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ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Ve Velvarech pomáhá
35 Dobrých andělů
Rádi bychom Vám touto cestou velmi poděkovali za projevenou důvěru a pomoc,
kterou jste v tomto roce poskytli rodinám s dětmi, jež se vlivem vážné nemoci dostaly
do těžké situace. Velmi si toho vážíme!
S přáním pevného zdraví a příjemných nadcházejících svátků
Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl
Chcete-li i Vy pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla vážná nemoc, stačí se stát
Dobrým andělem. Zaregistrujtese na www.dobryandel.cz a zvolte libovolnou výši příspěvku. Váš finanční dar umožní těmto rodinám snadněji zvládat těžkou situaci. Navíc jako Dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte a kterým jsou
Vaše příspěvky odeslány do posledního haléře.
Děkujeme!
Pozvánka

DOPIS JEŽÍŠKOVI
Milý Ježíšku!
Moc se na tebe těšíme!
Píši Ti jako každý rok dopis, co bych si přál pod stromeček (máme zase
pěknej, před radnicí, jen jsme se nesměli sejít na jeho rozsvěcení, abychom se nepoprskali).
Letos jsme tu byli všichni obzvlášť hodní, zlobili jsme jen výjimečně a hřešili pomálu, povětšinou z donucení, takže věříme, že by něco z toho mohlo vyjít.

Tedy, za všechny ve městě bych si moc přál:
• aby už nebyla korona, nikdy
• aby děti zase chodily do školy, pořád
• aby nám vláda na příští rok už nebrala peníze, všechny
• aby přes náměstí nejezdily náklaďáky, tolik
• aby už konečně zmizel ten přejezd v Chržínské, blbej
• abychom už dodělali kanalizaci na Bučině a opravili silnice, co nejdřív
• abychom zvládli opravu Záložny, podle plánu
• aby nebylo takový sucho, všude
• abychom měli ve městě pořádnou hospodu, klidně dvě
• abychom se všichni měli ve Velvarech rádi, aspoň tak, jako teď
A ještě bychom měli spoustu dalších přání, ty ti zase napíšou ostatní.
Děkujeme, Ježíšku!
Cože, že dokážeš pro každého jenom jeden zázrak? Aha…
Tak by možná stačilo…, aby letos napadl sníh!
A s tím zbytkem už si holt nějak poradíme sami.
Ale i tak děkujeme!

MILÍ SOUSEDÉ,
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ ADVENTU
A SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A VŠE DOBRÉ,
HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ A NERVY
DO ROKU 2021
Termíny začátku i konce výstavy se můžou v souvislosti s vládními opatřeními změnit.
Aktuální informace sledujte na webových nebo facebookových stránkách muzea.
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Od srdce vinšuje Radim Wolák, starosta
a všichni z velvarské radnice
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

