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Vyvážení bionádob v listopadu

Blahopřání

Manželé Ivana a Petr

Během měsíce listopadu budou bionádoby vyváženy
každé pondělí

SEDLÁČKOVI
oslavili 2. října 2020 krásných 50 let společného života.
Do dalších společných let hodně zdraví, lásky,
životní spokojenosti, pohody a optimismu

V souvislosti s vládními opatřeními, kterými je od
12. 10. zakázána návštěva muzeí, galerií a výstav,
je muzeum až do odvolání uzavřeno. Bohužel se
tak zkrátila doba trvání výstavy „Velvarský výtvarný salón 2020“. Pro vás, kteří jste návštěvu výstavy měli teprve v plánu, připravilo muzeum na facebooku malou virtuální prohlídku:
www.facebook.com/muzeumvelvary/

přejí dcera Ilona a syn Petr s rodinami.
Pravnouček Matyášek posílá pusinku.

Prodej slepiček
Město Velvary shání
letošní vánoční strom

Městská knihovna pro vás připravila na webové stránce knihovny novou rubriku: „Zajímavo
sti z knihovny“. Můžete si zde pročítat například
upoutávky na nové knihy, drobné informace, zajímavé postřehy, kuriozity a glosy o dění v knihovně. Stránku Městské knihovny najdete na webu
města ve složce Život ve městě:

Červený Hrádek prodává slepičky typu:

Jako každoročně,
tak i letosvšechny
se městobarvy,
Velvaryslepičky
obrací naGreen
obTetra
hnědá, Dominant
Shell-typu Araukana
čany našeho města i okolí s prosbou o nabídku vánočního
stromu
naShell-typu
velvarské náměstí.
Vhodný
je zelený
nebo
stříbrný
a Dark
Maranska.
Stáří
15 - 19
týdnů,
cena 169 - 219,- Kč/ ks.
smrk, pravidelného vzrůstu, výšky 4-6 m, ke stromu musí být
Prodej:
24.5.
a 21.6.
přístup technikou a neměl
by být v26.4.,
blízkosti
el. vedení
NN.2020
Předpokládáme, že strom by byl městu darován zdarma, poVelvary
u pošty
- 14.30
hod.
kácení a odvoz zajistíme.
Nabídky- adresujte
na MěÚ
Velvary,
p.Šulc, tel. 315 617 091
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod .
nebo sulc@velvary.cz. Děkujeme.

tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

V souladu s nařízením vlády ČR je knihovna
od 22. 10. 2020 až do odvolání uzavřena.
Všechny výpůjčky a rezervace budou čtenářům pravidelně prodlužovány
Inzerce

Inzerce

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

  

Milí Velvarští!
Procházíme dalším nelehkým obdobím,
o kterém nevíme, jak dlouho potrvá a co nám vše přinese. Prosím Vás
velmi, abyste, stejně jako vždy dosud,
mysleli nejen na své nejbližší, ale i na sousedy a další, kteří
by mohli potřebovat pomocnou ruku či slovo. Ve Velvarech
máme velkou výhodu, že se všichni známe, umíme se domlouvat a pomáhat si, že v obtížných chvílích umíme držet při sobě.
Važme si toho a buďme pospolu i nadále. Určitě to společně
zvládneme!
S vírou v dobrý konec,
Radim Wolák, starosta

