodu stála paní učitelka
Marta Paluchowska z polské Katolické
školy Jana Pavla II. ve Štětíně. Na straně
České republiky je hlavní koordinátorkou
programu zástupkyně ředitele ZŠ Velvary Mgr. Blanka Dragounová, ale na jeho
vytvoření, a především realizaci, se podílelo mnoho dalších učitelů, zaměstnanců
školy, rodičů zúčastněných dětí a přátel školy a také žáci a učitelé ZUŠ Velvary. Zvláštní poděkování vyjadřujeme
p. Webingerovi za dopravu. Nutno
podotknout, že počasí naplánovaným
výletům a aktivitám příliš nepřálo, přesto
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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vše proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a bez větších komplikací. V pondělí
ráno se uskutečnilo slavnostní zahájení
na půdě školy. Všechny osobně přivítal

ředitel školy Mgr. Petr Došek a starosta
města PhDr. Radim Wolák. Děti během
týdne navštívily Národní muzeum a ZOO
v Praze, Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus, zámek Loučeň a další
zajímavá místa. S ekologickými projekty
přišli na pomoc velvarské škole studenti
Gymnázia v Kralupech a ve Slaném. Milou společenskou událostí byla společná
večeře všech dětí, učitelů a zúčastněných
rodin v jídelně základní školy, na níž připravili rodiče z hostitelských rodin tradiční
česká jídla.

V pátek jsme se se všemi rozloučili
programem v Základní umělecké škole,
kde byl všem zúčastněným předán i pamětní certifikát a dárkový balíček.
Příští zastávkou programu Erasmus+ KA2
je italské Torino, kam se vydáme na podzim tohoto roku.1
Články o této nevšední události na naší
základní škole si můžete pročíst zde:
https://melnicky.denik.cz/z-regionu/zakladni-skola-velvary-se-zapojila-do-mezinarodniho-projektu-erasmus-20190516.
html
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/
zakladni-skola-velvary-se-zapojila-do-mezinarodniho-projektu-erasmus-20190516.
html
Video – sestřih z celého pobytu a fotogalerii můžete v případě zájmu shlédnout
na webových stránkách základní školy.
Jako každý rok jsme podpořili výuku
anglického jazyka výukovým pobytem
v Anglii, kam se na zkušenou vydalo
téměř padesát dětí.
Děti ze 3. A s p. uč. Červenkovou uspořádaly opožděně letošní Noc s Andersenem. Tato akce má podpořit dětské čtenářství a umožnit zažít školu jinak. Jako
každý rok nás v této aktivitě podpořily
dobré ženy p. Zdenička Ortová a p. Lenka
Štýbrová z velvarské městské knihovny.
Moc děkujeme za večerní program. Zároveň bych chtěla poděkovat p. asistentkám
P. Matouškové, P. Nešetřilové a p. P. Francové za pomoc při organizaci celé akce,
maminkám a babičkám za buchty k snídani a p. Holému a p. Faltusové za vuřty
na opékání.
Uskutečnil se další ročník školního kola
recitační soutěže. Pozvání přijala i velvarská mateřská škola.
Ve školní družině si užili čarodějnické odpoledne. Na několika stanovištích si děti
vyzkoušely, co všechno musí šikovný čaroděj či čarodějnice umět a k čemu musí
sebrat odvahu.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Velké přestávky můžeme v případě
pěkného počasí trávit na školním
dvoře. Proběhneme se, protáhneme se,
pohrajeme si na čerstvém vzduchu.
Několik družstev se chystá na dopravní
a zdravotnickou soutěž do Kladna a žáci
z 9. ročníku vysílají šestičlenné družstvo
na Laser Game do Prahy.
Mnoho tříd na 1. stupni využije nabídky
městského muzea a zapojí se do připravených výukových programů.
Klub předškolák se bude konat 12. června.

1

Na samém konci měsíce května proběhl poslední letošní sběr papíru. Výsledky sběru v době uzávěrky neznáme, ale
v dalším zpravodaji se určitě pochlubíme.
Další zpravodaj bude už prázdninový.
Školní budova, děti i učitelé budou nabírat síly do budoucích dnů. Těm, kteří
opouštějí naše brány, přejeme hodně
štěstí a úspěchů, a na ty nejmladší, které
přivítáme v září, se těšíme.
Děkujeme všem, kteří s námi prošli
školním rokem 2018/19, velmi si vážíme
každé spolupráce, podpory a pomoci.

použity některé pasáže z článku p. L. Dobešové

Za ZŠ Velvary Mgr. M. Červenková
Foto archiv školy

Pozvánka

Základní škola Velvary
zve rodiče budoucích prvňáčků na schůzku

KLUB PŘEDŠKOLÁK
Termín: 12. června 2019
Čas: 15.30 hodin

Hudba do škol - projekt České filharmonie
Regionální centrum Velvary
Vás srdečně zve na 3. setkání pedagogů a milovníků hudby.
Setkání se uskuteční 13. června 2019 (čtvrtek)
od 15.00 do 18.15 hodin
v ZŠ Velvary - Školní 269, Velvary
Čeká Vás dílna prožitkové hudební výchovy:

BARVY HUDBY - Hudba do škol
Pro účastníky budou opět k dispozici pracovní listy.
Uvítáme, pokud se s ostatními kolegy podělíte o některou ze svých
hudebních aktivit, která je oblíbená u Vašich dětí. V tomto případě nás
prosím kontaktujte (731659309), abychom uzpůsobili program setkání
a zajistili vše potřebné.
Z kapacitních důvodů je počet míst omezen, přihlaste se proto co nejdříve
prostřednictvím odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScY047FvSvrJIH8sNJeYeDw8NOkjA9i3NcBRMag
JT4Hkk6g4w/viewform
Setkání je zdarma.

Program:
Rozdělení budoucích prvňáčků do 1. tříd
Seznámení s třídními učiteli
Informace o pomůckách a učebnicích
Informace o organizaci prvního školního dne
a týdne školního roku 2019/2020
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Česká filharmonie
Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 227 059 227
e-mail: info@ceskafilharmonie.cz
www.ceskafilharmonie.cz

VELVARSKÝ PĚVECKÝ SPOLEK UKONČUJE 5. SEZÓNU
  					

					

MUZEJNÍ NOC ANEB SPORTEM KU ZDRAVÍ
  					

					

V sobotu 18. 5. 2019 se ve Velvarech konal
další ročník festivalu Muzejních nocí, který
byl tentokrát zejména pro děti a nesl se v duchu sportovním. Akce se vázala na probíhající výstavu v Městském muzeu Velvary
– Sport ve Velvarech – a název měla obdobný
– Sportem ku zdraví.

