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UŽIJTE SI LÉTO

Smuteční oznámení

Dne 7. 6. 2019 zemřel po krátké nemoci ve věku 96 let
nejstarší občan města, hudební virtuos

pan VÁCLAV JAROLÍM
Čest jeho památce.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Blahopřání

Tak se tam mějte! Užijte si na cestách, odpočiňte si, a jestli někde uvidíte něco,
co by se nám tu taky hodilo, dejte vědět. Je jedno, jestli to bude lavička u rybníka,
pítko na pláži nebo zajímavý postřeh o chování lidí ve městě, každá inspirace se
počítá. A pošlete zas pohled! Adresa je jednoduchá, velvarská radnice. Každému,
kdo napíše, pošleme malý dárek.
Krásné léto a bezva prázdniny přeje za všechny z radnice vyletněný starosta,

STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - V MĚSÍCI ČERVNU

18. července se dožívá požehnaných 91 let

paní Jarmila Chyská z Velvar

Přejeme naší mamince všechno nejlepší,
hlavně pevné zdraví a hodně životní pohody.
syn Jaroslav a dcera Romana s rodinami

Blahopřání

24. července oslaví manželé

Vladimír a Vlasta Průšovi z Velvar,
toho času v domově důchodců ve Velvarech,

71. let společného života.

Do dalších let jim hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti přejí
syn Vladislav s rodinou a snacha Libuše s rodinou

Červen velvarský byl na události zas jako
každoročně tolik bohatý, že jsme ani nestíhali vše zaznamenávat, přinesl mnohé, radostné více i méně, připomeňme si alespoň
některé tváře tohoto milého měsíce!
Červen velvarský – MĚSÍC SPOLEČENSKÝ – i letošní červen přinesl mnoho kulturních a společenských akcí, jako vždy
začal pěkným dnem dětí u Malvaňáku v režii spolku Človíček, pokračoval zahradními
slavnostmi, slavilo se ve školce i v domově
důchodců, a rozvinul se do mnoha závěrečných koncertů, vystoupení, vernisáží
i besed, k vrcholům patřilo závěrečné vystoupení všech dětí z tanečního odboru
naší ZUŠ, které opět lidmi i krásou naplnilo
kralupský kulturák, výrazným počinem byl
naší ZUŠ organizovaný velký a hojně navštívený koncert k poctě velvarského
rodáka J. A. Koželuha, již tradiční tečkou

Blahopřání

         		 

pak letní zpívání našeho pěveckého sboru,
událo se i dosti velkolepých a přesto přátelských sportovních klání a turnajů, byla
toho opět fůra, dík patří všem, kdo akce pořádáte, i vám, kdo se jich účastníte. Život
odpolední se s příchodem tepla přirozeně
přesunul k Malovarskému rybníku, kde to
krásně šplouchá! A nejen šplouchá, taky
ťuká, bzučí, pílí – přec se tu staví naše společenské lázně – Velvarské U-čko. A už se
krásně rýsuje! Mistři tesaři a truhláři se činí,
stavba je to pohledná, voní, jistě nám bude

Účko u Malvaňáku pěkně zapadá do místní malebné scenerie

dělat radost. Již přemýšlíme o tom, jak ji
v budoucnu co nejlépe provozovat, budeme hledat šikovného hostinského, usměvavého a ochotného, který by zároveň byl
správcem areálu, půjčoval lodičku a dělal
dobrou náladu vůkol, nevíte o někom?
Červen velvarský – MĚSÍC STAVITELSKÝ
– nejen u rybníka se v červnu pracovalo,

23. července oslaví 80.

narozeniny
paní Marta Vochomůrková

Hodně zdraví, spokojenosti a Božího požehnání
Ti přejí
bratr Jozef, sestra Anna a syn Jaromír s rodinami

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

Radim Wolák

2

Koncert na počest J. A. Koželuha zaplnil kostel sv. Kateřiny
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s blížícím se slunovratem se podařilo zakončit některé rozpracované stavební
projekty. Radost nám udělala firma pana
Komedy, která velmi pěkně dostavěla dva
zbrusu nové chodníky v ulici za Roudnickou branou, část stavby jsme hradili z do-

Nová komunikace láká k vjezdu do nové obytné zóny, už se
těšíme na nové domky a jejich majitele, nové sousedy

víc vzniklo pěkné místo pro 8 rodinných
domů, těšíme se na nové sousedy!
Věnovali jsme se i památkám, v červnu
bylo po dvou letech zakončeno restaurování vitráží v kostele svatého Jiří, v září
bychom je v rámci dnů Evropského dědictví
chtěli ukázat světu, jsou opravdu krásné.

Nový domeček rozzářil dvůr družiny

ny natěšené družinové děti, už se na něj
moc těšily!
Červen velvarský – MĚSÍC PŘÍPRAVÁŘSKÝ – červen byl také plný příprav – podařilo se nám dokončit prováděcí projektovou
dokumentaci obnovy sálu Velvarské Záložny, takže máme už i rozpočet. Díky předpokládaným statickým sanacím je to velká
rána, ale aspoň už víme, na čem jsme.
Také jsme zpracovali a podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotačního titulu revitalizace brownfieldů,
prověřujeme všechny možnosti financování

tohoto objektu, v srpnovém čísle věnujeme
Záložně samostatný text. Do finále hledí i projekt na vybudování malovarských
mokřadů, rozsáhlé mokřadní zóny, která by
měla pomáhat k zadržení vody v krajině,
připravili jsme též výběrové řízení na projekt Obnova krajinných struktur v okolí
města Velvary, na nějž jsme získali peníze
z dotačních fondů a díky němuž budeme na
podzim obnovovat některé cesty, vysazovat
aleje a ošetřovat stará stromořadí. Dokončili jsme proces sběru připomínek k projektu
kanalizace Velká Bučina, nyní se upravuje
projektová dokumentace, abychom na podzim mohli vyhlásit výběrové řízení. Věříme,
že delší příprava pomůže k tomu, aby práce
probíhaly co nejlépe.

Modely rozličných úprav venkovních prostranství Velvar
budou v létě vystaveny na radnici

Nový chodník v ulici Za Roudnickou branou je bezbariérový
a pořádně dlouhý

tačních prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury, chodníky jsou plně bezbarié
rové, děkujeme moc všem lidem, kterých
se stavba dotkla, za spolupráci, pochopení
toho, že občas, aby vzniklo něco nového,
se něco starého musí změnit. Co nás nepotěšilo, byla zpráva, že projekt výstavby
chodníku v Malovarské ulici tuto podporu
nezískal, takže se realizace zatím odkládá
a zkusíme to znovu. Završili jsme nejdůležitější etapu zasíťování pozemků U Horova
mlýna, dokončili jsme komunikaci a zbývají
už jen lampy. Všech 8 pozemků se prodalo,
celá akce vychází pro město ziskově a na-

Hodně se věnujeme tématu reakce města na změny klimatu, připravujeme soubor
opatření, které by naše město mohlo dělat
v boji proti suchu a ve snaze zlepšit kvalitu životního prostředí. Chystáme se též na
zahájení jednání o novém plánu rozvoje
města, který bychom měli společně začít
rozvíjet po prázdninách, už se moc těšíme!
Do oblasti plánování by bylo možné zařadit
také modely úprav náměstí, které v rámci
ročníkových prací vytvořili studenti krajinné
tvorby ČVUT, jejich práce jsou velmi inspirativní, během léta bychom rádi vytvořili
výstavu na radnici a v září pak připravili besedu, kde bychom o nich promluvili, každý
z návrhů otevírá některé z důležitých témat,
jimž bychom se měli věnovat.

Detail jednoho z restaurovaných oken v kostele sv. Jiří
- nádhernější bys v okolí těžko pohledal

Ve spolupráci s pracovnicemi památkové
péče jsme se také snažili pomáhat zdárné
opravě významných domů v památkové
zóně, moc nás potěšilo, že nově zřízený
Program města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny mohl svou podporou
pomoci prvním majitelům domů na náměstí
a v okolí opravit fasády, už se těšíme zejména na nové kabáty domu č. p. 8 a 111,
to bude krása!
Radost nám udělalo také dokončení velikého dřevěného domečku na dvoře družiny, který prošel zatěžkávací zkouškou,
když do něj počátkem června vtrhly všech-

Žádost o dotaci na obnovu Záložny jsme na MMR donesli
osobně a pěkně vyzdobili - snad se bude líbit

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

5

NÁDRŽ NA BUČINĚ – ZNOVU A LÉPE!?

Co nás čeká v červenci?

Červenější bratříček června už má taky
pěkně plný diář. Stavební ruch nepoleví: firma Kalců bude celý měsíc překládat
elektrické vedení ČEZ v ulici Chržínská,
čehož využijeme k opravě chodníků, následně se přesunou do Růžovky, takže živo
bude i tam. V Chržínské ulici navíc soukromý investor začal stavět nový dům „v proluce“, půjde o historizující dům s jedenácti
bytovými jednotkami, stavba potrvá rok, čili
si zde jistě užijeme dosti horké léto. Prostor
před ZUŠ již je téměř dokončen dle plánů,
které jsme společně před 4 lety nastavili,
zbývají ještě židličky a pítko! Čeká nás také
stavba, bez které bychom se bývali raději obešli – a sice oprava nádrže na Velké
Bučině v rámci reklamačního řízení. O důvodech a průběhu píšeme v samostatném
článku, věříme, že tentokrát se to povede!