Pro všechny, kdo potřebují, funguje ve městě

LINKA POMOCI VELVARY 770 183 087
Neváhejte ji, prosím, využít. Pokud byste rádi pomohli svou dobrovolnickou činností,
ozvěte se nám, zapojíme Vás do sítě dobrovolníků, kteří nabízejí pomoc s nákupy,
donáškou obědů, léků atd.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Krizový štáb města Velvary – je opět aktivizován od 5. 10. – jeho činnost řídí starosta
Radim Wolák 606 66 88 01 – volejte v případě krizové situace, nouze či potřeby pomoci
kdykoli
Městská policie Velvary – strážnici Vám mohou pomoci s řešením každodenních
problémů, ale i s dovážkou čehokoli potřebného, rádi Vám vyjdou vstříc 725 077 711
(nejsou ve službě každý den)
Městský úřad Velvary – funguje v omezeném dvojsměnném provozu, otevřeno pondělí
a středa 8-10 a 14-17, v případě potřeby volejte v průběhu dne 315 617 001, návštěvu
je lépe domluvit předem
Hasiči Velvary – pomoc s desinfekcí prostor a objektů, velitel jednotky 728 051 887
Pečovatelská služba Velvary – pomoc seniorům a dalším osobám, které to potřebují,
konzultace sociálního pracovníka, 776 381 940
Školní jídelna Velvary – nabízí obědy k odnosu i pro veřejnost, více na www.velvary-jidelna.cz, 723 413 251
Základní škola Velvary – funguje v distančním režimu, v případě potřeby volejte recepci
736 438 783 či sledujete web www.zsvelvary.cz
ZUŠ Velvary – finguje v distančním režimu, informace na webu www.zusvelvary.cz,
tel 315 761 079
MŠ Velvary – funguje ve zpřísněném režimu, více na www.msvelvary.cz, 739 452 657
Zdravotní středisko – před návštěvou kontaktujte lékaře
Sportoviště – sokolovna je uzavřena, venkovní sportoviště lze využívat v souladu
s nařízením vlády
Obchody – fungují v omezeném režimu dle aktuálních nařízení vlády
Stravování – většina restaurací prodává s sebou okénkem, dále lze využít služeb školní
jídelny či rozvozu jídel Farní Charity Kralupy
Knihovna, muzea a galerie – do odvolání uzavřeny, pracovníci jsou k dispozici telefonicky,
kontakty na webu města
Svoz odpadů – probíhá dle platného kalendáře, v případě dotazů volejte 315 617 007
w w w. v e l v a r y. c z |

5

KANALIZACE JIŽ PRORŮSTÁ VELKOU BUČINOU
Velká Bučina připomíná již několik měsíců spíše krajinu po bitvě, nežli poklidnou místní část.
Výstavba splaškové kanalizace poznamenala
už téměř všechny komunikace, které jsou nyní
rozbité, bahnité a hrbolaté. Prach, hlína a písek všude, bagry, buldozery a nákladní vozy,
prostě velké staveniště. Ale nebude to navždy!
Práce již jsou za svou polovinou a jdou podle
plánu. Firma postupuje rychle, technický dozor pečlivě dohlíží na každou drobnost a je tu
i snaha co nejlépe komunikovat s obyvateli.
V posledních týdnech se intenzivně věnujeme
i tomu, co nastane, až bude stavba dokončena, a sice plánování úprav povrchů komunikací. Hlavní – krajskou – silnici budeme na naše
náklady opravovat v plném rozsahu, rádi bychom vyasfaltovali i páteřní tahy, které na svůj
čas trpělivě mnoho let čekaly (a my museli
na žádosti obyvatel odpovídat, že čekáme,
až se udělá kanalizace). Nyní nastal jejich
čas a my napjatě vyhlížíme finanční nabídku
od zhotovitele. Víme, že to nebude levné, ale
jsme přesvědčení, že by bylo škoda nevyužít
příležitosti, když už v obci bude asfaltovací
technika.
Důležité ale je, že asfaltovat bude možné až
v letních měsících, abychom nechali výkopy
dostatečně zhutnit. Některé obce v okolí, které opravu povrchů uspěchaly, se nyní potýkají
s propady a poškozeními nových silnic, které
jsou způsobeny právě tím, že se podloží nenechalo dostatečně „sednout“. Tomuto stavu
bychom se rádi vyhnuli, proto raději upozorňujeme předem, že oprava povrchů nebude
hned, ale těšíme se na to, že bude. Při stavbě
také obnovujeme dešťovou kanalizaci, jejíž
část necháme oddílně zasakovat v zeleni.
Děkujeme všem Bučinským za pochopení
a trpělivost a těšíme se, že na konci tohoto příběhu bude odkanalizovaná Bučina, kde bude
více cest s novými povrchy a kde bude zas
vyvěrat čistá voda. (rw)
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