Velvarský pěvecký spolek má za sebou
další sezónu a stihl toho opravdu nemálo.
Náš spolek byl úspěšný hned v několika
grantech a poděkovat za podporu musíme především městu Velvary, dále nadaci
Život umělce a Přemyslovské střední
Čechy OPS. Bez této podpory by naše
činnost nebyla možná a velice si jí vážíme.
Za zmínku stojí příspěvek Přemyslovského
měšce na výrobu praktikáblů, které se objeví na již tradičním pátém ročníku „Letního
zpívání“.
V současné chvíli máme 20 členek a v repertoáru 122 skladeb, což je jistě úctyhodné číslo a náš dík patří především našemu
sbormistrovi za neuvěřitelnou trpělivost
a též nemalý optimismus. Jemu vděčíme
za možnost zpívat nejen klasický sborový
repertoár, ale i tak krásné a náročné dílo,
jakým Stabat Mater bezesporu je.
A tím se i dostáváme k výčtu koncertů, který
náš spolek v posledních několika měsících
absolvoval.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Měly jsme potěšení vystoupit na Adventu
ve Velvarech (spolu s dětským sborem
Tolárek) a poté jsme si zazpívaly Českou
mši vánoční hned na několika místech
a to v divadle v Žatci, dále v Teplicích
(opravdu skvostný zážitek zpívat s několika
dalšími sbory v přeplněném sále) a samozřejmě jako již tradičně ve Velvarech (opět
s Tolárkem).
V tomto roce následovala vystoupení v malém, leč půvabném kostelíku v obci Dřínov
a velikonoční Stabat Mater ve velvarském
kostele sv. Kateřiny.
Jako zakončení této sezóny nás čeká „Letní
zpívání“ 23. 6. v průjezdu knihovny ve Velvarech, na které vás srdečně zveme. Podrobnosti naleznete na plakátku. Děkujeme
všem našim příznivcům a těšíme se na vás
i v sezóně příští.

Pro děti byly připraveny dva areály se sportovními stanovišti, kde děti plnily nejrůznější úkoly. Tyto areály byly umístěny na
dvoře muzea a na děkanském dvoře. Děti
si mohly například vyzkoušet jízdu na lyžích,
střelbu hokejkou a fotbalovým míčem na branku,
hod šipkou na terč, koordinační dovednosti s ping - pongovou pálkou a slalom na kole,
koloběžce či odrážedle. Na závěr připravilo divadlo DS Scény Kralupy nad Vltavou
představení Teatro Tyjátjátro, kde děti mohly stanout tváří v tvář nejrůznějším hříčkám
přírody – živým aquabelám, hadí ženě, silákům,
muži s obří hlavou, vrhačce nožů – a měly možnost vidět poslední dochované záznamy
z ZOH na Velké Bučině. Celá akce se nesla v přátelském a sportovním duchu, při divadelním představení byly na tvářích diváků vidět nejen úsměvy, ale i velké zaujetí.
Tímto bychom chtěli za celé muzeum poděkovat všem účastníkům naší akce, našim
dobrovolníkům a také ochotníkům z řad kralupského divadla, kteří si přichystali krásné
a velice nápadité představení. Budeme se na Vás těšit v příštím roce na další Muzejní noci!
Foto: František Konvrzek
Vojtěch Vondráček, kurátor Městského muzea Velvary

Za Velvarský pěvecký spolek Karolína Borecká
a Šárka Šebková, foto Markéta Rylková
w w w. v e l v a r y. c z |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
      	

							

Základní umělecká škola oznamuje všem
zájemcům o studium hudby, tance a výtvarného oboru, že

Řekl bych, že i muzika byla nějak zmražená.
O to víc jsme si užili prosluněnou, veteránskou pohodu a hned se nám líp hrálo.

Přijímací řízení ke studiu na ZUŠ Velvary se koná 10. června 2019 od 13.00 do
18.00.
Uchazeči o studium vykonají talentovou
zkoušku a podle výsledku zkoušky bude
rozhodnuto o přijetí ke studiu zvoleného
oboru až do naplnění povolené kapacity
školy. Bližší informace o talentových zkouškách najdete na www.zusvelvary.cz

Óda na radost
V pondělí 13. května se situace opakovala, po
několika studených dnech se ukázalo slunce
a vše se vydařilo. Tentokrát jsme zahráli pod
širým nebem zahraničním hostům velvarské
ZŠ. Naši učitelé se svými žáky nacvičili téma
z Beethovenovy Deváté symfonie „Óda na radost“. Byl to pro nás nový, zajímavý podnět
k další práci. V podstatě jsme vytvořili velký
orchestr, ve kterém si mohli zahrát, kromě
úplných začátečníků, téměř všichni žáci hudebního oboru. Pro malé umělce to byl silný
zážitek. Kdoví možná také začátek nového
školního souboru…

Stopou slánského Oriona
Také letos jsme si s radostí zahráli na náměstí při tradiční veteránské akci. Orchestr KMČ zahrál nově nacvičené skladby.
Počasí nám přálo a možná jsme měli i trochu
štěstí, protože nefoukal vítr, aparatura fungovala a zvukař pracoval na výbornou. Při
posledním veřejném vystoupení na Vajíčkobraní jsme řádně vyfoukali a vymrzli.

Závěrečný koncert v kostele sv. Kateřiny
Ve čtvrtek 16. května byl velký svátek hudebního oboru. Na Závěrečném koncertě hudebního oboru si ti nejlepší žáci mohli zahrát

v jedinečném prostředí kostela sv. Kateřiny.
Před koncertem jsme slavnostně předávali
pamětní listy našim letošním absolventkám
hudebního oboru. Potom jsme hráli a hráli.
Koncert se vydařil. Pro naše žáky je vždy
velice motivující, když si mohou sami zahrát nebo jen poslechnout své spolužáky
v tak jedinečném prostředí, jakým je kostel
sv. Kateřiny.
Taneční soutěž
V sobotu 18. května vyrazily naše tanečnice
obhajovat své prvenství z regionálního kola
soutěže a vrátili se jak jinak než s úspěchem
(o tom píšeme jinde).
Vernisáž
V úterý 21. května doprovodil Flétnový soubor vernisáž výstavy ilustrací pana Václava
Sokola v Galerii Vosolsobě.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Klavírní koncert žáků MgA. Zory
Křičkové
Ve středu 22. června se konal další z třídních
koncertů. Žáci ze třídy MgA. Zory Křičkové předvedli výsledky svého studijního úsilí.
Jako host na koncertě vystoupila naše letošní
absolventka flétnistka Hana Muráriková.
Koncert žáků ze třídy paní učitelky Miloslavy Krouské
Poslední květnovou událostí byl koncert žáků
paní učitelky Miloslavy Krouské, který se konal 30. května. Také na tomto koncertě jsme
předávali pamětní listy absolventům prvního
i druhého cyklu.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Stále hledáme historii naší Lidušky-Zušky, zvláště pak fotografie a vzpomínky na období let
padesátých a šedesátých. Pokud máte nebo víte něco zajímavého, co se váže k velvarské
Lidové škole umění, předejte své informace velvarskému muzeu.
V ČERVNU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
1. 6. ZUŠ Open
Zahradní slavnost v zámeckém parku v Buštěhradě, kde zahraje orchestr KMČ.
Dětský den ve Velvarech, kde vystoupí Vero a Tolárek.
4. 6. Vystoupení na Zahradní slavnosti MŠ Velvary, kde se představí naši trubači a zazpívá Přípravný sbor společně s dětmi z MŠ.
10. 6. Talentové zkoušky
Zveme děti od šesti let, na vybrané obory se mohou přihlásit i starší.
11. 6. Vystoupení tanečního oboru v KaSS Kralupy
18. 6. Koncert pro fagot a orchestr J. A. Koželuha
Výjimečná příležitost uslyšet málo hranou skladbu slavného velvarského rodáka. Dále
zazní díla A. Dvořáka a W. A. Mozarta.
26. 6. Koncert pro naše jubilantky
Pro naše bývalé kolegyně paní Věru Mimrovou a paní Věru Suchomelovou zahrají učitelé
a bývalí žáci ZUŠ Velvary. Srdečně zveme všechny jejich žáky a přátele.
Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt

Základní umělecká škola Velvary Vás zve
na Koncert pro naše jubilantky,
který se koná 26. června 2019
od 17.00 v sále ZUŠ
vystoupí učitelé a absolventi ZUŠ
a společně popřejeme paní Věře Mimrové
paní Věře Suchomelové
k jejich životnímu jubileu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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KATEŘINA KMÍNKOVÁ SE PŘEDSTAVÍ VELVARSKÉMU PUBLIKU 18. 6. 2019
  					