  					

Takhle to snad bude brzy vypadat na cestě k velvarskému háji

Chystají se ale i věci veselejší, třeba oslavy
100 let velvarského fotbalu, no a samozřejmě nás čeká hodně letních radostí a radovánek, tak si je pěkně užijte!
Krásné léto přeje Radim Wolák,
velvarský starosta

Inzerce

Nabízíme byt k pronájmu
v areálu firmy PRORENT s.r.o., Velvary.
Byt 2+KK je k dispozici již začátkem července.
Informace na tel. 728 177 864 nebo PRORENT@seznam.cz

					

Tak to pěkně vypadalo, a tak se to nakonec zvrtlo. Ale aspoň už víme, kudy kam.
Tak by se dal shrnout dosavadní vývoj kolem obnovy vodní nádrže na Velké Bučině.
Zanedbanou a zabahněnou nádrž jsme se rozhodli vyčistit a upravit před dvěma lety.
Nalákal nás i dotační titul Ministerstva zemědělství vypsaný nám přesně na míru, tak jsme
nechali rychle zpracovat projekt odborným projektantem, podali žádost, ta byla, hurá,
po čase vyslyšena, vyhlásilo se výběrové řízení, z něj vzešla realizační firma a ta se pustila do práce. Trvalo jim to déle, ale nakonec to dodělali, trochu jsme byli překvapeni, jak to
vypadá, ale budiž, řekli jsme si, moudří vodohospodáři vědí, zvykneme si, teď už jen
zkolaudovat a hezky si to vyzdobit kolem, lavičky, stromky, to byl plán, i schůzka byla a velké
těšení vůkol, šup tam s rybkami.
Jenže ouha, kolaudace nebude, protože nádrž teče. Prosakují spáry na výpustním objektu, vyplavuje se pojivo. Co s tím? Firma to chce zamazat, nám to přijde málo. Podáváme
reklamaci, najímáme soudního znalce, který zpracovává posudek. A teď ho konečně máme.
Co je v něm?
Dle posudku soudního znalce v oboru Ing. Martina Jakoubka došlo k pochybení na straně
zhotovitele, který použil špatné materiály a postupy při stavbě vypouštěcího objektu
(tzv. požeráku), který v současném stavu nevyhovuje a hrozí zhroucením. Upravena má
být i část vtoková. Své chyby má i projekt, který krom jiného dostatečně neřešil otázku
bezpečného převodu případných povodňových vln. To se bude muset vyřešit následně.
Co se tedy bude dít? Z nařízení znalce jsme začali nádrž vypouštět. Oslovili jsme zhotovitele, aby započal opravné práce v rámci reklamace. Začneme s vodoprávním úřadem projednávat otázku následných úprav. Žádáme poskytovatele dotace o co nejdelší prodloužení
předložení kolaudační zprávy. Věřme, že napodruhé se to povede!
Děkujeme za pochopení, trpělivost a za podporu. Všichni je potřebujeme.

(rw)

Inzerce

Prodám hrobku na hřbitově ve Velvarech.
Tel. 774 320 935
Inzerce
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PROČ MĚSTA A STÁTY VYHLAŠUJÍ STAV KLIMATICKÉ NOUZE?
  										
IPCC – Mezivládní panel pro změnu klimatu,
který reprezentuje konsenzus mezinárodní vědecké komunity v oblasti klimatické vědy. Celosvětově je to nejspolehlivější zdroj informací
z oblasti klimatické změny a s tím souvisejícího globálního oteplování. Spolupracují zde
meteorologové, hydrologové, klimatologové,
biologové a další vědci z mnoha oborů a jejich
závěry jsou pro naši budoucnost klíčové.
Zpráva IPCC o stavu naší planety, která poukazuje na kritické navýšení CO2 v atmosféře,
způsobila šok mnoha mladým lidem a studentům. Po celém světě se začalo masivně demonstrovat, díky aktivním lidem vznikají různá
hnutí a lidé si začínají uvědomovat, že situace
je alarmující. Není tedy divu, že již přes tisíc
měst vyhlásilo STAV KLIMATICKÉ KRIZE
(nebo nouze). A nejen města, také celé státy,
třeba Velká Británie, Irsko, Kanada a další se
postupně přidávají. U nás už tento výjimečný
stav mají v některých částech Prahy, Liberec
a Brno budou zřejmě následovat. Ale proč to
vlastně dělají? Není to jen prázdné gesto?
Společnost a celá naše civilizace se ocitla
v bodu zlomu. Za posledních pár let se mění
podmínky k životu a je zde reálná hrozba, že
pokud nezačneme měnit své chování vůči přírodě a jejím zdrojům, planeta se stane neobyvatelnou.
Abychom zabránili oteplení pod 1,5 stupně, je
nezbytné do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů na polovinu ve srovnání s rokem
2010. 1,5 stupně se může zdát jako nepatrný
rozdíl, ovšem v ekosystémech vzniká řetězec
událostí a ty nám velmi zkomplikují život. Jako
názorný příklad si můžeme připomenout kůrovcovou kalamitu. Kůrovec při vyšších teplotách stihne svůj vývoj až do dospělosti vícekrát během krátké doby, tedy se přemnožuje.
Stejně to mají třeba i klíšťata, která v současnosti devastují mnoho savců (např. na jednom
uhynulém zvířeti zubra, jehož populace začala
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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značně ubývat, bylo napočítáno 80 000 klíšťat,
zvíře úplně vysály). Jsme na prahu dalšího masívního vymírání. Za posledních 30 let zmizelo
80% hmyzu nebo 60% ptactva! Roztávající ledovce zvednou hladinu oceánů a předpokládá
se vlna migrace, jakou lidstvo ještě nezažilo.
V rovníkových oblastech je však teplotní hranice kritická už teď.
A přece emise skleníkových plynů mezitím stále narůstají. Přechod na obnovitelné zdroje je
stále velmi pomalý. Ekonomika a celý náš systém je postavený na ropě a spalování fosilních
paliv. Česká republika patří v přepočtu na obyvatele k největším znečišťovatelům v Evropě,
jsme stát ovládaný uhlobarony a je velmi těžké
změnit směr pro většinu politiků. Ti jsou jasně
spjati s ekonomickými zájmy a veškerá opatření, byť v zájmu zachování lidstva tak váznou,
vždyť jde o peníze. Hnutí jako Fridays for Future (pátky pro budoucnost, inspirované Gretou
Thunberg) nebo Extention Rebelion (rebelie
proti vyhynutí), Greenpeace a další organizace, ale stejně tak i mnoho lidí z oblasti vědy
a kultury už hlásají občanskou neposlušnost
a pořádají nenásilné akce. Chtějí tak přimět
vlády po celém světě začít konat v zájmu lidí
a ne nadnárodních korporátů a oligarchů. Růst
ekonomiky není možný na planetě, která neroste.
STAV KLIMATICKÉ KRIZE má své opodstatnění. Města se zavazují k mnoha opatřením,
která je nutno zavést, pro většinu jsou to společná témata jako například začít využívat
energie z obnovitelných zdrojů, přestat používat jednorázové plasty, snažit se omezit dopravu či přejít na čistší a sdílenou, snižovat konzumaci masa, nakupovat lokálně, neplýtvat,
změnit způsob využití krajiny, přestat sekat
travnaté porosty a sázet stromy, lépe hospodařit s vodou atd.. Hlavně jde o snižování CO2,
cílem je do r. 2030 přejít na polovinu, do r. 2050
mít tyto emise nulové. Druhý aspekt vyhlášení
w w w. v e l v a r y. c z |
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tohoto výjimečného stavu je to, abychom se
podívali na situaci reálně a donutili k tomu i veřejnost, bez které to nepůjde. Je to pro občany
jasný signál začít konat. Výzva lidem, žádost
o spolupráci. My všichni musíme vynaložit
veškerou energii, abychom se připravili na budoucnost. Už dávno jsme tak nějak tušili, že
se neubíráme správným směrem a že tempo
je příliš rychlé. Ale stále si odmítáme přiznat,
kam až jsme se dostali. O problému jsme sice
uvažovali, ale takhle palčivým měl být až pro
budoucí generace. Nyní se však týká nás samotných a také našich dětí. Posadili bychom
je do vlaku, který se řítí do propasti? Asi ne.
Ovšem nepřímo to děláme! Konzumní společnost dosáhla vrcholu. Voda z kohoutku teče,
obchod je plný potravin... Během pár let to ale
tak být nemusí. Půda se stává neúrodnou, nezadrží vodu, srážek ubývá a sucho zkomplikuje i další snahy o zazelenění krajiny. Proto
musíme začít ihned, během následujících pár
let tu bude podnebí srovnatelné s podnebím
v Izraeli, klimatická změna nečeká. Sami vidíme, že mizí voda a teplotních rekordů přibývá
každý rok. Mnoho institucí už popsalo další
vývoj a scénář a my, Velvarští, se nacházíme
v nejrizikovější části naší republiky.
Téma klimatické změny se konečně projednávalo i na našem posledním velvarském zastupitelstvu a věřím, že se to stane do budoucna
prioritou. I těm největším skeptikům musí být
jasné, že i malé riziko nelze dál podceňovat.
A třeba zadržování vody v krajině je navíc běh
na dlouhou trať. Bude zapotřebí spolupráce velkého množství lidí, majitelů pozemků
a hlavně zemědělců. (Jako naprosto jedinečný
fungující projekt na zadržení vody v krajině se
jeví projekt „Živá voda“, který s několika dobrovolníky několik let vytvářel a realizoval Jiří
Malík ve Zdoňově, na internetu zdarma ke stažení brožura a veškeré info). Mnozí zemědělci
bohužel dávno ztratili chuť k nějakým změnám, pravděpodobně kvůli komplikovaným
dotacím. Například nektarodárné pásy jsou
jedno z nejrychlejších agroenvironmentálních
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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opatření. Zadržují vláhu, jsou oázou pro včely
i všechen hmyz a zvyšují biodiverzitu. Jeden
z členů zastupitelstva na zasedání tvrdil, že ti
rozumní zemědělci to dělají. Tak to nevím, já je
nikde nevidím... A teď potřebujeme ještě víc.
Navrácení vody do krajiny. Mokřady, tůňky...
A právě i proto je vyhlášení stavu KLIMATICKÉ
KRIZE důležité. Abychom se podívali na realitu
takovou, jaká je. A město si získá více prostoru
k tomu, aby mohlo uplatnit různá rozhodnutí.
Trochu mě děsí, jak málo se o této věci mezi
lidmi mluví. Jak málo jsou lidé ochotní vystrčit hlavu z ulity, překročit čáru komfortní zóny
a začít věci přehodnocovat a dělat jinak. Vždyť
vše kolem nás si vytváříme my sami. Nikdo za
nás nic nevyřeší, stát, vláda nebo politici vůbec
ne. Prosím tedy naše zastupitele, se vší úctou
k nim, o větší pružnost. Aby znovu přehodnotili,
co tento apel znamená. Není cílem vyvolat paniku, ale naopak lidi motivovat. Prosím všechny, kdo přemýšlí a vidí souvislosti, znají nějaká
možná řešení, ať se nestydí, mluvte se sousedy, najděte si čas a inspirujte ostatní, i kdyby se
mělo jednat jen o kousek džungle na zahradě.
Gabriela Kleinová