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

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

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

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PATRONKA MĚSTA SE VRÁTILA!
O svátku svaté Kateřiny se v kostele sv. Kateřiny konala
slavnostní mše při příležitosti návratu sochy svaté Kateřiny
Alexandrijské do města. Socha patronky Velvar byla rok v péči
restaurátorů. Kateřina do města přijela již o den dříve a z její
instalace Vám přinášíme krátký fotopříběh.
Oprava sochy svaté Kateřiny byla společnou akcí Římskokatolické farnosti Kralupy a města Velvary. Farnost nechala zrestaurovat s příspěvkem z Programu regenerace městských
památkových zón sochu a atributy. Město zainvestovalo
do vytvoření nového kamenného podstavce. Sochu si vzal
do péče významný restaurátor pan Tomáš Rafl, který sídlí
v nedalekém Hospozíně a který během své dlouhé praxe
oživil mnoho významných památek, po léta se věnuje záchraně poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
ve Ždáru, kláštera v Plascích, pracoval mimo jiné na Kuksu
a nebo na mosteckých věžích Karlova mostu. Socha byla ve
velmi špatném stavu a hrozil jí rozpad, měla poškozenou tvář
a chybělo jí mnoho detailů. Pan Rafl ji celkově zpevnil, očistil a doplnil. Navíc jí po letech vrátil zlacené atributy – meč,
palmovou ratolest a svatozář, které doplnily atributy kamenné:
rozlomené kolo a korunu.
Původ barokní sochy světice Kateřiny Alexandrijské nám
není znám, víme jen, že byla dříve umístěna nad schodištěm
do původního hřbitova u zvonice. Teprve později byla přesunuta na své dnešní místo u kostela.
Zajímavý je i příběh podstavce, na kterém stojí.
Před restaurováním socha stála na zděném soklu, který byl vytvořen na počátku minulého století
při regotizaci kostela a byl v tak špatném stavu,
že jej nebylo možno znovu využít. Protože se
nezachovalo žádné historické zobrazení, z něhož
by bylo patrné, jak vypadal sokl původní, uvažovalo
se o tom, že se opět vytvoří podstavec novodobý.
Ten měl vytvořit restaurátor a kamenosochař pan
Pavel Kytka. Restaurátorům to ale nedalo a společně na základě svých zkušeností připravili návrh
rekonstrukce původní podoby podstavce, jak podle
nich zřejmě vypadal. Rozhodli jsme se dát na jejich
intuici a pan Kytka nový podstavec vysekal. Teprve, když bylo dílo hotovo, našla se historická fotografie, která ukázala, že podstavec vypadal přesně
tak, jak jej pánové vymysleli. Je vytvořen z božanovského pískovce, který má životnost minimálně
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800 let, tak doufejme, že vydrží déle, než vydržel ten novodobý.
Jsme moc rádi, že se nám patronka města vrátila zpátky, těší nás, že se tak stalo díky
spolupráci města a farnosti, děkujeme všem, kdo se na záchraně sochy podíleli a kdo
ji podpořili a věříme, že nám svatá Kateřina naši péči oplatí a bude nad naším městem
i nadále držet svou ochrannou ruku.
1. Kateřina dorazila časně zrána v pořádném kočáře