6

V případě dotazů k výstavbě se obracejte na pana místostarostu Ing. Zdeňka Vojtěchovského 603 268 883, který má stavbu na starosti, či na technický dozor stavebníka, firmu VHS
Projekt Kralupy na čísle 721 614 963.

w w w. v e l v a r y. c z |
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Na Záložně jsou po letech k vidění hvězdy
Nejde však o hvězdy pěvecké či herecké,
ale opravdové. Budova je bez stropů a ze sálu
je vidět nebe.
Práce na obnově sálu Velvarské Záložny postupují rychle vpřed. V měsíci říjnu došlo k vybourání starých stropních konstrukcí, které byly dle
statických posudků nevyhovující. Otázka stropů
– a to zejména nad sálem – byla tématem, jehož řešení výrazně prodloužilo projekční přípravy. Naše původní představa, že stropy jsou
v pořádku a bude stačit je opravit, vzala za své po mnoha odborných průzkumech, které
prokázaly, že kvůli dlouholetému zatékání je stav stropů neuspokojivý a že bude nutné
je nejlépe vybourat a udělat nové. Dlouho jsme hledali jiné řešení, které by nebylo tak
náročné finančně i technicky, ale nakonec jsme uznali, že pokud chceme, aby nám budova
dlouho dobře sloužila, budeme muset tuto skutečnost přijmout.
A nyní se ukázalo, že statici měli pravdu: když se odhalily stropní konstrukce „v plné kráse,“ aby se mohly začít bourat, vyšlo najevo, že jsou v ještě horším stavu, než odborníci
předpokládali. Ukázalo se,
že hůře jsou na tom i stropy nad místnostmi mimo sál,
tedy nad barem a budoucím
spolkovým centrem, tedy
i zde raději stropy vybouráme zcela a místo plánovaného vyztužování betonových
trámů, které by bylo pracné
a drahé, půjdeme raději cestou nových železobetonových
stropů, které vydrží mnohem
déle. Toto rozhodnutí sice
přispěje ke kvalitě výsledku,
ale o něco prodlouží stavbu,
což nám ale příliš nevadí.
Termín dokončení díla je nyní
stanoven na červen 2021.
Vzhledem k daným skutečnostem předpokládáme prodloužení o několik měsíců
(ještě se bude upřesňovat
dle technologické náročnosti). Stále ale platí náš plán, že
bychom rádi v prosinci 2021
otevírali sál městským plesem.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V průběhu listopadu budou práce na sále probíhat betonováním věnců a následně dojde
k zakrytí sálu novými střešními panely. Firma WACHAL zatím dostává svému dobrému
jménu, pracuje pilně a velmi rychle, věříme, že to tak bude i pokračovat. Na Záložně se
pracuje každý den od rána do večera, děkujeme všem obyvatelům okolních domů za
trpělivost s výstavbou.
Záložně, zdar! (rw)
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Hasiči upravují dřevostavbu „Áčko“
a zajišťují odběrné místo města
Velvarský hasičský sbor dlouhá léta využíval dřevostavbu „Áčko“ v areálu Malovarského rybníku jako zázemí pro soutěže hasičských družstev i pro další činnost. Dřevostavba zde stojí od
60. - 70. let minulého století a prakticky nedoznala změn nebo úprav. V poslední době ji využíval správce náhonu a rybníku k uskladnění materiálu a techniky, což se projevilo na stavu
stavby. Proto se město Velvary dohodlo s hasičským sborem na převzetí této stavby do jeho péče
a k možnosti využívání objektu pro činnost hasičské mládeže.