SPORT V ZŠ VELVARY

  										
ATLETICKÝ PĚTIBOJ
Na datum 23. května čekali netrpělivě
všichni atleti z 5. - 9. ročníků. Školy i jednotlivci soutěžili v pěti disciplínách (skok
daleký, skok vysoký, sprint, vytrvalost, vrh
koulí či medicinbalem). Celkovým vítězem
se stala ZŠ Třebízského z Kralup nad Vltavou, za kterou naše škola ZŠ Velvary zaostala o pouhých 13 bodů. Bronzové byly
Zlonice. Bramborové místo patří Gymnáziu Kralupy a na pátém místě se umístily
Klobuky. Za podporu děkujeme městu Velvary, firmě Metal Trade Comax a.s. a škole
Velvary.
VODÁCKÝ KURZ
Naše škola patří mezi málo škol, které organizují vodácké kurzy. V červnu se 27 odvážlivců vydalo sjíždět Ohři v úseku Loket
– Perštejn. Díky všem za fajn akci a rodičům a bývalým žákům za pomoc.
HRY 3. TISÍCILETÍ
Letošních her se zúčastnily ZŠ Klobuky,
ZŠ Kmetiněves, SVP Slaný a ZŠ Velvary.
Děti 3 dny soutěžily a skotačily v Hořešovicích v namíchaných týmech. Navštívili
jsme skanzen v Třebízi, kde jsme dokončili
příběh o Elišce Přemyslovně, jezdili jsme
na koních, hráli různé nové i tradiční hry
i divadlo. Počasí jsme měli nádherné, tak
jsme využili i místní vodní nádrž. Prostě
super akce. Díky všem.
GOLF
14. června naše škola pořádala v Beřovicích golfové závody. Všechny děti z Velvar
a Klobuk si akci užily a odvezly si hezké
ceny.
D. Hubáčková
w w w. v e l v a r y. c z |

11

Léto 2019
Většina kurzů končí před prázdninami. Z pravidelných kurzů běží přes léto pouze..
ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA s Kamilou Jiříkovou každou středu (přihlásí-li se dost zájemců)
od 20:00 do 21:15. Máte-li zájem se kurzu zúčastnit, volejte nebo pište předem lektorce
na tel. 777 860 106
SHIATSU TERAPIE
s Petrou
3 – 4. SRPNA
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

V létě bude Velvarská Kostka žít především LETNÍMI
PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY, které zde poběží od 15. 7. do 23. 8.
Více informací najdete na webu nebo na facebooku.

6. 9. 2019
SLAVÍ VELVARSKÁ KOSTKA 5. NAROZENINY!

Všichni jste srdečně zváni!.. více na přiloženém plakátku.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Jaká byla pátá sezóna v Kostce a jaká bude ta další?
"Co je bez chvění, není pevné"... verš českého básníka Vladimíra Holana uvádí
ne náhodou naše povídání o proměnlivém bytí naší milé Velvarské Kostky.
Před pěti lety vzniklo z nadšení a radosti, z iniciativy několika velvarských žen, které byly
v té době převážně na mateřské dovolené, a za velké podpory města Velvary, kulturní
a volnočasové centrum Velvarská Kostka. Z počátku bylo její otevření provázeno
všeobecným nadšením, kurzy se plnily jedna radost a víkendové akce, jako třeba jóga
s pražskou lektorkou Laurou Crowe, v první sezóně praskaly ve švech. Jak už to tak ale
bývá, prvotní nadšení, brzy opadlo a Kostka se musela v dalších sezónách vypořádávat
s odlivem zájmu o některé kurzy pravidelné i o kurzy víkendové.
Nenechme se však mást tím, že některé kurzy v průběhu let zanikly, že počtu kurzů ubylo.
Je to zcela přirozený proces, kterým každá podobná instituce musí nutně procházet. Jak
jsme již naznačili v poetickém úvodu, pokud chceme, aby Velvarská Kostka "žila"
a přinášela našemu městu prospěch a radost, je třeba neustále pružně reagovat
na proměny a podněty, které přicházejí.
V uplynulých sezónách sice ubylo pravidelných kurzů, ale mohli jste si povšimnout, že
kupříkladu každý rok přibývá příměstských táborů, které k naší velké radosti vykrývají
jakési "slepé místo", které v našem městě doposud bylo. V době, kdy je v létě zavřená
školka, řeší mnozí pracující rodiče otázku, jak zajistit program svým dětem. Kostka přišla
s jasnou odpovědí.
V Kostce se také ustálily pravidelné víkendové akce, kterými je Konstelační program
a shiatsu terapie. Máme radost, že mnozí Velvaráci i přespolní využívají toho, že do
Kostky přijíždí skvělá shitasu terapeutka Petra Cempírková. Dalším kurzem, který se
setkává s kladnými odezvami a začíná se v Kostce objevovat opakovaně, je kurz šití
s Ivanou Vojcíkovou.
K naší velké radosti našly v Kostce své útočiště aktivní seniorky, které se scházejí
pravidelně každý týden a jejich setkávání přináší prospěch nejen jim. Pořádají mnohé akce
pro veřejnost, děti ze ZŠ a podobně.
V Kostce se rovněž ujala tak zvaná sdílená kancelář nebo-li coworking. Několikrát týdně
se zde scházejí ženy, které obvykle pracují z domova, aby společně trávily pracovní dobu
v jedné z učeben Kostky. Tyto dámy shodně vypovídají, že při společné práci podávají
lepší pracovní výkony a nerozptylují se zbytečně špinavým nádobím či horami
nevyžehleného prádla, jak by se jim to mohlo stávat doma. Společná káva o přestávce
je pak pro všechny milou a zaslouženou odměnou. Nutno podotknout, že je možno se
k těmto dámám připojit. Dveře jsou i nadále otevřené.

Jaké mimořádné akce a kurzy jsme měli v Kostce možnost zažít

V uplynulé sezóně proběhlo i několik zajímavých jednorázových víkendových akcí, které
opět přinesly do našeho centra závan nové svěží energie. V únoru k nám opět po delší
době zavítala osobitá jogínka Laura Crowe s kurzem základní sebepéče, který zahrnoval
povídání, cvičení a meditaci. V květnu proběhl kurz aromaterapie, kde lektorka Petra
Tórová představila několik základních eterických olejů, které by neměly chybět v žádné
domácnosti a ukázala nám, jak s nimi zacházet. Nadšení účastnic bylo tak velké, že jsme
se s lektorkou hned domluvily na dalším terminu (24. 10. 2019 od 18:00). V nabídce
nechyběly ani oblíbené tvořivé kurzy Evy Víškové, kde si mohou děti i dospělí vyzkoušet
staré i novější výtvarné techniky. Tentokrát to bylo opět oblíbené dýňování, plstění
a smaltování.
w w w. v e l v a r y. c z |
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A co v příští sezóně?

Jaká bude nabídka kurzů v příštím roce? Můžete se těšit na nově otevřený kurz pro
zvídavé děti z prvního stupně ZŠ s názvem Veselá věda. Na ukázkovou lekci se můžete
přihlásit již nyní. Proběhne při oslavě narozenin Kostky 6. 9. 2019 od 15:30 h. Do Kostky
se také opět navrátí oblíbená Zumba pro děti. Dále budou probíhat pravidelné kurzy
a akce, kterými jsou: klub seniorů, Němčina - konverzace, Jóga, Coworking - sdílená
kancelář, kavaHERna - otevřená herna pro maminky, tatínky, babičky... s malými dětmi,
Biblická hodina, Škola pánevního dna, Pilates clinic method - zdravá záda, Cvičeníčko pro
maminky s dětmi od roka a půl (pro které hledáme novou lektorku!!! - zájemci nechť se
hlásí na velvarskakostka@seznam.cz), Keramika pro děti, Náboženství pro děti.
Dále nás čekají opět akce a kurzy občasné a mimořádné: Celoroční konstelační program,
Shiatsu terapie, Kurzy šití, Večery pro ženy, Aromaterapie. Zvláště pak upozorňujeme
na chystanou dílnu zpěvu s Ridinou Ahmed!!!

Co ještě Kostka nabízí..

Kostka také začala nabízet pronájem prostor pro oslavy (především dětské). I nadále se
pak chystáme pořádat příměstské tábory. Naprostou novinkou ve Velvarské Kostce by
měly být rezidenční pobyty / prostor pro umělce. Kostka po dohodě s městem nabídla
volné týdny (kterých není mnoho) umělcům, kteří hledají prostor pro soustředěné tvoření.
Jedná se např. o tanečníky, divadelníky, literáty, výtvarníky, kteří potřebují koncentrovaně
dokončit nějaké dílo, inscenaci apod. Tato nabídka může Kostce přinést nejen finanční
příspěvek na provoz, ale může být prospěšná i v tom smyslu, že do Velvar budou přijíždět
zajímaví kreativní lidé, kteří přinesou nové podněty, možná si naše město oblíbí a budou
se sem vracet. Je také možné, že se s nimi domluvíme na tom, aby své představení, svou
tvorbu, která byla snad do jisté míry inspirována i místem, kde vznikala či dozrávala,
prezentovali tady u nás a aby tak docházelo i nadále k rozvoji kulturního potenciálu
našeho města.