6. a pěkně elegantně

7. se nechala usadit
na své původní místo

Radim Wolák, starosta

2. zpočátku působila trochu upjatě

4. a stavěla se k nám zády

8. a odhodila vše, co ji
svazovalo

3. …a poněkud sešněrovaně
9. a začala se chystat
na zítřejší slávu
5. pak se ale nade vše povznesla
10. a musíte uznat, že se vyparádila moc pěkně
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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O SVATÉ KATEŘINĚ
Kateřina Alexandrijská byla podle
legendy křesťanskou mučednicí
žijící kolem roku 300 a po staletí patřila mezi nejpopulárnější
křesťanské světice. Podle starých
legend byla Kateřina vzdělanou
egyptskou princeznou, která se
vlivem jistého poustevníka stala
křesťankou. Během pronásledování křesťanů císařem Maxentiem vystoupila na obranu své víry
a v disputaci přesvědčila o své
pravdě
padesát
pohanských
filosofů, které za to císař nechal
zabít. Kateřina císaře natolik fascinovala, že jí nabídl místo po svém
boku, ona však odmítla, protože
svůj život zasvětila Kristu. Proto
ji zhrzený vládce nechal umučit.
První pokus o popravu byl ne
úspěšný: mučící nástroj, kolo,
zasáhl v okamžiku popravy blesk
a rozlomilo se. Kateřina proto byla
mučena jiným způsobem a sťata. Její ostatky byly přeneseny
na horu Sinaj, kde jí byl později
vystavěn chrám. Později se
v legendách o Kateřině popsalo
několik zázraků, které ji doprovázely. Ačkoli se o pravosti této
legendy vedly následně spory a církev chtěla Kateřinu vyjmout ze seznamu světců,
byla tato světice zejména v našich zemích tak oblíbena, že se od toho – ačkoli se
zřejmě jedná o legendu smyšlenou – ustoupilo. Její oblíbenost stoupala natolik, že byla
po Panně Marii vůbec nejpopulárnější světicí, její sochu či obraz bylo možno nalézt
prakticky v každém kostele. Byla zařazena mezi tzv. čtrnáct svatých pomocníků a tři
svaté panny. Kult svaté Kateřiny se rozšířil v západní církvi od 11. století a soustředil se
zejména na její mučednictví a mimořádné zázraky, které se jí připisují, a také na její
učenost, pro kterou se stala patronkou fakulty svobodných umění pařížské univerzity
a později ochránkyní univerzit vůbec. V Čechách byl propagátorem a podporovatelem
kultu svaté Kateřiny Karel IV., který v den jejího svátku 25. listopadu 1332 (popravena
25. listopadu 307), zvítězil v bitvě u hradu San Felice v severní Itálii.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Příběh o krásné, hrdé a učené světici, která vítězně diskutovala s nejučenějšími
mistry a posléze po dlouhých mukách zemřela za víru v Krista, byl ve středověku
velmi oblíben. Uctívání Kateřiny se uplatnilo také v selském životě. O Kateřinině
slavnosti končila pastva, na dvorech začínali se stříháním ovcí. Pro děvečky a čeledíny
byl svátek svaté Kateřiny dnem, kdy dostávali mzdu a mohli měnit dvůr.
Svatá Kateřina je zmiňována jako patronka panen a studentek, ochránkyní úrody
a pomocnicí při migréně a nemocech jazyka. Dále je též patronkou učenců, studentů
a učitelů, kolářů, námořníků, tiskařů, železničářů a dalších profesí a vzývána byla též
při bolestech hlavy, nemocech jazyka a při hledání utonulých.
Mezi její atributy patří rozlomené kolo, kniha, koruna, palmová ratolest a meč.
Protože je hlavní velvarský chrám zasvěcen této světici (a takových kostelů není u nás
mnoho), je považována odedávna za patronku a ochranitelku města.
Z rozličných zdrojů sestavil Radim Wolák

Foto: R. Muffy Šitina

Z obřadu žehnání soše otcem Františkem