					

Kateřina Kmínková vystudovala hru na fagot nejprve
na Gymnáziu Jana Nerudy
(dnes Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy)
pod vedením MgA. Lukáše
Kořínka, později studovala
u Mgr. Ondřeje Roskovce
na Pražské konzervatoři
a své vzdělání zakončila
pětiletým studiem na Janáčkově akademii múzických
umění v Brně, kde studovala hru na fagot pod vedením
doc. Romana Novozámského a Mgr. Jaroslava Kubity.
Absolvovala dva ročníky letních hudebních kurzů u MgA. Václava Vonáška, dnešního hráče
Berlínské filharmonie.
Již během studií na gymnáziu založila se svými kolegyněmi fagotové kvarteto “Fagotiky”,
se kterým vystupuje dodnes.
Kateřina Kmínková záhy začala sbírat cenné zkušenosti na poli orchestrální hry, již jako
studentka gymnázia absolvovala orchestrální turné do Spojených arabských emirátů,
Francie či USA. S orchestrem Pražské konzervatoře zahajovala Pražské jaro pod taktovkou
Jiřího Bělohlávka. Během svých studií také spolupracovala s významnými českými orchestry,
jako např. s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice,
Filharmonií Hradec Králové a dalšími.
Kateřina Kmínková je mladá talentovaná fagotistka a předsedkyně Českého spolku
dvouplátkových nástrojů.

SLAVNÍ RODÁCI

  					

					

Už je to tak, že každý z nás se někde narodil. Není to žádná zásluha, být někde narozen.
Teprve životní cesta dá člověku tu pravou váhu. A tomu je úměrná i doba, po kterou zůstane
rodák v paměti obyvatelstva. Jsou i tací, kteří svým významem přesáhli daleko za hranice
svého rodiště. Jméno a věhlas takových osobností je třeba neustále připomínat. S jejich
odkazem se seznamovat a pečovat o něj.
Velvary takové osobnosti mají. Nebudu je vyjmenovávat, protože jsou mezi námi určitě povolanější odborníci na velvarskou historii. Z hlediska mé profese mám nejblíže ke jménu
Koželuh, které jsem potkával už během svých studií i později jako profesionální hudebník.
Nakonec už nějakou dobu působím přímo v rodišti Koželuhů, proto jsem uvítal, když se v minulém roce slavilo výročí Leopolda Koželuha. Tehdy jsem si uvědomil, jak málo víme o takové veličině, jakou bezesporu Leopold Koželuh byl. Přiznejme si, že velkou většinou známe
pouze jeho jméno a profesi. Žijeme v době, která přináší příliš mnoho informací. Abychom je
dokázali vstřebat, spokojíme se většinou jen s heslovitými údaji.
V uplynulém roce jsem slyšel jméno Koželuh častěji než dřív, a tak mě napadlo, že by bylo
dobře pokračovat a připomínat si rod Koželuhů pravidelně. Máme pro to ty nejlepší podmínky. Koželuhové napsali dost krásné hudby, vystačíme s ní hodně dlouho. Kostel sv. Kateřiny je jedinečný koncertním prostorem se skvělou akustikou, který navíc svou atmosférou
umocňuje prožitek z hudby na maximum.
Protože jsme v minulém roce oslavili Leopolda, přišlo mi vhodné pro letošní koncert vybrat
z díla Jana Antonína. Volba padla na jeho Koncert C dur pro fagot a orchestr, což je dílo
stále živé a ve svém repertoáru ho má celá řada sólistů. Abychom měli možnost
srovnání, zazní ještě skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka.
Dovolte mi, abych Vás jménem Základní umělecké školy pozval ke společnému poznávání
odkazu slavného velvarského rodáka Jana Antonína Koželuha.
Koncert se koná za podpory města Velvary, městského Muzea ve Velvarech
a Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou.
Oldřich Adelt
Inzerce

Inzerce

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb

přijme po dobu nemoci
s možností HPP
kuchaře/kuchařku,

kvalifikační požadavky – vyučen/a v oboru,
trestní bezúhonnost, flexibilita,
směnný provoz, plat dle tarifových tabulek.

Podrobnější informace u ředitele - tel: 725 329 052
nebo u vedoucí sestry - tel: 607 075 056.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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BESEDA SE SPISOVATELI SE VYDAŘILA
  					

					

V úterý 21. května patřil podvečer ve velvarské knihovně spisovatelům Ivetě Svobodové, Borisi Pralovszkému
a divákům, kteří do publika usedli navzdory slunečnému
odpoledni, které bylo našim hostům velkým konkurentem.
Je škoda, že k nám tentokrát nenašlo cestu víc návštěvníků, protože ti, kteří přišli, vůbec nelitovali.
Oba naši hosté byli velice sympatičtí a dokázali všechny
kvalitně pobavit. O Borisi Pralovszkém by se dalo říct,
že má jako autor kresleného humoru dobrou náladu
v popisu práce. Ale nezůstává jen u jednoho žánru. Je
zároveň autorem mnoha textů k písničkám našich předních zpěváků. Napsal texty písní k muzikálům Mefisto
a Doktor Oz, které se pod režijním vedením Zdeňka
Zelenky zařadily mezi muzikálovou špičku a s úspěchem
se hrají v pražském divadle Hybernia.
Ivetu Svobodovou čtenáři znají především coby skvělou
autorku detektivních románů, do kterých je radost se začíst. A pro naše publikum bylo určitě překvapením, že je
autorkou dvou divadelních her (krimikomedie Pár dní na
zkoušku a Tajemství srubu u jezera), ale hlavně, že píše
televizní scénáře, v poslední době především pro pořad
barrandovské televize „Soudkyně Barbara“.
Těšíme s vámi všemi, kdo na naše besedy rádi chodíte,
na viděnou až po prázdninách, protože léto a dovolené
programům v uzavřených místnostech nepřejí. A my už
se rozhlížíme a tipujeme další zajímavé osobnosti, které
bychom pro vás na podzim rády do velvarské knihovny
pozvaly.
Z. Ortová a L. Štýbrová; foto: L. Kurzová

w w w. v e l v a r y. c z |
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DETSKÝDEN
1.6. od 14:00

NA MALVANÁKU

Inzerce

Můžete se tešit na bezva program na podiu se ZUŠ Velvary
- obor taneční a hudební, zábavný program pro děti s
Magdou Malou, nafukovací skákací atrakce, strašidelnou
cestu kolem Malvaňáku, dětský koutek plný her, malování
na obličej, soutěže a další zábavu.
Za podporu děkujeme našim sponzorům

V průběhu celé akce bude pořizována foto a videodokumentace, která bude použita pro propagační účely
Človíček RaD, z.s. Velvary a této akce (na sociálních sítích, webu z.s., v místním tisku atd.)