Kostka v Síti

Velvarská Kostka má ještě jednu žhavou novinku. Měli jsme to štěstí, že jsme byli zapojeni
do projektu Český kulturní network Nová Síť spolu s dalšími kulturními organizacemi.
Tento projekt zaštiťuje organizace Nová Síť, která se snaží "umožňovat rozvoj více než
20 organizací, které tento network napříč ČR sdružuje. Zvláštní důraz je kladen na
podporu začínajících organizací a jednotlivců, kteří usilují o úspěšné fungování ve své
lokalitě. Ať již jde o divadlo, veřejnou iniciativu nebo snahu o oživení kulturní či průmyslové
památky." (zdroj: https://www.novasit.cz/nova-sit) Čím bude toto zapojení do networku
Kostce prospěšné? To zatím nedovedeme přesně určit. Již po prvních setkáních však
můžeme říct, že jsme dostali mnoho podnětných a inspirativních rad, mohli jsme se
zúčastnit zdarma grantového semináře, díky němuž nám byly odkryty další netušené
možnosti získávání finančních zdrojů. Avšak za nejpodstatnější považujeme inspirativní
setkání se zástupci ostatních kulturních organizací sdružených v networku.

Kostka otevřená Vašim nápadům a podnětům

Velvarská Kostka je od počátku otevřenou organizací, která se snaží reagovat na podněty
občanů města, snaží se přizpůsobovat svou nabídku potřebám občanů. Znovu a znovu
chceme opakovat naše výzvy Vám, kteří tento článek čtete, abyste se neváhali zapojit do
provozu Kostky, ať už tak, že se budete účastnit kurzů, nebo tak, že sami nabídnete své
schopnosti a dovednosti a seberete odvahu k tomu uspořádat kurz vlastní. Máte-li chuť si
něco takového vyzkoušet, neváhejte a ozvěte se nám. Třeba společně něco vymyslíme. :)

Poděkování na závěr..

Znovu děkujeme všem, kdo mají Kostku rádi, všem, kdo se starají o její chod, městu
Velvary za to, že nás podporuje, Vám, že do Kostky chodíte a že se o ni zajímáte.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Nejbližšší plánované akce:

BYL JSEM TU, BOŘEK!

  										

StarDance
Městské muzeum Velvary se prostřednic06. ÚNORA
tvím Infocentra Slaný zapojilo do prázdnino-

Jak si tedy o letošních prázdninách můžete
s Bořkem hrát?
Na 30 místech, které Bořek navštívil po celé
vé poznávací hry.
destinační oblasti Bohemia Centralis, vylepil
Byl jsem tu, Bořek!
svoji samolepku s nápisem: Byl jsem tu, BoJak známo, čas má sedmimílové boty, a tak
řek! Pokud najdete minimálně 5 samolepek,
když se pozorně zadíváte do daleka, uvivyfotíte se u nich a všech pět fotografií najeddíte
tam
už
nesměle
vykukovat
prázdniny.
ÚNORA
nou zašlete do zprávy na facebook Infocentra
I Bořek je netrpělivě vyhlíží. Moc dobře ví,
Slaný, můžete získat novou absolventskou
stejně jako všichni kluci a holky, že z celého
vizitku Bořka. Pokud zašlete najednou 3 série
roku jsou prostě jedině prázdniny ta správná
pěti fotografií, tuto vizitku si můžete ZDARdoba na dobrodružství.
MA vyzvednout v Infocentru Pod Velvarskou
Ovšem, na takové tajemné dobrodružství se
branou ve Slaném na základě unikátního
musí člověk opravdu velmi pečlivě připravit.
BŘEZNA
kódu, který vám zašleme. Hra bude oficiálně
Toho si je Bořek dobře vědom, a proto nespuštěna 1. 6. 2019 a ukončena 30. 9. 2019.
ponechal nic náhodě a začal s plány na výPravidla hry na webu IC - www.infoslany.cz/
lety za záhadami světa ještě před začátkem
byl-jsem-tu-borek.
prázdnin. Avýlety
jelikož sedo
vždycky
chce s vámi
Dále plánujeme
Bakova,
Kralup
nad Vltavou na výstavu koč
Aby se vám přeci jen o něco lépe hledala míso své zážitky podělit, tak si pro vás připravil
Lanškrouna,
Nového
lesy,
Bílou
horu, Nelahoz
ta, která Bořek
navštívil,
nezapomeňte
sledonovou
letní hru. Knína, Kostelce nad Černými
vat náš fb. Každý týden tu najdete alespoň
V letošním létě se rozhodl prozkoumat, jestli
Vídně.
dvě malé nápovědy, kam se vydat samolepky
se nějaká ta záhada nebo tajemství neskrýhledat.
vá přímo doma nebo za humny. Přeci jen
Rádi přivítáme
i vaše tipy a návrhy.
Tak, a teď hurá jde se na to! Prázdniny
je ještě malý kluk a cestovat sám je nebezutečou jako voda, tak ať to všechno pěkně
pečné, vydal se tedy jen do nejbližšího okostihnete. Pro letošní prázdniny je heslo jasné:
lí. Putoval křížem krážem po kraji českých
BYL JSEM TU, BOŘEK!
králů od Berouna přes Rakovník, Kladno až
Dobrodružství zdar!
ke Kralupům nad Vltavou. Poznal mnoho
zajímavých míst, a protože je chtěl ukázat
Infocentrum Slaný
i vám, nechal na každém místě svoji samolepku.

Výstava kostýmů ze známého pořadu v Praze na Kavčích horách.

Retro zima za socíku
21.

Výstava v Tančícím domě v Praze.

Hluboká nad Vltavou
07.
Zimní prohlídka zámku.

Inzerce
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB KONEC ŠKOLNÍHO ROKU OČIMA FOTOGRAFŮ

Hry třetího tisíciletí v Hořešovicích

          

Slavnostní otvírání domečku pro školní družinu

Dopravní den pořádaný agenturou DEKRA

Exkurze do Techmánie v Plzni

Závěrečný golfový turnaj

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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EXPONÁT S PŘÍBĚHEM – MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY

Olympijský den 1. stupeň

  					 					

MALOVARSKÝ CÍNOVÝ POKLAD

Vodácký kurz 2. stupeň

Rozkvetl nám banánovník

Byl nalezen v roce 1969 při stavbě bytovek
v části Velvar nazývané Malovary. Cenný soubor
cínového nádobí pochází z konce 16. až počátku 17. století. Patřil zřejmě některému z majitelů malovarských dvorů a byl jím do země ukryt
v neklidných dobách třicetileté války.
Soubor obsahuje tři velké konvice, dvě konvice
malé, jednu konvici ve zlomcích, torza dvou mís
a třináct talířů ve větším či menším stupni zachovalosti, žádný však úplný a nepoškozený. Během staletí, kdy ležely
cínové předměty v zemi, zetlela pravděpodobně i schránka či jiný obal,
který cín chránil a ten byl poškozen jak působením chemických sloučenin
v půdě (cínu škodí především kyseliny a aldehydy; na poškození se paradoxně mohla podílet i schránka, pokud byla z čerstvého nebo tvrdého
dřeva), tak vlhkostí a zejména nízkými teplotami. Při dlouhodobém působení nízkých teplot dochází ke změně krystalické struktury cínu a z kovu
se stává amorfní hmota či prášek. Tato specifická koroze se nazývá cínový
mor a projevuje se puchýřky na povrchu kovu, které se posléze rozšiřují
a vedou k rozpadu předmětu.
Soubor byl konzervován v roce 1971 pracovníky Archeologického ústavu v Praze. Na některých
talířích a konvicích se zachovaly konvářské značky, ale doposud nebyl proveden podrobnější výzkum jednotlivých předmětů a neznáme tedy ani výrobce. Na části předmětů jsou vyryta písmena
PE. Vzhledem k očividně „neumělému“ rytí se jedná o dodatečný zásah a mohlo by jít o iniciály
majitele předmětu.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

ISLAND – „SMART TEACHERS PLAY MORE“ – 9. – 16. 2. 2019

K R Á S N É L É T O V Š E M…
Za ZŠ Velvary M. Červenková
foto: Dekra, archiv ZŠ Velvary,
M. Witton, M. Červenková, J. Došek
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V únoru 2019 jsem v rámci projektu ERASMUS + KA2
navštívila kurz na Islandu, jehož hlavní náplní bylo
využití her, pohybových aktivit a smyslů při výuce,
aneb „Moudří učitelé si hrají“. Jednalo se o představení ideologie a ukázky opravdových příkladů, jak tyto
projekty zaměřené na vzdělávání se zábavnou cestou
fungují ve Španělsku a v islandských školách.
Kurzu se účastnilo 24 učitelů z osmi různých zemí, což s sebou přineslo i výbornou možnost
porovnat různé typy školství a škol samotných, jejich náplň kurikula, problémy, výhody i nevýhody zavedených systémů - tedy předání si vzájemných zkušeností z různých koutů světa a do
budoucna pak vytvořit smysluplnou a dlouhodobou podporu s učiteli po celé Evropě.
Bc. Pavla Brixí
w w w. v e l v a r y. c z |
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ZAHRADNÍ SLAVNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY

Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VELVARY

          

		