Upozornění

Nová linka 617 má novou trasu

Od 15. 11. je přesměrována autobusová linka 617, která nově jede z Kralup přes Nelahozeves,
Veltrusy, Novou Ves, Sazenou, Chžín a Uhy do Velvar a pak dále až do Slaného.
Prvním spojem nás přijel hnedle navštívit pan starosta z Nelahozevsi, který byl řádně přivítán
vařeným vejcem.
Je dobře, že díky veřejné dopravě k sobě zase máme blíž! (rw)
w w w. v e l v a r y. c z |
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Defibrilátor pro případ záchrany je připraven
na budově sokolovny.
Vedle vchodu do sokolovny v ulici Sokolská č.p. 370 byl
umístněn úložný box, určený pro defibrilátor (AED) Heartstart značky Philips.
Úložný box je zapojen do elektřiny, aby bylo možné v zimě
udržovat baterii a elektrody AED v teple a naopak v létě
při vysokých venkovních teplotách AED chladit, aby se nezahříval a nesnižovala se tak životnost baterie a elektrod.
Tento defibrilátor je dále vybaven tzv. Dětským klíčem. To
znamená, že je možné jej použít v případě nutnosti i pro
záchranu dítěte. Tento „klíč“ postačí na začátku záchranné akce do defibrilátoru pouze zasunout (dle návodu).
Záchranná služba Středočeského kraje byla informována
o pořízení nových defibrilátorů, které město zakoupilo, a je
tak seznámena s tím, že jej město vlastní a má k dispozici.
V případě, že se někdy ocitnete v situaci, kdy bude použití defibrilátoru nezbytné, zavoláte na záchrannou službu
a požádáte (pokud tomu situace dovolí) druhou osobu, aby doběhla pro defibrilátor k sokolovně.
Pro otevření boxu je nutné zadat kód, kterým je možné uzavřený box otevřít. Příslušný kód vám
bude sdělen operátorem záchranné služby. Poté je možné defibrilátor bezpečně vyndat z boxu.
Po otevření defibrilátoru budete velice podrobně naváděni, jak postupovat, jak správně umístit
elektrody a jak defibrilátor použít do příjezdu záchranné služby.
Město Velvary zakoupilo společně s tímto defibrilátorem a úložným boxem ještě další defibrilátor,
který bude mít k dispozici naše jednotka sboru dobrovolných hasičů Velvary.
Též mají vždy při sobě ve služebním autě defibrilátor i strážníci městské policie.
Doufám, že využití defibrilátoru nebude v našem městě nutné, nicméně pokud přece jen ano, tak
věřím, že s vaší pomocí zachrání lidský život.
V. Lipavská, sekretariát MěÚ
Inzerce
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STAVEBNÍ RUCH VE MĚSTĚ NEUTICHÁ
Ačkoli doba adventní je časem klidu a rozjímaní, stavební firmy pracující na
městských projektech neodpočívají. Na Záložně se pracuje každý den od rána do
večera a stavba se konečně
přelomila z fáze bourací do
fáze budovací. Rušno je i na
Bučině, kde se firma provádějící výstavbu splaškové
kanalizace snaží dokončit
budování hlavního řadu tak,
aby mohla na zimu upravit
všechny výkopy do sjízdné
podoby. Asfaltovat se bude
na jaře. Probíhá i spousta
dalších prací, jednou z nich
je například započatá první
fáze výměny oken budovy
radnice. Tato krásná budova
na náměstí získá opět důstojná okna lícovaná s fasádou, jako tomu bylo v minulosti (a přestane hrozit riziko,
že na někoho rozpadající se
okna stávající vypadnou).
Pracuje se i na svatém Jiří,
kde restaurátoři výmaleb dokončili práce odkrývací a začínají retušovat objevené
malby. Když k tomu připočtete spoustu drobných činností
a prací, je vidno, že stavební
ruch ve městě s podzimem
rozhodně neusíná. Děkujeme moc všem, kdo jste stavebními pracemi rušeni za trpělivost, věříme, že výsledky
budou stát za to.
(rw)