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ALEXANDRA WITTON INFORMUJE O PROGRAMU ERASMUS
  					

					

V minulém Zpravodaji jsem psala o mezinárodním programu Erasmus, do kterého je naše
škola zapojena. Cílem tohoto projektu je propagace vědy a ekologie. Program se již uskutečnil
v Portugalsku a v Turecku a minulý týden proběhl u nás. Přijelo k nám 27 dětí a 10 učitelů z pěti
různých zemí – Polska, Řecka, Portugalska,
Turecka a Itálie. Děti byly rozmístěny do rodin
žáků z naší školy. U nás bydlely hned dvě dívky.
Ezgie z Turecka, se kterou jsem se již setkala
v Antalyi a Bianca z Itálie, která byla přidělena
mojí sestře Emmě. V pondělí je čekalo oficiální přivítání, které se uskutečnilo na dvoře školy.
Všechny hosty osobně přivítal náš ředitel Petr Došek a představil je starostovi města Radimu Wolákovi. Přivítali jsme je chlebem a solí a k tomu nám hráli a zpívali žáci ZUŠ Velvary
pod taktovkou pana ředitele Adelta a sbormistra
pana Řezáče. Také zazněly hymny všech zemí
a nechyběla ani píseň „Ó Velvary“. Po přivítání se všichni žáci rozdělili do skupin a proběhla
hra zvaná city game, při které byla představena
historie Velvar. Po správném vyluštění všech
kódů a hádanek jsme dorazili do knihovny, kde
nám paní knihovnice Lenka Štýbrová předala
poklad. Předtím jsme však museli naučit své
kamarády píseň „Ó Velvary“ a společně ji zazpívat. Po obědě nás čekal výlet do Národního
muzea v Praze. V úterý ráno jsme hned vyrazili do pražské ZOO, která měla velký úspěch
u zahraničních kamarádů. Po obědě jsme pluli lodí po řece Vltavě a prohlédli si historické centrum města Prahy. Tady slavil velký úspěch náš
trdelník, postupně si ho koupily všechny skupiny. Ve středu v naší škole proběhl Den Země
a s ekologickými projekty přišli vypomoci studenti z kralupského gymnázia. Odpoledne jsme
navštívili Gymnázium ve Slaném, kde jsme si
mohli v laboratořích vyzkoušet různé pokusy.
Večer nás všechny čekala společná večeře
ve školní jídelně. Tentokrát však nevařily naše
kuchařky, ale rodiče z hostitelských rodin a učitelé a připravili tradiční česká jídla. Každá země
dostala svůj stůl, kde mohli nabídnout pochutiny své země. A jelikož jsme hravý a veselý národ, nechyběla ani hudba, zpěv a tanec. Řekové nás učili jejich tanec „syrtaki“ a my jsme jim na oplátku předvedli „Jede, jede mašinka…“
Ve čtvrtek jsme si prohlédli krásný zámek Loučeň a navštívili jsme středověkou vesnici
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Botanicus, kde jsme si mohli vyrobit svíčku, mýdlo, loutku nebo vyrazit vlastní minci. Po výletě
jsme však nešli všichni domů, ale na Malvaňák, kde jsme přichystali společný piknik. V pátek
jsme jeli do továrny Lego Kladno, kde jsme si hráli, ale zároveň i učili. Byli jsme rozděleni do
několika skupin a jako tým jsme sestrojili vozidlo, které jsme pak ovládali tabletem. Nejprve
jsme však museli zadat příkazy, které naše vozidlo mělo udělat. Bohužel týden utekl jak voda
a nastalo loučení s našimi novými kamarády. V ZUŠ proběhlo slavnostní rozloučení a předání
certifikátů a přislíbení další společné spolupráce. Páteční odpoledne bylo v režii každé rodiny
zvlášť. Ale ještě než jsme se rozešli ke svým vlastním programům, na školním dvoře jsme
společně zasadili strom přátelství. Po obědě jsme vyrazili opět do Prahy, dle přání našich
kamarádek. Večer jsme měli naplánovanou diskotéku v restauraci v obci Uhy. Při tanci jsme
se ještě více sblížili a pořádně vyřádili.
I když jsem byla na podobném programu
v Turecku, tentokrát jsem to viděla z jiné
perspektivy, a to z té organizační. Vy možná
vidíte samé výlety a zábavu, ale za tím stojí neuvěřitelná práce to vše dát dohromady
a zorganizovat do posledního detailu, aby vše
klaplo. Za vším stojí koordinátorka programu,
zástupkyně školy Blanka Dragounová, díky
které je naše škola v programu. Se svým týmem učitelů dala dohromady celý program, na kterém se samozřejmě podílela ZUŠ Velvary, zástupci města a také rodiče, kteří pomohli s ubytováním dětí, vyzvedáváním a odvážením dětí, přípravou báječných jídel na společnou večeři a sponzorskými dary pro zahraniční
studenty.
Musím přiznat, že počasí nám moc nepřálo, ale ani déšť a zima nám nemohly pokazit přátelskou atmosféru, která panovala celý týden. Chtěla bych tímto poděkovat městu a škole,
protože se můžeme takového projektu zúčastnit, dále pak ZUŠ Velvary, která se podílela
na přivítání a loučení, panu Webingrovi, který nás celý týden s úsměvem vozil, a všem dalším,
kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a umožnili nám strávit takový týden.
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KrosMedical s.r.o. nabízí aktuální pozici:
Servisní technik elektrických skútrů, invalidních vozíků
a dalších zdravotnických prostředků
Náplní práce bude předprodejní příprava zboží, mechanické a drobné elektronické opravy, záruční
a pozáruční servis, udržování skladu.
Nabízíme:
• Stabilní zaměstnání v rozvíjející se společnosti,
která je na trhu od roku 2008 a zabývá se
prodejem nových a použitých zdravotních
pomůcek
• Úvazek na hlavní pracovní poměr
• Pracoviště: Velvary
• 5 týdnů dovolené
• Mladý kolektiv
• Penzijní / životní pojištění
• Slevy na produkty
• Několikadenní výjezdy do Holandska každý rok
• Plat: až 26 000 Kč hrubého
Očekáváme:
• Manuální zručnost
• Technickou zdatnost
• Fyzickou zdatnost
• Pečlivost
• Řidičský průkaz sk. B
• Schopnost pracovat v kolektivu, schopnost komunikace se zákazníky
• Pracovitost a spolehlivost
• Beztrestnost
• Zkušenosti s opravami elektromotorů výhodou, ne podmínkou
• Základní znalost AJ výhodou, ne podmínkou

Kontakt:
Tel: +420 775 761 619
info@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz
Adresa provozovny: Nádražní 728, Velvary
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KOSTROVÝ POHŘEB MUŽE
VE SKRČENÉ POLOZE
Počátek starší doby bronzové - únětická kultura (přelom 3. a 2. tisíciletí př.n.l.)
V našem muzeu máme „kolegu“, který nám
hlídá muzeum, i když v něm právě nejsme.
Říkáme mu...Ferda! Jedná se o nejstaršího
Velvaráka, který se v našem městě nachází.
A že mu je už spoustu let. Něco kolem 4 až 5
tisíc a pochází z období starší doby bronzové
(únětické kultury). Nachází se v naší pravěké
expozici a má stále úsměv na rtech.
Únětická kultura navazuje na našem území na
předchozí dvě kultury - lid se šňůrovou keramikou a lid zvoncovitých pohárů. S první ji svazuje výrazná tělesná příbuznost, odkaz druhé
je především myšlenkový. Jeho nejdůležitější
součást tvoří pokročilé využívání kovu. Prakticky jedinými prameny, ze kterých lid těchto
kultur poznáváme, jsou hroby, jichž se zachovalo na našem území velké množství.
Kostry v nich jsou uloženy na boku s koleny
pokrčenými nebo přitaženými až k bradě. Podle některých badatelů kostra po smrti napodobuje polohu dítěte v matce před narozením,
podle jiných jako by byl zemřelý svázaný do
kozelce proto, aby nemohl opustit místo posledního odpočinku a vracet se mezi živé.
Hroby se skrčenými kostrami se v určitých podrobnostech liší podle kultur. V hrobech lidu se
šňůrovou keramikou leží pohřbení v západovýchodním směru a dívají se k jihu, zemřelí
obou dalších kultur pro změnu leží severojižním směrem a tváří k východu. Společný
mají zvyk klást muže vždy na jeden určitý bok
a ženy na druhý. Bojovníci lidu se šňůrovou
keramikou leží vždy na pravém boku s hlavou
na západ, ženy na boku levém s hlavou na
východ, tak se všechny obličeje otáčejí na jih.