zábradlí. V případě vhodného počasí provedou ještě nátěr venkovního dřevěného obložení
chaty. Na jaře příštího roku dojde k opravě
podlahy uvnitř chaty, která je v dezolátním
stavu. Materiál na opravy hradí město Velvary,
potřebné práce provádějí hasiči zdarma.
Sbor dobrovolných hasičů také zajišťuje pro
město Velvary sběrné místo železného odpadu a vyřazených elektrospotřebičů přímo na
hasičské zbrojnici. Dvakrát ročně spolupracuje
se společností FCC BEC, s.r.o a společně provádějí sběr drobných nebezpečných odpadů,
elektrospotřebičů a železného šrotu. Poslední sběr proběhl ve dnech 16. -17. října t.r. Asi i vlivem
současné koronavirové situace nebylo sebráno tolik odpadu jako v minulosti. Veškerý odpad se
navíc musí třídit a ze železa odstraňovat jiné druhy materiálů, které sběrny nevezmou (dřevo,
plasty, gumy apod.). Za odevzdané televizní přijímače není třeba vůbec žádná odměna. Přesto
se odebrat od občanů musí.
Hasiči děkují všem občanům města a jeho částí za předaný odpad i podporu jejich činnosti.
Finanční prostředky získané touto činností jsou výraznou součástí příjmů hasičů k zajištění jejich
záslužné a dobrovolné práce.
Za SDH Velvary – Libor Šulc

Hasiči nejprve stavebně upravili
pro potřebu správce objekt bývalých WC, ke kterému vykopali a přivedli přívod elektrického
proudu. Po přestěhování správce přikročili k základním úpravám
dřevostavby. Po klempířských
opravách umyli plechovou střechu tlakovou vodou a nastříkali
povrch barvou. Zároveň natřeli
mříže oken a dveří a osadili horní okna v 1 NP. Stavebně opravili vstupní schodiště a připravili
držáky pro osazení dřevěného
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s tím, že může být prodloužen,
se zkušební dobou v souladu se zákoníkem práce.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s tím, že může být prodloužen,
Zájemce
o práci
kriminality
se zkušební
dobouasistenta
v souladuprevence
se zákoníkem
práce. doručí požadované doklady podle
stanoveného vzoru na podatelnu Městského úřadu Velvary, náměstí Krále Vladislava
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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

Ve Velvarech dne 27. 10. 2020
Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
ASISTENT (-KA) PREVENCE KRIMINALITY
Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: asistent (-ka) prevence kriminality
Platové zařazení: platová třída 2 / platový stupeň 12 podle nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (v roce 2020
plat 15 000,-- až 20 000,-- Kč.
Datum nástupu: 1. 12. 2020
Charakteristika vykonávané práce: Asistent prevence kriminality se podílí na
prevenci kriminality ve městě a zajištění veřejného pořádku pod vedením strážníků
městské policie; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad
dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě.

PhDr.
Radim Wolák
Vyhlašovatel
si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
starosta
nevybratměsta
žádného uchazeče.
PhDr.
Wolák
tel.
606Radim
668 801
starosta města
tel. 606 668 801

Požadované předpoklady:
1. Minimální věk 18 let
2. Trvalé bydliště ve Velvarech nebo místní znalost města Velvary
3. Dobrý zdravotní stav
4. Ochota pracovat v terénu a dobré komunikační schopnosti

PhDr. Radim Wolák
starosta města
tel. 606 668 801

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
•
•
•
•

Dotazník a motivační dopis
Životopis (ručně psaný)
Doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání (postačí prostá kopie)
Výpis z Rejstříku trestů (postačí prostá kopie)
www.velvary.cz, tel. 315 617 002, 315 617 001, fax: 315 617 000
e-mail: el.podatelna@velvary.cz, starosta@velvary.cz
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.