Letošní školní rok utekl nezadržitelně rychle. A že i poslední měsíce byly ve školce plné nejrůznějšího dění, o tom vás záhy přesvědčíme. Hned v dubnu jsme se těšili z pozvání Základní
umělecké školy Velvary na koncert, který pro školku na jaře pravidelně pořádá. Minioperetka
Červená Karkulka v nás již pro následující měsíce zakořenila, užili jsme si ji totiž ve skvělém
podání Tolárku za doprovodu živé hudby učitelů hudební školy.
„Duben ještě tam budem“...tato stará pravda se naplnila a při vítání jara na Vajíčkobraní jsme
se třásli jako proutky jarních osik. Dětská srdce naštěstí rozehřál výlet parním vlakem do Prahy
hned následující den. Vyjeli jsme také
za kulturou do divadla Lampion v Kladně na pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Nasazení a výkony herců tohoto
divadla nás všechny dokonale vtáhly do
děje. Divadlo Lampion je opravdu sázka
na jistotu dobrého zážitku. Co nás čeká
ve hvězdách, jsme zajeli prozkoumat
do pražského Planetária.
Velvarské kolečko pro nás připravilo dvě
prima akce. Sportovní den se odvíjel v příjemné atmosféře, poměřit své síly jsme mohli v běhu, skoku do výšky i dálky a vrhu
koulí. Sportovat nás baví, ale zažívat tajemné a kouzelné věci
taky. A protože to mamky vědí, u školky pro nás připravily les
plný pohádkových bytostí. Kouzelná noc potom pokračovala
pro ty nejstarší – předškoláky, a sice přespáním ve školce.
Zjistili jsme, že i tady se v noci dějí kouzelné věci.
Propluli jsme si celým rokem a všichni účastníci plaveckého
kurzu udělali velké pokroky. Na chladivou vodu v bazénu jsme
moc vzpomínali během letošní zahradní slavnosti. Přáli jsme
si hezké počasí, ale tak moc? Děti ovšem všechno zvládly
a během slavnosti hrdinně odehrály čtyři minioperetky v teplých kostýmech vlků, lišek či zbrojnošů.
Čeká nás ještě zasloužený výlet na zámek
do Nelahozevsi a bránu školky otevřeme
také našim milým dobrovolným hasičům.
Těm zároveň touto cestou děkujeme
za nezištnou pomoc během celého roku
s odklízením starého nábytku a jiných
nepotřebných věcí. Jmenovitě především
panu M. Ledvinkovi a M. Vobořilovi.
Blíží se nám pomalu prázdniny, školka se v termínu od 15. 7. do 16. 8. uzavře. Budeme se společně těšit v srpnu či v září. Dětem předškolním přejeme úspěšný vstup do nové životní etapy,
vykročte tou správnou nohou. Všem přejeme krásné prosluněné léto plné hezkých zážitků.
Za děti a personál MŠ Velvary Vás zdraví Kateřina Braunová.

  					 					
Stalo se to tradicí, na kterou si pomalu můžeme vsadit: na zahradní slavnost ve velvarské mateřské škole sluníčko žhnulo, nebe ani mráček. První červnové úterý se možná tak
rozpálilo očekáváním všech školkových dětí, které se těšily, jak svému publiku předvedou
svá představení.
Byla čtyři, stejně jako je ve školce tříd. Paní učitelky s dětmi nazkoušely čtyři miniopery
od autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Byly to zpívané pohádky – O Dvanácti měsíčkách, O Červené Karkulce, O Budulínkovi a O Šípkové Růžence. Ještě před divadlem některé
děti zazpívaly písničky za doprovodu učitele hudby Vratislava Řezáče, za kterým ty starší
ze školkových dětí během roku pravidelně docházely do ZUŠky.
Maminky ze spolku Velvarské kolečko potom poděkovaly učitelkám, kuchařkám a vůbec všem
zaměstnancům Mateřské školky za všechnu starost a péči, a pak už se děti rozběhly k rodičům a prarodičům a také za dalším programem. Skákaly na nafukovacím hradě, vyráběly
míčky „hakisáky“, nechaly se „tetovat“ a zatočily si kolem štěstí. Později vystoupil žonglér,
který všechny svými kousky rozesmál.
Navzdory vedru to bylo veselé odpoledne, které přikrášlili podporovatelé a sponzoři, díky
kralupskému Bidfoodu byly nanuky, spolek Kolečko přispěl nejen doprovodným programem, také dodal pěkné ceny do kola štěstí. Děkujeme také městu Velvary za trvalou přízeň
a manželům Kolářovým za zapůjčení skákacího hradu.
Závěrem ještě jedna výzva: hledají se nové posily do Velvarského kolečka, které sdružuje všechny rodiče ochotné zapojit se do vymýšlení i realizace programu pro školkové děti.
Prosím ozvěte se, třeba přes Facebook Velvarského kolečka, kde jsou mimo jiné fotky
ze všech uplynulých akcí.
Za Velvarské kolečko
Magdalena Čechlovská

w w w. v e l v a r y. c z |
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JAK POMÁHAJÍ NAŠI ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY?
  					 					

Od 1. 3. 2019 se v našem městě a okolí pohybují
dva noví asistenti prevence kriminality paní Karalová a pan Krištof. Jejich úkolem je pozorovat
dění po městě, pomáhat nejen občanům a Městské policii Velvary, ale i při dodržování běžného
veřejného pořádku a pomoci při zajištění klidného
chodu města.
Za období cca 3 měsíců se zasloužili o nemalé
množství napravení nedodržování základních
pravidel, která by měl dodržovat každý člověk,
ale i o odhalení závažnějších přestupků. V měsíci
březnu to byla například celková fotodokumentace sprejerských nápisů po městě, poskytnutí
první pomoci občanovi, celková obhlídka výmolů,
spadlých stromů, ulomených dopravních značek
a mnoho dalšího.
V měsíci dubnu například zjištění identifikace
osoby, která provedla přepadení občana ve Velvarech a dalších občanů páchajících přestupky
(nelegální skládka apod.) a například oprava her-

NATVRDEL 2019
Vážení a milí spoluobčané,
v září naše sdružení, za podpory města i mnohých
místních i přespolních podnikatelů a několika obětavých dobrovolníků, pořádá již TRADIČNÍ BENEFIČNÍ FESTIVAL NATVRDEL. Začínáme divadelním představením Pošťácká pohádka, které je
určeno spíše pro větší děti, než obvykle pořádaná
divadélka ve velvarské ZUŠ. Pokračujeme několika vystoupeními skvělých kapel, mezi nimiž nechybí ani skupina konVRZek velvarského rodáka
a všestranného umělce Jiřího Konvrzka. Skupina
Rastafidli Orkestra zase pochází ze Slaného a ve
Velvarech nevystupuje poprvé. Kdo tu ale prvně
je, je již legendární hudební uskupení s názvem
Znouzectnost nebo-li ZNC, jejíž jméno se vrylo do
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ních prvků na dětských hřištích.
V měsíci květnu například umírnění hluku na
náměstí, nalezení několika injekčních stříkaček,
pravidelná kontrola veřejných záchodků a mnoho
a mnoho dalšího.
Jedná se pouze o jakýsi výčet toho, s čím asistenti prevence kriminality pomáhají nebo na co upozorňují. Jejich pravidelnými úkoly jsou mimo jiné
kontroly na přechodech pro chodce, spolupráce
se ZŠ Velvary a samozřejmě Městskou policií
Velvary, obchůzky po městě a městských částech
a opět mnoho a mnoho a dalšího. Jejich hlavním
úkolem je pozorovat, pomáhat, naslouchat, upozorňovat, hlídat, spolupracovat a dohlížet.
Pozice asistentů prevence kriminality zde byla
vytvořena hlavně pro vás, občany města Velvary, aby vám byli nápomocni při řešení jakékoliv
podobné či zcela jiné, mimořádné situace. Proto věřím, že vnímáte jejich přítomnost pozitivně
a mohu tímto paní Karalové a panu Krištofovi
poděkovat za jejich otevřené oči a nápomocnou
ruku!
Veronika Lipavská

myslí a srdcí mnohých
z nás již v době středoškolských či vysokoškolských studií.
Vstupné je, jako obvykle, dobrovolné a výtěžek celé akce poputuje na konto dvou velvarských dětí s lehkou mozkovou obrnou.
Otázkou zůstává, zda se náš milý baboletní festiválek odehraje v nových prostorách právě vyrůstající dřevostavby zvané Účko, nebo zda si budeme muset jako obvykle stavět pódium a stany.
Držme palce stavební firmě, která má práce dokončit na konci srpna. A držme palce sobě a Vám,
ať se nám festival vydaří a ať si společně užijeme
hezké odpoledne a večer.
w w w. v e l v a r y. c z |

25

VELVARY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. KDE TO JE?

MALVAŇÁCKÉ LÉTO!

  					
U Malvaňáku naplno začala letní sezóna, koupe
se tu, sluní, hopsá, šplouchá, houpe, griluje, povídá, je tu krásně. Zároveň se zde staví krásná
modřínová novostavba - velvarské U-čko, které
bude nabízet bufet, jeviště, toalety a posezení,
a které jsme si před pěti lety ve veřejném plánování vymysleli, nechali naprojektovat a nyní
se nám konečně splní. Otevře se v září a my
se moc těšíme, že to u Malvaňáku bude ještě
hezčí.
Rád bych Vám popřál krásné Malvaňácké léto
a poprosil vás, abyste mysleli na své bezpečí
- místo není veřejným koupalištěm a koupání
i další radovánky jsou pro vlastní potěchu, ale
též na vlastní nebezpečí. Prosím, dávejte pozor
kolem staveniště, občas dohlédněte i na vůkol
pobíhající mládež a děti, ať se nestane něco
nemilého. Moc mne potěší, když budete děti učit
i pořádku a půjdete jim příkladem třeba zvednutím pohozeného papírku. Děkuji!
Voda nám zatím vcelku drží, snad vydrží déle,
pokud pomůžete s vyndáváním dlouhých řas,
které jsou znamením čistoty, budeme rádi.
Díky moc a ať žije Malvaňák a život u něj! (rw)

  					

					

Ano, zvídaví rychle poznali, že obrázek z minulé hádanky
je nika ve fasádě domu č. p. 8 na náměstí, která právě
prochází rekonstrukcí. Pod přísným dozorem památkové péče zde velmi pečlivě pracuje pan štukatér Navrátil.
Moc se těšíme na výsledek.
První správnou odpověď nečekaně zaslal pan Josef
Heřman, majitel, to by bylo, aby svůj dům nepoznal!
Odpovědí se nám sešlo více a ve slosování vyhrál pan Tomáš Dörfl z Chržínské ulice, nechť
se zastaví pro výhru.
V tomto čísle nemáme hádanku ale výzvu - jde o fotografii z foyer velvarské radnice. Co tu
bylo? Všichni víme: krásný historický kočár. Ten byl zapůjčen z muzea kočárů v Čechách pod
Kosířem a my jej museli vrátit. Takže už tu není a my se nyní ptáme, co by tu mohlo či mělo
být? Jiný kočár, obří vejce, hasičská stříkačka?

Inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana . Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.
Prodej: 4. srpna 2019
Velvary - u pošty - 14.30 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod , tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Za Vaše náměty předem děkujeme, zasílejte je obvyklými i neobvyklými způsoby do uzávěrky příštího čisla!
Vřele děkuje, Radim Wolák, autor rubriky.

Městská knihovna Velvary - prázdninová výpůjční doba (1.7. - 30.8.)
Úterý a čtvrtek 8 - 11, 12 - 16
1. - 5. 7. zavřeno - dovolená
24. - 28. 7. zavřeno - dovolená

w w w. v e l v a r y. c z |
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ – CAORLE, ITÁLIE
ZŠ ČERNUC

 					 

			

V termínu od 24. 5. do 2. 6. 2019 proběhla
škola v přírodě dětí z naší školy. Letos jsme
se vypravili až do dalekého města Caorle
v Itálii, kam jsme celkem pohodlně dojeli autobusem. Školy v přírodě se zúčastnilo 10
žáků, z nichž někteří s sebou měli doprovod
někoho z rodinných příslušníků, dvě učitelky a paní Jirásková. Ačkoliv počasí většinu
pobytu léto moc nepřipomínalo a některé
dny jsme se museli smířit i s deštěm, užívali
jsme si pobyt plnými doušky, užili si spoustu
zábavy, navštívili několik zajímavých míst,
nasbírali několik nových zážitků, poznali se
i jinak, než jak se známe ze školní třídy a nakonec jsme se dočkali i toho vytouženého
sluníčka a koupání v moři. Během pobytu
jsme absolvovali několik procházek po okolí
a výletů – navštívili jsme Národní muzeum
mořské archeologie, užili jsme si plavbu
lodí, při které jsme měli možnost vidět staré
rybářské chýše a dům, v němž nějaký čas
pobýval známý spisovatel Ernest Hemingway, hráli jsme hry na pláži, sbírali mušle,
uspořádali jsme soutěž ve stavění hradů
z písku, kdy jsme se chvílemi museli pozastavit nad kreativitou našich dětí. Vyrobili
jsme si i cestovatelský deník a po večerech
vpisovali nové zážitky z uplynulého dne a doplňovali ho kresbami a vlepováním pohlednic a obrázků.
Několikrát jsme otevřeli i učebnice, abychom nezaháleli ani se školními povinnostmi. Na konci pobytu
se nikdo z nás nechtěl rozloučit s malebným městem a slunnou Itálií a tak doufáme, že se sem, nebo
na podobné místo, ještě někdy vypravíme.

V sobotu 13. července otevíráme v galerii Městského muzea Velvary výstavu na historické
téma, kterou jsme připravili ve spolupráci s Mgr. Pavlem Fabinim z Masarykova ústavu
a Archivu AV ČR a Oblastním muzeem v Lounech. Kdo zastupoval město Velvary
ve vídeňském parlamentu za časů císaře Františka Josefa I.? Jakým způsobem byli
kandidáti vybíráni? A jak tehdy vůbec probíhaly parlamentní volby do instituce, která
se v mnohém podobala dnešnímu Evropskému parlamentu? Odpovědi na tyto otázky
přiblíží expozice, která široké veřejnosti představí muže reprezentující v letech 1873
až 1907 sedm měst volebního obvodu – města Slaný, Louny, Rakovník, Unhošť, Kladno,
Nové Strašecí a Velvary. Téma je touto výstavou prezentováno vůbec poprvé a v textové a obrazové části se návštěvníci dozvědí také zajímavosti z každodennosti poslanců
působících v hlavním městě mnohonárodnostní monarchie.

Za ZŠ Černuc Vendula Studená
Poděkování

Jednička s hvězdičkou
Tradičně dostávají na konci školního roku
děti známky, taky jednu dám, ale jako
rodič a to škole. Jedničku s hvězdičkou
dostává černucká základka. Syn navštěvoval program pro předškoláky – Krtečka.
Mé poděkování, ale i obdiv, patří paní učitelce Mgr. Ivaně Hančové za zpracova-

ný koncept, obsah
a dovednosti, které
Krteček dětem nabízel a taky předal.
Nám se doma ze
školkového chlapce
během pár měsíců stal velký prvňák.
Děkujeme!
Martin a Kamila Maškovi, Miletice
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÁ DRUŽINA MÁ NOVÝ DOMEČEK

  										
A není to domeček jen tak ledasjaký, je to dům!
A rozhodně dům, jaký se jen tak nevidí. Je složen z několika důmyslně vymyšlených a propojených domečků a komůrek plných okének,
dvířek, průlezů, tajných skulin, schůdků, plošinek a schovek, má svou vlastní věž, nechybí
mu klouzačka, prolézací síť, horolezecká zídka, potrubní telefon, tabule, může se proměnit
na obývák, řidičskou kabinu, školu, tajemný hrad
či útulný pokojíček, dle přání a fantazie. Stavba je vyrobena ze dřeva a je natřena ušlechtilými oleji, má kvalitní střechu a upravené okolí.
Domeček pro děti z velvarské družiny vystavěli
pánové z firmy Milota, s. r. o. dle návrhu a pečlivého plánu městského architekta Jana Červeného, který projektoval též vyhlídky na Radoviči
či Učko u Malvaňáku. Návrh pilně a hbitě konzultovaly paní vychovatelky, o nátěr se postarali
velvarští rodiče, s úpravou okolí pomohla
technická četa města. Velký dík patří společnosti METAL TRADE COMAX, která sponzorským darem poskytla střechu, zbylé náklady byly
plně hrazeny z rozpočtu města Velvary. Děkujeme všem, kdo pomohli, věříme, že domeček
bude nejen družinovým dětem dělat co nejdéle
radost!
Výstavbou domečku a instalací nové houpačky
jsme završili další fázi úprav dvoru družiny, které započaly předloni novým dlážděním a měly
by pokračovat v příštím roce úpravou pískoviště
ve vodní svět. Záleží nám na tom, aby v družině, kde děti tráví hodně času, kdy nemohou být
s rodiči, bylo co nejhezčí a nejmilejší prostředí.
Nový domek k tomu jistě pomohl.
Úpravy dvora družiny pak spadají do koncepce celkových úprav okolí našich škol, změna
předprostoru před ZUŠ z parkoviště v místo
se stromy je již téměř dokončena, v příštím roce
se zaměříme na okolí ZŠ a MŠ.

VELVARSKÝ PĚVECKÝ SPOLEK UKONČIL SVOU 5. SEZÓNU
  										

Velvarský pěvecký spolek vznikl 5. září
roku 2014 a tak v červnu tohoto roku končí
svou 5. sezónu. Ukončil ji vskutku slavnostně a na neobvyklém místě. Svým zpěvem
v neděli 23. června sbor rozezněl průjezd
Městské knihovny ve Velvarech a potěšil
posluchače skoro hodinovým programem
složeným ze skladeb různých žánrů. Chybět samozřejmě nemohla píseň Ó Velvary,
která dle legendy vznikla právě v Panské

hospodě, jejíž budovu nyní knihovna obývá.
Koncert tato píseň zahájila i ukončila, a to
v úpravě pro tři hlasy, kterou pan sbormistr
Vratislav Řezáč napsal přímo pro Velvarský
pěvecký spolek. A na závěr ji zpíval nejen
sbor, ale i celé publikum…
Koncert se mohl uskutečnit díky podpoře o.p.s Přemyslovské střední Čechy. Díky
grantu Malý přemyslovský měšec si pěvecký spolek pořídil dřevěné skládací pódium
a může teď pořádat vystoupení, při nichž
bude nejenom slyšet, ale i vidět. Děkujeme!
Poděkovaní patří též personálu Městské
knihovny za možnost zazpívat si u nich
a městu Velvary za podporu činnosti spolku.
Se svými příznivci se jménem členek sboru i pana sbormistra loučím a těšíme se na
shledání v naší šesté sezóně.
Za Velvarský pěvecký spolek
Pavlína Maloy Řezáčová
Foto: Markéta Rylková

Inzerce

NOVÁ prodejna orgonitů, šperků a drahých kamenů


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


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

Radim Wolák, starosta
Foto M. Witton a P. Bakalář
Domeček zvládl první zatěžkávací zkoušku
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VELROS
Plastová

Nově Vám firma TUTR nabízí tyto služby:
Diagnostiku vozidla – přístroji Topdon a Tester Tech Magneti Marelli
● Provádíme diagnostiku osobních vozů všech značek na trhu EU, US i Asie
● Tisk protokolu nalezených chyb
● Specializujeme se především na závady elektroinstalace, další dle dohody
Kompletní servis a plnění autoklimatizace pro osobní, dodávkové,
nákladní vozidla a zemědělské stroje.
● Úplné odsátí starého chladiva, čímž se systém zbaví mechanických nečistot
a vlhkosti
● Vakuace – kontrola těsnosti a zbavení případných zbytků vlhkosti systému
● Kontrola tlaku klimatizace ● Zkouška funkčnosti klimatizace ● Plnění
chladiva ● Doplnění oleje - pro mazání kompresoru
● Na přání - aplikace kontrastní látky pro odhalení případné netěsnosti
● Mobilní plnění klimatizace – jedinečná služba NAPLNĚNÍ přímo u zákazníka. Velmi
zajímavé pro majitele nákladních, zemědělských a pracovních strojů.
Dezinfekce interiéru a klimatizace – OZÓNEM – při čištění je využíván
nejmodernější dezinfekční prostředek používaný ve zdravotnictví ozon O3.
Čistý bezbarvý plyn, který nezanechává stopy ani zápach, ale účinně ničí
plísně, roztoče, alergeny.
Výměna kabinového filtru – dle přání zákazníka