Vyhlížely tam snad nový život, dar všemocného a uctívaného slunce?
Lid se šňůrovou keramikou zakládal hroby ve
větších vzdálenostech od sebe, proto je potřeba pro větší nález odkrýt i větší plochy. Rozsáhlá pohřebiště zanechal i lid se zvoncovitými
poháry. Často na týchž místech pak pokračovalo pohřbívání i v době starší únětické kultury. Pohřebiště lidí únětické kultury, v jejichž
hrobech se kromě nádob objevují předměty
z bronzu, zlata a jantaru, vytvářejí větší okrsky
s několika skupinami hrobů, které jsou místem
vyhrazeným k dlouhodobému pohřbívání členů určitých příbuzenských skupin. Převažují
kostrové hroby se skrčenou kostrou, často obložené kameny. Známy jsou též skříňkové hroby vybudované z plochých kamenných desek
a nacházejí se i pohřby v rakvích vydlabaných
z kmene. Průměrný věk tehdejší populace podle antropologického výzkumu činil 36 let.
Pokud byste měli zájem někdy Ferdu navštívit,
neváhejte! Rád tu na Vás počká a přivítá vás
jako vždy s úsměvem na rtech.
Vojtěch Vondráček
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNUC
CO SE DĚJE POD POKLIČKOU…

  

Den Země - aneb Obalí nás obaly?
Život není jen o veselých věcech, to všichni my již školou nepovinní víme. A i když
to není zcela na první pohled zřejmé – ale
naše planeta je plná plastů. To je bohužel
realita, před kterou bychom neměli zavírat
oči a neměli bychom dělat, že NÁS se to
netýká.
Týká se nás to víc, než si myslíme.
Proto mi dovolte, než se pustím konkrétně
do našeho školního dění, několik alarmujících faktů.
Podle americké studie z r. 2018 se v posledních 65 letech vyrobilo přes osm miliard tun
plastu. To odpovídá váze zhruba miliardy
dospělých slonů.
Asi tři čtvrtiny veškerého plastového odpadu končí na skládkách, ve vodních tocích
a v neposlední řadě v oceánech. Uvádí se,
že ročně jde o 12 milionů tun plastu a podle
studií toto číslo roste geometrickou řadou.
Odhaduje se, že v roce 2050, bude v oceánech víc plastu než ryb.
Ale tím to zdaleka nekončí. Drobné částečky
ze zbytků plastového odpadu totiž zamořují
nejen oceány a moře, ale i půdu, a dokonce
i vzduch, který dýcháte vy a vaše děti. Nevyhneme se jim ani doma – mikroplasty obsahuje také voda z kohoutku a balená voda.
A proto existuje každoroční událost organizovaná 22. dubna - DEN ZEMĚ.
Událost zaměřená na propagaci a podporu
ekologie a ochranu životního prostředí
ve společnosti.
Ani nám na Základní škole v Černuci není
toto stále více aktuální téma lhostejné.
Z tohoto důvodu se tomuto významnému
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dni věnujeme každý rok.
Letos jsme Den Země řešily celý týden formou projektu.
Ve školní družině jsme s dětmi shlédli
několik videí na internetu. Záměrně jsem
vybrala taková videa, kde jsou vidět mrtví
ptáci, jejichž žaludky jsou plné plastového
odpadu, zvířata živící se planktonem, která
spolu s ním požírají plastové odpady, zvířata
zamotaná do plastových obalů… některé
záběry a obrázky jsou opravdu zdrcující.
Během sledování dokumentů jsem sledovala i naše děti – a i ti největší neposedové
najednou seděli jako přikovaní a sledovali
obrazovku s neuvěřitelným zaujetím.
Reakce dětí během našich diskuzí, které
poté probíhaly, byly pro mě milým překvapením – zjistila jsem, že dávaly opravdu pozor,
a že nejsou lhostejní k tomu, co se kolem
nás děje.
Z toho, co viděly, byly smutné a zajímaly
se dál jak to změnit a jak pomoci.
Během celého projektového týdne se s dětmi řešila otázka třídění odpadu, jak správně
třídit a celkově problém ekologie.
Kromě videí a diskuzí děti výtvarně ztvárňovaly téma „Obalí nás obaly?“, aktivně chodily s vyučujícími po obci a sbíraly odpadky, sami do kontejnerů rozdělovaly odpad,
vypracovávaly pracovní listy, kde uplatňovaly poznatky z této problematiky, vyráběly nádoby na třídění odpadu a štítky…Tato
problematika se tak prolínala v předmětech
výtvarné výchovy, prvouky, přírodovědy,
ale i angličtiny.

Dnem Země to pro nás ale rozhodně
nekončí.
I během školního roku se s dětmi zúčastňujeme vzdělávacích ekologických programů
a volnočasových programů, které rozvíjejí
vztah k přírodě a k místu, kde žijeme, porozumění přírodě, schopnost řešit problémy
související s životním prostředím a připravenost jednat v jeho prospěch.
Naším cílem do budoucna je, aby environmentální výchova dostávala stále
větší prostor ve výuce, protože vnímáme
problém odcizování dětí k přírodě.
Závěrem uvádím krásnou citaci z knihy
Děti, aby byly a žily – Emilie Strejčková,
Praha 2005.

„Nejde jen o to, aby k přírodě budoucí dospělí získali vztah a svým životním stylem
se méně zasluhovali o degradaci životního prostředí. Jde také o to, že pokud děti
v nejútlejším věku nemají příležitost k pobytu v přírodě a nejsou vedeny k její ochraně
bude v dospělosti omezena jejich schopnost smyslového vnímání a kvality prožívání
vlastního života. Odsud je pak už jen krůček
k neuspokojivému životu v konzumu, pocitu,
že člověku stále něco chybí, bezmyšlenkovitému nakupování, které ale nedokáže člověka uspokojit. Není to totiž nouze materiální,
ale prožitková, vjemová. Co schází, je umění dívat se a vidět, naslouchat a slyšet…“

Foto a text: Veronika Šepsová, pedagog volného času, ZŠ Černuc
Inzerce
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FERDINAND VANĚK
VZPOMÍNKY Z MÉHO DĚTSTVÍ NA VELVARY (I. ČÁST)

Uveřejněno v publikaci Velvary, monografie věnovaná podřipskému městu, vydané
nákladem Družstva pro postavení tělocvičny „Sokolu“ ve Velvarech u příležitosti sjezdu
velvarských rodáků v roce 1927. Vytiskla knihtiskárna Františka Němce ve Velvarech.
Narodil jsem se ve Velvarech 18. prosince 1849
v čísle pop. 7 na náměstí, v domě patřícím mým
rodičům. Dům ten vystavěn byl na počátku
17. století a obýván primasem velvarským
Janem Mitisem, před tím písařem radním. Otec
byl ve Velvarech kancelistou při magistrátě,
později při okresním soudu. Rodem byl z Přelíce ze statku čp. 15. Matka Marie pocházela
z Předního mlýna čp. 184 ve Velvarech, jehož
majitelem byl můj děd Josef Šturm.
Dům náš byl dosti prostranný a stál (totiž ještě stojí) na severní straně náměstí mezi domy
čp.6, tehdy majetku souseda Hájka a čp. 8,
jehož majitelem byl kupec Jan Papeš, čili jak
zněla jeho firma nad krámem „Johann Papesch“. Dům souseda Hájka byl menší, dosti
zanedbaný a nevzhledný, za to sousední dům
kupecký měl nádhernější fasádu o dvou zděných, do náměstí obrácených štítech, kterou
si dosud ke své cti a slávě zachoval.
Prostranství mezi naším domem a radnicí, která jediná vystupuje z rovné čáry do náměstí
se poněkud zvyšovalo a, co již za mých časů
mnozí z pokročilejších sousedů nelibě nesli