KDYŽ TU ČISTÍ ČEZ, LÉTAJÍ TŘÍSKY
Nešlo si nevšimnout, že v průběhu října se začaly ve městě
i okolí kácet vzrostlé stromy. Oblast za Malovarským rybníkem, silnice k Mileticím, cesta na Nabdín, všude tam se začaly
ozývat zvuky motorových pil a padaly silné kmeny. V době,
kdy se ve městě snažíme chránit zeleň, které je v naší oblasti tak žalostně málo, kdy se snažíme vysazovat co nejvíce
stromků, to byl pohled k pláči. Oč se jedná? Je to zásah společnosti ČEZ, která po letech provádí plošné čištění ochranného pásma nadzemního elektrického vedení v plné šíři. Víme,
že to je v souladu se zákonem (paragraf 46 odst. 9 zákona
č. 458/2000 sb.), víme, že potřebujeme, aby dodávky
elektřiny byly stabilní a aby vedení nebylo ohrožováno při
stále častějších vichřicích pády stromů, ale mrzí nás to a bolí.
Mnohé ze stromů v místě stály dříve než vedení a tento
přístup si nezasloužily.
Abychom nebyli tolik smutní, budeme se snažit vysadit co nejvíce nových stromů. V letošním roce se díky projektu Obnovy
krajinných struktur vysadí zbylých 250 stromů do celkového
počtu 380 podél cest za městem. A počátkem listopadu zasadíme na 100 nových, převážně ovocných stromů ve městě.
Výsadba proběhne v prostranství za MŠ u Cukrovaru, podél
kriketového hřiště, v ulici v Topolech, v ulici Růžové, v prostorách „psího parku“ a také vysadíme novou třešňovku na
kopečku pod Malovarským kostelem. Protože v posledních
letech je problémem novou výsadbu uzalévat, budeme rádi,
pokud se zapojíte do systému adopce stromů k zalévání,
který právě připravujeme.

Tak ať nám to roste a zelení! (rw)

Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Šance pro neziskovky, školy i podnikatele
Téměř všechny peníze, které měly Přemyslovské střední Čechy vyčleněny pro období
2014-2020 v Integrovaném regionálním operačním programu (bylo to 107 milionů korun)
jsou už rozděleny, na poslední jarní výzvu zůstanou dva nebo tři miliony. Zůstal nám ovšem
velký balík peněz v Programu rozvoje venkova (PRV), a to taky proto, že v roce 2019 nám
bylo jakožto zdárně čerpajícím přidáno dalších dvacet miliónů. V šesté výzvě PRV v lednu
2021 se tak bude hrát skoro o třicet milionů korun.
Budou rozděleny do tří „fichí“ – část pro zemědělské podnikatele (fiche 2), část pro nezemědělské podnikatele (fiche 4) a zřejmě největší díl, minimálně 15 milionů, pro obce a další
žadatele ve fichi 6.

Co je k žádosti potřeba? Přístup do Portálu farmáře, projektová dokumentace, je-li
nezbytné stavební povolení, pak i tento doklad s nabytím právní moci, rozpočet, nejlépe v nějakém stavařském katalogu. U žádostí z fiche 6 soulad se strategickým plánem
obce (i když žádá škola nebo neziskovka). A u projektů škol ještě soulad s místním
akčním plánem příslušné oblasti, u nás MAP Slaný. Máte-li nějaký nápad, napište na
info@premyslovci.cz nebo zavolejte. Kontakty najdete na www.premyslovci.cz, kde jsou
i Pravidla PRV 19.2.1 a další podrobnosti a instrukce pro žadatele.
J. Huk
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Nový altán v MŠ
Velvary byl hrazen
právě z prostředku
fishe 6 PRV - město
se i v lednu
bude ucházet
o další prostředky.

O co mohou žádat zemědělští podnikatelé, je vcelku jasné – vybavení, techniku, stavby.
Fiche pro nezemědělské podnikání je zatím čerpána překvapivě málo, a přitom ji mohou
využít firmy pro vybavení zázemí, kanceláře, techniku, stavební úpravy atd. Mohou žádat
řemeslníci, majitelé restaurací, poskytovatelé ubytování i další podnikatelé. Podpora je
pro malé podniky 45 %, limit způsobilých výdajů, z nichž se podpora počítá, 5 milionů
korun.
Ve fichi 6 lze žádat o celou škálu oblastí – například veřejná prostranství, vybavení škol,
stezky mimo zastavěné území, opravy památek (mimo NKP), zázemí pro neziskovky
(mimo sport). Žadatelem může být ve všech oblastech obec, v některých také školy nebo
neziskové organizace. Limit způsobilých výdajů je milión korun, dotace 80 %, hodnocením jsou poreferovány menší projekty do půl milionu. Město a organizace jím zřízené
(školy) jsou znevýhodněny tím, že jedním z hodnocených kritérií je poměr nákladů projektu k daňovým příjmům obce. Ale pokud by nebyl převis žádostí, mohou uspět. A neziskovky mají pro své vybavení velikou šanci uspět, i kdyby se žádostí sešlo víc, než bude
peněz k rozdělení.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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U-ČKO MÁ ZA SEBOU PRVNÍ SEZÓNU