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

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

Prodejna autobaterií

Servis autoelektriky

Za Roudnickou branou 231
Velvary

Za Roudnickou branou 622
Velvary

 Po-Pá 7-16

 Po-Pá 7:30-12, 13-16:30

 315 761 039

 315 761 412

 autobaterie@tutr.cz

www.tutr.cz

 autoelektrika@tutr.cz

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
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FERDINAND VANĚK
VZPOMÍNKY Z MÉHO DĚTSTVÍ NA VELVARY (II. 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.
Škola byla v Pražské ulici v obecním domě, kde
je nyní městský úřad a sice I. třída v přízemí,
II. a III. třída ve vedlejším domě v I. patře (v přízemí měl byt rektor Vaněček). Když pak, tuším
v roce 1857, bylo na školních budovách něco
přestavováno (v létě), dálo se vyučování jednotlivých tříd ve třech kostelích městských (já
chodil ke Všem Svatým). Nad školním domem
byla sladovna městského pivovaru a hostinec;
tím domem byl volný průchod do Slánské ulice.
Pokud se týče církevních slavností a obřadů,
zachovávány ve Velvarech normy tehdy všeobecně obvyklé. Nejokázaleji slaven o Božím
Těle průvod po náměstí ke čtyřem oltářům,
z nichž jeden (druhý) stával vždy na našem
domě. U sochy P. Marie byla postavena stříkačka a voznice, při ní kominík, mistr Ponocný, později obsluhována již členy dobrovolného hasičského sboru, jenž první toho druhu po
Praze r. 18631 ve městě se ustanovil. Za naší
zahrádkou na louce se vypalovaly při průvodu
rány z hmoždířů. Neméně slavnostním býval
průvod o Vzkříšení na Bílou sobotu (u Bubeníčků v prostředním okně byl vždy transparrent
Krista z mrtvých vstalého), ve všech oknech
hořely svíce.
Při průvodech pohřebních bylo tehdy ještě
zvykem účastenství členů cechovních pořádků s hořícími smolnicemi či fakulemi a užívání cechovních přikrovů a znaků, které se po
stranách na příkrov zavěšovaly, na vrch pak
se připevnila kniha cechovní a krucifix. Před
výkropem v domě zpívána vždy čtverohlasně
píseň pohřební s průvodem lesních rohů, přiměřená věku a stavu zemřelého. Zpěv ,,miser-

          

ere“ z domu ku hřbitovu doprovázen trubači na
lesní roh a pozouny.
Okázale oslavovány i události týkající se rodu panovnického. (Bachova
systému tehdy pro
Velvary ani třeba
nebylo a pochybuji, že bylo ve městě jediného odběratele politického
časopisu vůbec,
Havlíčkova
pak
zvlášť.) Tak k uvíDěkan Václav František Vaněk
tání
císařských
novomanželů na jich cestě z Prahy do Drážďan
roku 1854 vypravena na nádraží do Veltrus
úplná nacvičená kapela, sestávající ze školáků
zdejší školy (šila pro ně brašničky ze zeleného voskovaného plátna též moje sestra Anna),
aby je hudbou vítala. Na náměstí pak po slavnostní mši podělovány byly školní dítky, každé
rohlíkem. O narození korunního prince Rudolfa
vsazeny byly dvě lípy po stranách presbyteria
děkan. kostela. Oslavy rázu politického započaly teprve po roce 1860.
Purkmistrem byl až do r. 1857 Vincenc Šimon,
zámožný velvarský soused městu upřimně oddaný a veliký jeho příznivec; po něm následoval
Fr. Thiel až do r. 1861, na to Jan Isop, kupec.
Děkanem byl Václav Vaněk, Čech uvědomělý,
ale moje matka mu příliš nedůvěřovala, říkala
o něm, že není naší rodině nakloněn; více přála kaplanu a roku 1862 za děkana zvolenému
P. Václavu Bernardynovi s lysou hlavičkou,
obrýlenému, který však u lidu nebyl ve velké
lásce a s některými občany byl na štíru. Okresním hejtmanem byl Vojtěch Klusáček, bydlel ve
Slánské ulici. Soudci byli Jan Fiňáček, po něm
Karel Hofmeister. Z měšťanův a jiných osob
soukromých znal jsem jen naše nejbližší sou-

sedstvo: starého kupce p. Papše, vychováním
i smýšlením v prvé řadě kosmopolitu, potom
Němce, naposled Čecha a jeho paní s dobrácky usměvavou tváří i uhlazeného chování.
Pro nás kluky bylo vždy událostí nad jiné radostnou a vzácnou, zastavilo-li se vojsko na
pochodu z Prahy do Terezína na náměstí
velvarském, což se ovšem zřídka stávalo.
Ale byly i případy, že vojsko někdy ve městě
i přes noc zůstalo. Bývali to obyčejně husaři
s ozdobnými taškami na dlouhém řemeni až
po kolena sahajícím, někdy kyrysníci neb dragouni v lesklých helmicích, někdy i dělostřelci.
Ty jsme pak vyprovázeli hodný kus za město
po silnici.
Za to velice všední ba každodenní podívanou
poskytovalo v letním a podzimním období vyhánění bravu, koz a husí na pastvu. Což husy,
ty šly svorně, štěbětající, zprvu malým hloučkem, který vzrostl doplňujícími se posilami na

Dragouni na velvarském náměstí- Rakousko-Uhersko

konci města v statný houf, poháněný starým,
drobným husopasem a jeho věrnou ženou. Na
broukavého husopasa pokřikovali nezbedníci:
,,hej, hej, hej, to je hrách jako bročky!“, narážejíce tím na jeho nespokojenost, ženě projevovanou z nedovařeného hrachu. Ale brávci,
ti byli již nezvedenější. Okolo druhé hodiny
odpolední rozléhaly se po náměstí nehorázně
praskající rány žílou, to bylo znamení k vyhánění; teprve na to otvíraly se dveře domovní
a z nich vybíhali jednotlivě štětináči, loudajíce
se dále k ,,štátuji“ uprostřed náměstí, kde byl
sraz. Odtud pak hnul se průvod a za ním slouha s psem. Návrat byl vždy hlučný, brávkové

v silném poklusu a vždy ječící a vřečtící rozptylovali se buď jednotlivě neb v páru k domácím
krbům. Pravý idylický obrázek maloměstský,
který jak za to mám, dnes z většiny našich pokrokových měst a tudíž i z Velvar vymizel.
Kočujících hudebníků bylo dosti zřídka slyšeti, jednou do roka dudák v dlouhém řasnatém
plášti, za to ale pravidelně ve čtrnácti dnech
,,Miletická baba“ od domu k domu vyhrávala
na flašinet a sbírala krejcárky a groše ochotně
jí dávané.
Jednou za pět let zavítala do města kočující
společnost divadelní a ta rozbila svůj stánek na
Panské hospodě. Ale nebývala ta zábava pro
nás, hrálo se tehdy ještě jen německy. Až tu
jednou objevila se cedule divadelní na rozích,
ohlašující hru ,,Čech a Němec“ a tehdy bylo
také divadlo nabité, i já s bratrem Eduardem
a chůvou byli jsme do divadla dovoleni a zaujali místo na dřevěné galerii. Ale radost naše
neměla dlouhého trvání, neb záhy po započetí
hry nastal na galerii praskot a část její pod tíhou auditoria povolila, snad se i poroučela. Byli
jsme rádi, že jsme se v nastalém zmatku a útěku z galerie na ulici dostali a vrátili se domů.
Ve hře bylo sice potom pokračováno, ale o tom
jsme se dozvěděli až teprve druhý den. To bylo
as tak roku 1854. Teprve po roce šedesátém
zahájeny hry ochotnické a to s velkým úspěchem, přičiněním místních studujících.
Národní probuzení vyburcovalo i společnost
velvarskou ze staleté ztrnulosti k novému životu a odzvonilo dosavadnímu šosáctví, zastaralým názorům a způsobům společenského života. Přestaly kávové společnosti, četba
německých románů (rozšířeno bylo Kobrovo
,,Album“, Gartenlaube a j.) a jiných zvyklostí
a na jich místo nastoupila společnost spolková,
česká kniha otevřela si přístup do širších kruhů
rodinných a domácností.
První okázalou manifestací byla velká ,,Národní Beseda“ roku 1861 pořádaná v sále hostince ,,U arcivévody Štěpána“ (u Bubeníčků). Byl
jsem tehdy 10letý klouček a neměl ještě přístupu, ale ještě dnes znějí mně v uších slavnostní
akordy prvních taktů Kittlovy ouvertury a následujících po ní melodií národních písní v harmo-