          

a za to se jaksi hanbili, porostlé bylo trávníkem,
na němž se husy rády zdržovaly a ještě raději my, skotačivá mládež, jíž stal se tento kout
zamilovaným hřištěm. Zde jsme hrávali špačka,
míč, honěnou na „kokše“. Hulákání při těchto
hrách ovšem nemile nesly sousedky, hovící si
v podvečer na kamenných lavičkách, jakéž tehdy téměř před každým domem při vchodu se
spatřovaly (chodníků tehdy ještě nebylo). Zde
na tomto prostranství také nejraději kočující komedianti dávali v neděli a ve svátek odpoledne
po odbytém „požehnání“ svá představení, jež
pravidelně oznamovala se průvodem s velkým
a malým bubnem po městě a začínala scénou,
při níž patron (herpatron) hledá a volá nepřítomného paňácu. Ten konečně se objeví někde na střeše okolních domů (obyčejně to bylo
v úžlabí mezi naším a Papšovic domem) s pláčem, že zabloudil, až posléze dá se sliby lákavými přiměti k návratu dolů, kdež hned při svém
objevení od principála přijme slíbenou odměnu:
kopanec a pár hlučných facek. Hlavní atrakcí
ovšem byla chůze na provaze vysoko napjatém
a ku konci němohra (pantomima).
Nemohu opomenouti, abych se nezmínil též
o tehdejší úpravě města, která se od těch dob
v nejednom ohledu ku svému prospěchu změnila, byť i při té proměně mnohá tklivá památka navždy zanikla. S oken našeho domu byla
vyhlídka jen na náměstí (s východního krajního okna na vísku Radovič o 12 chalupách).
S protější strany domu (jižní strany náměstí)

vynikal přede všemi velký nárožní dům Reduta (též hostinec) „U Kalů“; jemuž přes ulici
naproti byl nárožní hostinec „U zlaté hvězdy“
(Horovic). Dále vrata ku skladišti jarmarečních
bud, vedle přízemní dlouhé stavení Šimonovic s trafikou, před kterou často hlučně smějící
se vyběhla hluchoněmá Katinka Šimonovic.
Pak následoval dům kupce Diallera (později Pokorných), větší domy Tylovic a Isopovic,
posléze nárožní dům perníkáře Linkeho. Pohledu na dva posléze jmenované domy stála
v cestě radnice. Jména majitelů obou menších
domů nad hospodou Kalovic mně neutkvěla
v paměti. Bylo tady v tomto jižním pořadí 10
domů Pražskou ulicí přerušených. Na východní straně od Chržínské ulice dolů byly domy:
přízemní dům obchodníka střižním zbožím
Krohna, vedle vrata do dvora (na tom místě
stojí nyní Okresní dům), následoval nově vystavěný hostinec u Bubeníčků „ U arcivévody
Štěpána“, kde se odbývaly elitní plesy a zábavy i koncerty, dále menší dům, v němž bydlel
chirurg „doktor“ Fritsch, daleko a široko činný
a oblíbený lékař (v domě tom r. 1857 zřízena
lékárna), jiný menší dům mně dnes již z paměti vyšlý, pak byl větší dům ekonoma Kottase,
nárožní dům byl Hartmanovic. Domy na severní straně Hájkovic, náš, Papšovic a nárožní
hostinec „U města Paříže“ (Hrachovic), vulgárně „v Parýzu“ nazvaný; za silnicí roudnickou,
tuto stranu přetínající, stála do pozadí značně
posunutá „Panská hospoda“, hojně navštěvovaná formany, jejímž majitelem byl starý pan
Linke, velká figura, obyčejně v beránčí čepici (beranici) s ušima, vážně si vykračující. Od
uličky k pivovaru dolů stály domy: Valsovic,
Hubatých, Kobrčovic, Kaisrovic. Část erární
silnice od Pražské brány až přes náměstí k bývalé Roudnické bráně byla vydlážděna, ostatek města i celé náměstí bylo tehdy ještě „na
měkko“.
Z ulic Pražská byla nejživější, nejširší; s oken
našeho I. patra viděli jsme jen špici Pražské
brány na jejím hořejším konci; v té ulici byla
tehdy i trojtřídní škola městská, v obecním
domě vedlejším byl městský úřad.
Ulice Chržínská byla úzká, jinak velice živá,

tou jsme chodívali na Chržín a kolem lesíka
borového cestou přes Uhy do Hleďsebe „na
železnici“ (ku dráze). S ulicí Pražskou rovnoběžná byla od kostela vybíhající ulice Slánská,
poněkud zanedbaná a prášivá.
V pravo zahýbala se ulice ke Slánské bráně
s nevysokou sedlovou, prejzy krytou střechou.
Brána tato nebyla sic tak nákladně stavěna
jako brána Pražská, přece však velice želím,
že doznala téhož osudu, jako sestry její: brána Chržínská a Roudnická; byla pobořena
z nepotismu a protekce městské rady teprve
r. 1878. Kdy byla zbořena brána Chržínská
není mně známo, o bráně Roudnické (která
byla zbořena r. 1842) vím jen tolik, že maminka
se na ni dobře pamatovala a vypravovala o ní
též, že stála těsně u Panské hospody a že v ní
zůstával nějaký malíř, kterého často zlobíval
ponocný v noci troubením hodin pod oknem
a popěvkem: „opatrujte světlo, dračky, vylejte
malířovy......“
Mimo tyto čtyři brány hledící ku čtyřem směrům světovým,
ještě zvláštní,
obloukem sklenutou brankou,
tak zv. „fortnou“
pod kostelem,
vycházelo
a vyjíždělo se z města. Tato fortna i s dosud
stojícím nad ní domem byla majetkem mého
děda mlynáře a tu též narodila se moje matka.
Za fortnou cesta vedla okolo kovárny na lávku přes mělkou strouhu ke „Přednímu“ a dále
okolo zahrady strýcovy a zahradníka Hiřmana
k Podhornímu mlýnu.
Branou Slánskou se vycházelo na Předměstí,
dlouhou to řadu domků a stodol. As v polovině
levé strany Předměstí vycházelo se přes „lýsu“
(nízké zábradlí) na pěšinu vedoucí k rasovně
a dále k Novému mlýnu. Na konci předměstí již
nad potokem Červeným stál uprostřed malého
hrazeného hřbitůvku kostelík Všech Svatých,
za ním v pravo zatáčela se vozová cesta k Malovarskému rybníku, na jehož hrázi poněkud
opodál rozkládal své mohutné větve starý topol, do jehož vykotlaného kmene neopominuli