Pamětní bankovka se slavným velvarským šachistou

S posledními teplými dny a s vyhlášením nových vládních opatření skončila první sezóna komunitního centra Velvarské U-čko – společenských lázní u Malovarského rybníka. A byla vydařená.
Prostor potvrdil svého genia loci a lákal každý den mnoho lidí. Okolí Malvaňáku se tak opět – tak jako
již několikrát v minulosti – stalo místem, kde se setkávali staří, mladí, tlustí, tencí, veselí i smutní,
prostě všichni Velvarští. Po celé léto se tu událo nespočet každodenních setkání, dosti spolkových
akcí, koncertů,
tancovaček, vystoupení a projekcí,
konaly
se tu i besedy,
přednášky, školní třídní schůzky
i venkovní jednání zastupitelstva (jak se nám
tenhle
objekt
hodil v době,
kdy jsme se nesměli scházet
uvnitř!) a dokonce i svatby.
Velmi se osvědčilo i komunitní
občerstvovací
okénko, z nějž
o všechny pečoval s láskou
pan
správce.
Dík patří nejen
jemu, ale Vám
všem! A co těší
nejvíc je, že
U-čko po své
první
sezóně
vypadá stejně
krásně jako na
začátku, všichni se k němu
Učko se uložilo k zimnímu spánku (foto F. Konvrzek)
chovali pěkně,
stejně tak, jako mezi sebou. Myšlenka komunitního centra, které nás bude spojovat, měla svůj
smysl a stála za to! Děkujeme moc!!! (a zvláštní dík s poklonou i všem sousedům za trpělivost
a pochopení)
rw

Velvary mají svou první sběratelskou eurobankovku! Je věnovaná památce legionáře a mezinárodního šachového mistra JUDr. Karla Treybala, který působil ve Velvarech jako přednosta okresního soudu a byl popraven nacisty. Vydání bankovky iniciovala rodina doktora
Treybala, Šachový klub Velvary a město Velvary s cílem propagovat město a klub a vytvořit
unikátní pamětní suvenýr, který bude k dispozici občanům a návštěvníkům města a coby
výhra při pořádaném šachovém turnaji COMAX Chess - memoriálu JUDr. Karla Treybala.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Nová bankovka
obsahuje
i vyobrazení
velvarské
radnice,
působiště
JUDr. Treybala

Výše emise eurobankovky je 10.000 ks, datum emise bylo stanoveno na 3. října 2020,
autorem návrhu bankovky je akademický malíř Stanislav Lajda. Bankovka bude prodávána za cenu 80,- Kč za kus. Zájemci ze strany veřejnosti si mohou bankovku zakoupit
v pokladně městského úřadu či objednávat na emailové adrese Šachového klubu Velvary
(sachyvelvary@post.cz).
Velké poděkování patří panu Ing. Jindřichu Trejbalovi za to, že celou akci inicioval a organizačně zajistil. Pradědeček by z něj měl jistě radost!

Z nových bankovek máme radost
– starosta města PhDr. Radim Wolák,
pravnuk JUDr. Treybala
Ing. Jindřich Trejbal a předseda
Šachového klubu Velvary
pan Petr Neuman

w w w. v e l v a r y. c z |
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SÁZKA S ČERTEM
PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA

        			 