nickém orchestrálním rouchu, pro mne vzácná
tehdy novinka- vyposlouchané pod otevřenými
okny sálu, kde se též zkoušky odbývaly.
Brzy potom zahájeny divadelní hry místních
ochotníků napřed u Čermáků pod kostelem,
později v sále I. poschodí na Panské hospodě,
při nichž účinkovala čile i moje sestra Karolina;
její protekcí mohl jsem přítomen býti zkouškám
a při nich někdy i z nouze sulféra jsem zastupoval. Mladý svět byl tehdy elektrisován, hrálo
se s chutí, se zápalem, jednou dokonce i nějaký pán pokusil se v umění baletním (tanečním)
k velkému glaudiu auditoria. Předními silami
ochotnickými byli tehdy členové nedlouho před
tím ve Velvarech se usadivší rodiny baronů ze
Spens - Bodenu (hospodářství s domem v Pražské ulici ujal po nich pozdější starosta města
Vilém Tomsa): slečny Karolina a Marie, bratří
Karel a Jindřich, z Prahy
právník
Holubovský,
z místních studujících Frant.
Šturm a j.,
jichž jména již
nepamatuji;
repertoir obsahoval snad výlučně hry původní, české,
nejvíce Tylovy
a Klicperovy.
Roku
1858
opravoval
se
Plakát ochotnického divadla r. 1862
děkanský kostel sv. Kateřiny, pro mne událost zajímající mne
tou měrou, že jsem všechen volný čas ztrávil v kostele přihlížením k pracím štaffírským
a malířským. Opravy týkaly se jen vnitřku, na
stavbě samé neměněno nic, jen na věži ciferník nově natřen a zlacen a nasazena též nově
zlacená makovice na špici báně za velké účasti
přihlížejícího obecenstva stavitelem Benešem,
který po tomto vykonaném díle dle starého zvyku v závratné výši připil si vína z láhve a tuto
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pak dolů shodil - o střepy byla ovšem pranice.
Náklad na tuto opravu byl as značný, dotýkaje
se všeho nábytku, sochy s oltáře hlavního sneseny a čistě zlaceny, též kůr byl malován, erby
na poprsní kruchty přemalovány (bohužel), aniž
by se při tom dbalo přesného zachování původního stavu, neb práci tu konali mladí nezkušení
tovaryši štaffírovy. Tehdy i krypta byla otevřena
a prohlédnuta k velkému mému žalu odpoledne, kdy jsem musel býti ve škole a nemohl býti
spoluúčasten. Tehdy vyměněn též starý obraz
na hlavním oltáři (oltáře 3 ze sliveneckého mramoru pocházely ze zrušeného kostela svatého Karla Boromejského v Praze, obraz ten byl
méněcenný) za nový obraz svaté Kateřiny od
Josefa Hellicha.
Do školy jsem začal choditi as velmi záhy, neb
vím, že nás učil ještě nějaký čas starý pan učitel
Straka, který napadal na nohu; týž ale již roku
1854 zemřel; býval bych dle toho teprve 4 3/4
léta stár. Po jeho smrti vyučoval nás v I. třídě
nějaký pan učitel Hanuš. Bezpochyby, že jsem
chodil do I. třídy dvě léta; třída ta byla v přízemí a měla jakousi předsíň, sedělo nás tam jako
much v úzkých těsných škamnech, v předních
děvčata, za nimi kluci. Pan učitel Hanuš rád
šňupal, ale také rád vyplácel rákoskou. V sobotu se vždy odváděl sobotáles, než já jsem
přišel na řadu, to už byla hezká hromada krejcarů a grošů na stole. Před psaním jsme si nosili vždy panu učiteli za stolem sedícímu brková pera rozskřípaná k opravení, kdo si přinesl
nový brk k ořezání, ten musel ještě jiný brk přidati za práci odměnou. V létě bývalo v učební
síni dusno, parno a nebylo divu, že mnozí z nás
mezi vyučováním sklonili hlavu na škamna
a usínali; k těm někdy pan učitel tiše přistoupil
a dal jim k nosu šňupeček, aby jich probudil. To
se nám líbilo, usínali jsme k vůli šňupci také;
ale nebyl milý pan učitel zpozdilý, aby byl neprohlédl náš manevr. Šel zticha a místo šňupce vysekl prvnímu takovému ospalci rákoskou
jednu přes záda a bylo hned po spaní a všech
ostatních hlavy vzhůru. Téhož roku jsem byl na
pouti u dědečka a babičky ve Přelici, to bylo na
sv. Petra a Pavla a ta pouť zanechala ve mně

blahé a živé vzpomínky. Byla totiž brzy na to
celoroční zkouška za přítomnosti četného pokud totiž místo dovolovalo- obecenstva, při
které byl též přítomen jako předseda vepřecký
pan vikář Štěpnička, tehdy velice vážená osoba, při jehož příjezdu vždy zvony se rozzvučely. Četl se mezi jiným po skončené zkoušce
z náboženství článek z čítanky, Petr a Pavel
jak šli... Tu při výkladu po přečtení článku padl
zrak páně vikářův na mne, sedícího v přední lavici: ,,tak pověz nám, chlapečku,“ oslovil
mne, ,,kam šel Petr s Pavlem?!“ Patrně, že
při pouhém vyslovení těch jmén vybavila se
mi představa o Přelické pouti, neb jsem bez
dlouhého otálení panu vikáři hlasitě odpověděl: ,,do Přelice na pouť!“ Všechno se dalo do
hlasitého smíchu, pan vikář si až slze utíral,
když se příčina té odpovědi vysvětlila.
Ve II. třídě měli jsme za učitele pana praeceptora Josefa Jakoubka, jehož jsem měl velmi
rád, i on mne, protože jsem z celé třídy nejlépe psal. Učitel Jakoubek byl z novější školy
a způsob jeho vyučování rozlišný od methody
učitele Hanuše, který, jak jsem později slýchal, byl jen dočasně na výpomoc dosazen,
ani nejsa učitelem z povolání; později stal se
Jakoubek nástupcem Vaněčkovým ve správě
školy. U něho nebyla již rákoska prostředkem
vzdělávacím, ale měl ji proto přec, leč více pro
strach. Ani nevím jak se stalo a kým přičiněním, že jsem se též ocitl mezi zpěváky discantisty na kůru a kdo mne naučil zpěvu podle not.
Ale již tehdy chodil jsem i mezi zpěváky, kteří
k pohřebním zpěvům byli přibíráni, i pohřbův
přespolních jsem několikrát se súčastnil jako
zpěváček; bylo při nich zvykem, že přijdouce
do domu smutku, zasedli jsme nejprve za stůl
a byl nám předložen chléb s máslem, aneb
nakrájená houska- tedy
jakási pohřební hostina,
po které teprve se vytáhly partesy a valdhornisté
nasadili násadce a zpívalo se za stolem, pokud
nepřišel kněz k výkropu.
Toho ovšem ve městě
nebylo.
Václav Vaněček

Ale ve III. třídě nebylo již tak příjemno, tam
nás vyučoval pan rektor Vaněček, přísný pán
již svým pohledem, natož pak teprve svým vystupováním a jednáním. U něho rákoska byla
na denním pořádku a přední pomůckou a já jejího účinku zakoušel hned od začátku hojnou
měrou. Byltě on prototypem starého kantorského režimu, nepřihlížejícího k individualitě
žákově, vše muselo se díti tak, jak on poroučel
a chtěl. Jinou jeho slabostí bylo, že trpěl a tím
podporoval žalobnictví a udavačství. Zpravidla
počínalo se vyučování po skončené modlitbě
vyšetřováním přečinů, udaných od jednotlivých spolužáků po předcházejícím ohlášení
zvednutím ruky. Dle tíhy viny hned rozdávány
tresty: 4-6 i více na ruce, za těžší provinění pak
na zadnici přes kalhoty, ale byly i případy, že se
sázelo ,,na holou“ a tu předcházel povel: ,,holky, hlavy na lavici!“ Při úpěnlivém pláči a křiku
trestaného bylo za těžko některému děvčeti neudržeti se, aby hlavy nepozvedlo, ale tu
už se zase ozval po ukončené exekuci některý žalobník: ,,pane rektor, ta a ta se koukala“
a nebožáček děvče dostalo pak za to aspoň
nějakou přes záda. Taková byla každodenní
předehra k vyučování, zabrala půl hodiny i více
času, rozrušila mysle žáků a o klid připravila.
Byl pan rektor - dej mu Pánbůh věčnou slávudivný patron; ale jinak byl to rozšafný muž a ve
společnosti ctěný a vážený, než nám, dětem
k srdci nepřirostl.
Přepis textu: Jitka Kůrková, Olívie Losová
Pravopis ponechán v podobě z roku 1927.

Datum založení hasičského sboru v roce
1863 je zde uvedeno k roku, kdy byl podán
městské radě ke schválení návrh na vytvoření dobrovolného hasičského sboru a stanovy.
Stanovy byly posléze přepracovávány a k jejich schválení radou města Velvary a c.k. místodržitelstvím došlo v březnu a květnu 1864 a
první valná hromada sboru se konala 22. května 1864. Od tohoto roku se tak počítá skutečné založení Dobrovolného hasičského sboru
ve Velvarech.
1
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J. A KOŽELUH SE VRÁTIL DO VELVAR

  					 					
V úterý 18. 6. se naplnil kostel svaté Kateřiny a v jeho milosrdném stínu se odehrál krásný
koncert na počest významného velvarského rodáka J. A. Koželuha. Vystoupení Kladenského komorního orchestru korunovala svým sólovým výstupem fagotistka Kateřina Kmínková.
Byl to velmi krásný zážitek, děkujeme všem, kdo vystoupili, dík patří naší ZUŠ a zejména
panu řediteli za organizaci a poklona též všem divákům - svou účastí dáváte najevo, že si vážíte naší minulosti a našich významných rodáků, což je pro naše město velmi velmi důležité.
Děkuji a těším se na další akce, Radim Wolák
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KŘÍŽOVKA
Citát britského autora Kena Folletta (nar. 5. 6. 1949), jehož knihy si můžete půjčit
ve velvarské knihovně: „Když člověk všechno ztratí, … viz tajenka”.

ZAHRADNÍ NÁDOBA

K

POMLUVY

K

TÁBOŘIŠTĚ

K

RYTÍŘSKÝ SOUBOJ

K

KOLA

K

ZIMNÍ KABÁT

K

PRAMEN VLASŮ

K

LOUPIT

K

MOUČNÍK

K

TENISKY

K

VYJMA

K

DISCIPLÍNA

K

STŘEVNÍ NEMOC

K

ŘECKÝ OSTROV

K

POZITIVA

K

DOMÁCKY KATEŘINA

K

PODNEBÍ

K

TYRAN

K

Vyluštění z červnového čísla:

Křížovku na ČERVENEC připravila: L. Štýbrová

Barbora Šťastná – citát z knihy Láska pro samouky: „Ženy po čtyřicítce nesmějí jíst. Hlavně cukry, tuky
a sacharidy… BROKOLICE JE POVOLENÁ.“
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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
Široká nabídka ventilátorů, ceny od 290,-Kč.

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