jsme, nebránila-li tomu nečistota dovnitř často
nanášená, vstoupiti a se v jeho nitru společně
rozložiti. Koruna jeho byla tehdy ještě v plné
svěžesti, později úmyslně založeným ohněm
a snad i bleskem z větší části zničena. Do Malovarského rybníka chodili jsme se, když jsme
byli odrostlejší koupat, před tím jsme se obyčejně koupávali v potoce za šlachtou. Za rybníkem
otáčela se cesta po hrázi v levo okolo strýcovy
zahrady (jemu patřil též rybník Malovarský) až
ke sloupu u rozcestí s tabulkou, na níž byl nápis: „Nadzemní kutiště výhradní“, odkud pak ve
dvou minutách dospěli jsme k luhům, z nichž
jedna parcela pod Novým mlýnem byla naším
majetkem. Do luhů jsme v létě velice rádi chodili, ve vedle tekoucí mlýnské strouze se brouzdali aneb se houpali na houpačkách z proutí vrb spletených a též rádi lezli po stromech
ovocných, zvláště na těžko dostupný velký štěp
s letními, chutnými jablky. Mezi stromy byly
obyčejně vysázeny brambory aneb ledvinky
(bílé fasole). Později jsem si do luhů častěji zabrousil s knihou a tam někdy až do noci při měsíčku četl (Donovského román „Tři Čechové“,
„Bídníky“ od Vikt. Huga a jiné romány).
Jiných předměstí, vyjmouce Slánské, nebylo.
Za bývalou branou Roudnickou vyjíždělo se
hned na kamenný most o dvou obloucích. Ještě před mostem vycházelo se po obou stranách
„za šance“, bývalé hradby městské, které zde
na severní straně města byly bez příkopu, jehož zde nahražoval potok; v hradební zdi v pravo od mostu spatřovalo se ještě několik střílen;
na konci východním obracely se šance pravým
úhlem podél strany východní a zde také jedině zachoval se ještě původní hradební příkop.
Za Roudnickým mostem v pravo byla kovárna
a mezi ní a domkem povedeného mladého
truhláře Fechtnera odbočovala cesta k opuštěnému pískovcovému lomu a dále k Budihosticům (přes lomy byla odbočka k továrně Behringrově a do Kamenice). Dále nad Fechtnerem
rozkládala se na svahu k jihu obráceném, zdí
ohražená Slavíkovic „vinice“, tehdy však již
jen pouhý ovocný sad bez révy; při silnici výše
v levo stodoly Šimonovic, za nimi odbočovala
úvozová cesta ke křížku a dále k Podhornímu

mlýnu. Nad stodolou Šimonovic při silnici v levo
prohloubené štěrkoviště a v něm kalužiny, na
nichž v zimě jsme se učili klouzat na bruslích
(o jedné noze, protože na dvě jsme se nezmohli); naproti přes silnici před odbočkou do Miletic
spatřoval se v podpěrné zdi zasazený pamětní
kámen s křížem a obšírným nápisem již opršalým, že na tomto místě rychtář miletický Krištof Sechter roku 1730 z Miletic cestou z Velvar
domů se ubírající byl náhlou smrtí zasažen
(kříž stojí asi o 100 metrů níže, než původně
byl postaven).
Vyšlo-li se z města za Chržínskou bránu, spatřovala se tam po pravé straně na malém prostranství baroková socha sv. Václava.
Západní hradba městská ustoupila z větší části
menším domkům do zdi městské vestavěným,
širokým korytem mezi nimi a velkou Šimonovic
zahradou tekla voda sháněná sem z výšiny od Bučiny.
Hned za Pražskou branou
stál po pravé straně novější
dům, dále stodoly a posléze
špitál, nízké stavení přízemní,
za ním bezprostředně hřbitov
s kostelem sv. Jiří, za mých
časů ještě neveliký, r. 1868 ke straně města
a nověji r. 1918 k jižní straně značně rozšířený. Špitál s hřbitovem a kostelem založeny byly
šlechetným lidumilem a přítelem chudiny Jiřím
Pecharem na místě jeho někdejšího hospodářského dvoru r. 1584, ač kostel svatojirský teprve r. 1616 byl dostavěn.
Za mých časů bylo město, snad je jím až dosud,
městem převahou zemědělským. Ve městě
s malým počtem obyvatel (celkem as 1800) nebylo místa, ani popudu, ani smyslu pro nějaký
zvlášť čilejší obchod neb průmysl. Obchodníci,
živnostníci a řemeslníci byli většinou domácími
usedlíky, kteří vedle svého zvláštního zaměstnání hleděli si též svého zděděného polního
hospodářství. Pro město a jeho okolí stačily dva
obchody s koloniálním zbožím, dva řezníci, tolik
též pekařů, jen hostinců bylo více, 6-7. Z řemesel byli snad nejpočetnější ševci, ale já znal jen
ševce Saifrta z Brčkova a to proto, že jsem vždy
obdivoval jeho zvučný hlas řinoucí se z velikých

úst jako předzpěváka kůru literátského sdružení zvláště při odpoledních pobožnostech
velikonočních, zejména ale při oblíbené postní
písni: Křesťanská duše, rozvažuj sobě, jaké
milosti Ježíš dal tobě, aby tě vykoupil, atd. K té
písni doprovod na lesní rohy obstarávali dva
valhornisté, z nichž jeden byl truhlář Chrastil.
Ve městě byli též: postřihač, hřebenář, dva
mydláři, jeden hodinář, dva perníkáři, cukráři,
klempíři, jeden obchodník střižním zbožím, ale
i též obchodníci podomní přicházeli a domy
obcházeli, zejména častěji Nanyka „židovička“
z Ješína s rancem na zádech, od které rády
kupovaly hospodyně různé kanafasy, plátna
atd. a též jednou neb dvakrát do roka zabrousil
sem nějaký „grán“ s vysokou dřevěnou skříní
na zádech aneb Tyrolák s obuví. Obchod s kolomazí a vápnem obstarávali kočující povozníci, projíždějící městem v určitých obdobích a ti
hlasitým vyvoláváním po městě se ohlašovali.
Průmysl spal. Učiněny sic pokusy o to s dolováním uhlí as v létech čtyřicátých a později
ve větší míře kolem roku 1857, ale ani tento
z počátku slibný podnik se neujal; šachta sic
na návrší před Kamenicí založena, i s těžbou
uhlí již započato, ale výtěžek neodpovídal
potřebnému nákladu. V těch místech stávala
buď před tím nebo potom též klíhárna, ale ta
odnesena byla jednoho „krásného“ dne silným
vichrem na kus cesty daleko od místa. Brzy
potom založil na místě tom setník na odpočinku Behringer továrnu na umělý ledek, která až
dosud trvá.
Činnost městského pravovárečného pivovaru
omezovala se jen na domácí spotřebu, výrobek nevydobyl si zvučného jména. Zvláštní
oblibě těšilo se tehdy ve městě pivo Beřkovické a Litoměřické. Vím, že jen v určité dny
a hodiny chodilo se do pivovaru pro „droždí“
se džbánečky, neb u kupců se tehdy lisované kvasnice neprodávaly, pivovary byly zařízeny na kvasnice horní. Za to u kupců tehdy
v míře daleko větší než dnes prodával se syrup k slazení kaše, „kolomastryka“ t.j. pryž na
míče ku hraní, které jsme si sami připravovali
a pletli z nastříhaných praménků pryžových,
dále sladké dřevo ku žvýkání, aneb jako sla-