Jak to bylo doopravdy?
Ani pověst o tom, jak se čert se sv. Jiřím vsadili, kdo
dál dohodí kamenem, nebyla pravdivá a zakládá se
na smyšleném příběhu. Jak to se stavbou kostela
sv. Jiří ve Velvarech vlastně bylo?
Z popudu Jiřího Pechara, velvarského dryáčníka
(dřívější označení pro lékárníky), vznikl hřbitovní
kostel, kdy ve své závěti odkázal statek za velvarskou branou. Přál si, aby Velvary měly druhý svatostánek. Svým počinem inspiroval i mnohé další
obyvatele.
Ti se rozhodli učinit totéž a ve svých závětech také
odkazovali majetek jako prostředek pro získání přímých finančních darů.
Krátce po Pecharově smrti se Velvarští rozhodli,
že kostel bude zasvěcen svatému Jiří, tedy jeho
jmenovci. Než se podařilo vybrat prostředky
na výstavbu kostela, byl zde zřízen špitál pro chudé.
Všechny finance se podařilo vybrat až po dlouhých
třiceti letech. Hodností stavitele byl pověřen italský
architekt Santini Malvazione a stavba kostela byla
dokončena roku 1616.
Od dob svého vzniku až dodnes se budova kostela potýkala s řadou problémů. Jednou byl vyloupen
polskou jízdou, později poničen Švédy, zatékalo
do něj, dokonce byl i na čas uzavřen. V současné
době je kostel majetkem města Velvary a těší se
postupným opravám.

Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary
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CO TO JE A KDE TO JE?
V minulém čísle jsme se po odmlce vrátili k oblíbené rubrice, v níž zkoumáme, jak znáte různá zákoutí našeho
města. A rovnou jsme zařadili specialitu: protože se nejednalo o objekt velvarský, ale o něco, co má s naším
městem hodně společného. Avšak zaskočit jste se nenechali, mnozí z Vás hned poznali novou sochu George
Karse, která byla odhalena v září v areálu bývalých
kralupských mlýnů, místě malířova narození.
Ze správných odpovědí jsem ve starostenském klobouku vylosoval za přísného notářského dohledu našeho
kocoura výherkyni, a tou se stala paní J. Křížová
z Brčkova, která vyhrává volný vstup pro dvě osoby
do velvarského Muzea, kde opatrujeme sbírku obrazů
tohoto významného umělce. V muzeu je tady nyní zavřeno, ale věříme, že to není navždy,
návštěvu si, prosím, domluvte, až to bude možné. Blahopřejeme!
Dnešní záhada bude
opět velvarská.

Poznáte, CO TO JE
A KDE TO JE?
Protože je nyní hodně času na procházky, věřím, že správných odpovědí bude
opět dosti.

Pište na starosta@velvary.cz, volejte na 606 66 88 01, házejte lístky do schránky u vrat radnice
anebo mi rovnou vložte do schránky lebeční, až se někde potkáme.
Vítěz získá hodnotnou cenu!
Vydání
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KŘÍŽOVKA
Citát z knihy Karla Čapka „Hovory s T. G. Masarykem“:
„Kdo na malé poměry jen naříká, obviňuje tím sebe sama; sám je tím vinen, že žije male.
To platí zvlášť pro mladé lidi. Takový novopečený vzdělanec nechce jít na malé město nebo
na venkov, že prý tam kulturně zapadne a zakrní. Ve skutečnosti je pohodlný; dovede být
kulturně živ, jenom když má k tomu svou kavárnu a ty umělé stimulanty. Moudrost a vzdělání
je věc ducha a ne věc nahodilého okolí. Lev je lvem i v kleci, (viz tajenka).“
HROMADNÝ ZMATEK

P

NÁPLNĚ DO JITRNIC

P

MÝTINA

P

PÁTÝ DÍL CELKU

P

STAROŘECKÝ FILOZOF

P

DRUH FINANČNÍ POKUTY

P

NIČEMA, DAREBÁK

P

VYEXPEDOVAT

P

DUCHOVNÍ

P

TOPNÝ PLYN

P

SPACÍ LŮŽKO

P

POTŘEBA MALÍŘE

P

AVŠAK, NICMÉNĚ

P

MEMOÁRY

P

VYLUŠTĚNÍ Z ŘÍJNOVÉHO ČÍSLA

Křížovku na LISTOPAD připravila Z. Ortová

Citát spisovatele Dicka Francise: „Když se člověk zachová realisticky, neznamená to, že nic
necítí. Naopak - logika dokáže ZATRACENĚ BOLET“.
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