didlo pro thé pendrek, jehož jsme též ve vodě
rozpouštěli a pendrekovou vodu z něho připravovali; cukrkandl a jiné vábivé mlsky, dnes již
dávno zatlačené jinými, dokonalejšími výrobky.
Roku 1850 zahájena doprava železniční mezi
Prahou a Lovosicemi, což mělo nemalý vliv
na místní obchod, průmysl a osobní dopravu
i poštovní spojení. Ztenčil se počet formanských povozů, projíždějících erární silnicí ze
severních Čech ku Praze a přímé poštovní
spojení i osobní doprava do Prahy, dříve postilionem, dělo se nyní drahou ze stanice Hleďsebe jen hodinu cesty od Velvar vzdálené.
Písnička: „Jede, jede poštovský panáček“ stávala se pozvolna anachronismem, jen spojení
na Slané trvalo dál. Pošta Pražská odjížděla
z Velvar ku vlaku do Hleďsebe-Veltrus vždy
okolo 4. hodiny odpolední, ale k dopravě osobní jí málo bylo užíváno, chodilo se na stanici
většinou pěšky časně ráno ve 4 hodiny přes
Uhy, neb odpoledne.
Na procházky a na výlety choditi nebylo domácí občanstvo zvyklé, chodily většinou jen některé úřednické rodiny a ovšem i zamilované
párky zpravidla silnicí za Roudnickou bránu;
pro ty byla jako stvořená tehdy oblíbená píseň: „Šly panenky k silnici“. (Jiné tehdy oblíbené písně byly: „Boleslav, to krásné město“,
„Za vodou, za vodičkou prala má milá s holubičkou“, o blažené Americe, po roce 1861 „Ať
se pingl hází“ aj. Že i místní píseň „Ó Velvary“
se leckdy zanotovala, netřeba dokládati, ale
ta se zpívala nejčastěji tam, kde vznikla, „Na
Panské“ a v jiné hospodě a pravidelně již později při povznešené náladě společenské.) Jen
zámožnější rodiny vyjely si tak jednou do roka
kočárem (ty byly ve městě nejvýše 3-4) do Veltrus do parku neb do Mšena do lázní. Později
pořádány hromadné výlety (hasičské) do měst.
lesa za Bučinou.
Přepis textu: Jitka Kůrková
Pravopis ponechán v podobě z roku 1927.
Pozn. k fotografii náměstí - vyobrazení z roku 1903.
Dům čp. 6 na severní straně náměstí je zde ještě
v podobě z Vaňkova dětství. Později byl přestavěn
a získal pseudobarokní štíty.

Klimatizace & Vytápění – Neuman
Už se nemusíte bát horkých letních dnů. Máme řešení pro Vaše zchlazení.
Abyste se za každého počasí u Vás doma cítili příjemně. Naše firma dodá vše až k Vám domů.
Výrobek na přání vybalíme, pomůžeme uvést do provozu, vysvětlíme obsluhu. Vše pro Vaší
spokojenost.

Mobilní klimatizace
ceny od 8 100,-Kč.

Čističky vzduchu
ceny od 7300,-Kč.

Ochlazovače vzduchu
ceny od 2430,-Kč.

Doprava zdarma na vše

VE VELVARECH SE HRÁL KVALITNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ ROČNÍKU 2010
      	

   						

Letos se opět hrál skvěle obsazený turnaj
O pohár královského města Velvary. Vyšlo nám
počasí, hráli jsme na skvělém trávníku s velmi
kvalitními soupeři. Organizace byla skvělá
a téměř všechny týmy slíbily účast za rok. Velké
poděkování patří organizačnímu týmu okolo
Lukáše Soudka. Nebývá zvykem, že se celý
den na hřišti v tomto regionu prohánějí mužstva
Sparty Praha, Teplic, Dukly Praha, Bohemians
Praha 1905, Příbrami, Českých Budějovic nebo
Pardubic, či Ústí nad Labem nebo Sokolova.
Pro náš tým byl opět hlavní úkol a zážitek
se zúčastnit a utkání si užít. Postupně se naše
děti rozehrávaly a závěrečné dvojutkání s Českými Budějovicemi již bylo dobře odehrané z naší
strany a vyrovnané. Je potěšitelné, že rok od roku
je kvalita týmu vyšší a vyšší a že tyto špičkové
týmy jezdí rády do Velvar. Poděkování si zaslouží
i stravovací tým v restauraci. Ani k občerstvení
nebyla žádná výhrada, ale naopak velká spokojenost. Děkujeme všem sponzorům, včetně
Královského města Velvary. Celkovým vítězem
se stal tým AC Sparta Praha, ale všechna mužstva zaslouží ocenění za nasazení a výkon,
který předváděly.
Josef Dobeš

Široká nabídka ventilátorů, ceny od 290,-Kč.

Pozvánka

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb,
pořádá v pátek 7. června 2019 od 13.00 hodin
„Zahradní slavnost“ v parku domova.
Vyberte si to pravé pro Vás na www.klimatizace-vytapeni-neuman.cz
Objednávky na emailu - klimatizace-vytapeni-neuman@email.cz
nebo na tel. č. 731 910 197
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Připraveno je pohoštění, příjemné posezení
i kulturní program. Rádi přivítáme rodinné
příslušníky, přátele i známé našich klientů.
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. KDE TO JE?
  					

					

Dobří holubi se vracejí a my tu spolu s nimi máme resuscitovanou soutěž pro zvídavé!
Víte, co to je a kde to je? Tak neváhejte a dejte nám vědět! Na vítěze čeká jedna z nových
publikací o městě.
Své odpovědi můžete psát emailem na starosta@velvary.cz, sms na 606 66 88 01, možno
i volat, případně napsat na lísteček a vhodit do schránky u vrat radnice, anebo přímo namluvit do starostovy schránky lebeční někde na ulici, což je ale metoda dosti nejistá, neb tato
schránka je na rozdíl od té u vrat dosti přeplněna jinými veledůležitými sděleními.
Odpovědi dodané do 20. června budou slosovány v talíři pod dohledem starostova kocoura,
těšíme se na ně.
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Foto na titulní straně: Zdeňka Ortová
Uzávěrka: 20. den každého měsíce
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KŘÍŽOVKA
Barbora Šťastná – citát z její nové knihy Láska pro samouky, kterou si můžete
vypůjčit ve velvarské knihovně: „Ženy po čtyřicítce nesmějí jíst. Hlavně cukry, tuky
a sacharidy… viz tajenka”.
KEMPY

T

VÝJIMEČNÁ VĚC

R

NEPATRNĚ

T

BATOH

R

ZNALEC NÁBOŽENSTVÍ

T

SVINUTÝ MOUČNÍK

R

ČESKÝ VÝROBCE PRÁDLA

T

VÝSTŘEDNÍ ŽERT

R

KYTOVAT

T

SLET VČEL

R

ATLETICKÁ BOTA

T

VOJENSKÉ HLÁŠENÍ

R

PEČÍCÍ ČÁST SPORÁKU

T

ODPLATA

R

BÍT

T

AUTOMOBILOVÝ ZÁVOD

R

MOŘSKÁ RYBA

T

PROLÉVATI SLZY

R

PODÁVAT JEDY

T

Vyluštění z květnového čísla:

Křížovku na ČERVEN připravila: Z. Ortová

Jerome Klapka Jerome - citát z knihy Tři muži ve člunu: „…toužím po těch zlatých starých časech,
kdy člověk mohl lidem to, co si o nich myslí, říkat… SEKEROU, LUKEM A ŠÍPY.“
w w w. v e l v a r y. c z |
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Velvary

v průjezdu
Městské
knihovny

Letní
zpívání

Neděle
23. 6.
2019
od 18h
Dovolujeme si Vás pozvat
na letní zpívání Velvarského
pěveckého spolku pod vedním
sbormistra Vratislava Řezáče.
Vstupné dobrovolné

Za finanční podporu
děkujeme o.p.s. Přemyslovské
střední Čechy a městu Velvary
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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