Na Záložně už vznikají nové stropy, jeřáb zde nyní
potkáte častěji

Kanalizace na Bučině je již hlavní částí v zemi, nyní řešíme,
jak v budoucnu upravit povrchy

Práce probíhají i ve sv. Jiří,
kde se zkoušejí první
retuše výmaleb

Radnice - příprava pro nová
okna
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Kam vytřídit odpad?

POČET ZVLÁŠTNÍCH SBĚRNÝCH NÁDOB

UMÍSTĚNÍ STANOVIŠTĚ

Většina občanů města se do systému třídění zapojila a množství vytříděného odpadu rok od
roku stoupá. Třídit můžeme do barevných kontejnerů, prostřednictvím pytlového svozu nebo
odpad uložit na dvě sběrná místa. Třídíme plast, papír, bioodpad, sklo, textil, olej, hliník, železo,
elektroodpad i objemný odpad. Při jarním a podzimním svozu máme možnost odevzdat i odpad
nebezpečný. Dobrou zprávou pro nás je, že se nám podařilo snížit množství svezeného směsného odpadu. Všem, kteří se zapojili do systému třídění, patří velké díky.
Bolavým místem třídění jsou sběrná kontejnerová místa. Někteří občané je nevyužívají pouze
pro uložení vytříděného odpadu. U kontejnerů se bohužel objevuje i odpad, který na tato místa
rozhodně nepatří. Poměrně často zde najdeme nábytek, matrace, koberce a další objemný
odpad. A to i přesto, že tyto věci můžeme celoročně ukládat zdarma na sběrném místě u čističky odpadních vod v Chržínské ulici. Kontejnerová stání tak často připomínají spíše „skládku“
se vším, co ke skládce patří. Počínaje starou vyřazenou židlí a konče „smetím“, co se doma
nehodí, včetně směsného odpadu. Tato místa pak nejsou rozhodně žádnou okrasou našeho
města. Nemluvě o tom, kolik času zabere technické četě rozvážení odpadu na místa, kam patří.
Nelze nezmínit i to, že není nic příjemného odvážet odtud odpad často promoklý a nevábně
vonící.
Na kontejnerová místa je přísný zákaz ukládání směsného odpadu. Ukládání odpadu, který na
tato místa nepatří, je považováno za zakládání černých skládek. Za tato porušení hrozí pokuta.
Proto jsou kontejnerová místa monitorována.
Domníváme se, že počet kontejnerových míst je na velikost našeho města dostatečný. Pro ukládání objemného odpadu stačí využívat místa k tomu určená, zejména sběrné místo u čističky
odpadních vod. Ke zlepšení našeho prostředí by přispělo také využívání objemu kontejnerů.
Velmi často se stává, že na dně kontejneru na papír je vhozená jedna nerozložená krabice
a rázem je nádoba do poloviny naplněná. „Sešlapáváním“ papírových krabic navýšíme kapacitu
kontejnerů a i to pomůže zlepšit situaci. Totéž platí o „sešlapávání“ plastového odpadu. Není výjimkou přetékající kontejner na jednom stanovišti a poloprázdná nádoba na stanovišti vedlejším.
Přitom vzhledem k velikosti našeho města jde často „jen“ o pár kroků k dalšímu místu. V tabulce
pod článkem uvádíme přehled rozmístění stanovišť a jednotlivých nádob na tříděný odpad.
Využívání objemu nádob je problémem i u pytlového svozu. Velmi často jsou sváženy pytle,
které jsou viditelně málo naplněné a plasty v pytlích nejsou dostatečně „sešlapané“. Do pytlů
s papírem není vhodné dávat kartonový papír, ten raději odkládejte složený do kontejneru. Vyvážení poloprázdných pytlů městu a tedy nám všem zbytečně zvyšuje náklady za svoz tříděného
odpadu. Využívejte proto maximálně objem sešlapáním odpadu a dostatečným naplněním pytlů.
Odpadové hospodářství prošlo v posledních letech řadou změn, přesto je stále co zlepšovat.
Připravujeme rozšíření počtu některých nádob, zejména na olej, hliník a drobný železný odpad.
Počet nádob na papír, plast a sklo nelze navýšit z kapacitních důvodů. Kontejnery s plastem jsou
vyváženy každé pondělí, papír každou středu a kontejnery na sklo jednou měsíčně v pátek. Dále
plánujeme možnost ukládat nebezpečný odpad celoročně na sběrném místě u ČOV.
V případě jakýchkoli dotazů a podnětů k systému odpadového hospodářství nás navštivte v přízemí městského úřadu. Věříme, že společně vyřešíme vše, co nás trápí. Zavolat nám můžete
i na telefonní čísla 315 761 007, 315 761 008.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Jitka Urbánková, Martina Vochomůrková
obor hospodářsko-správní

PAPÍR

PLAST

SKLO

TEXTIL ELEKTRO

ul. Za Roudnickou branou – u mostu

ANO

ANO

ANO

ANO

ul. Čechova – u zdravotního střediska

ANO

ANO

ANO

ANO

ul. Komenského – č.p. 356

ANO

ANO

ANO

ul. Chržínská - sídliště

ANO

ANO

ANO

ul. Růžová

ANO

ANO

ANO

ul. U Nádraží

ANO

ANO

ANO

ul. Za Roudnickou branou – č.p. 496

ANO

ANO

ANO

ul. Malovarská – č.p. 751

ANO

ANO

ANO

ul. Malovarská – ke koupališti

ANO

ANO

ANO

ul. U Cukrovaru

ANO

ANO

ANO

ul. Hradební

ANO

ANO

ANO

ul. Na Průhoně – u kina

ANO

ANO

ANO

ul. Nábřeží – na fotbalovém hřišti

ANO

ANO

ANO

Ješin – u kapličky

ANO

ANO

ANO

Ješín – u parku

ANO

ANO

ANO

Nové Uhy – u parku

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Velká Bučina – u bývalé hasičárny
Velká Bučina - u rybníka
Sběrné místo
čističky odpadních vod, Chržínská ulice
Sběrné místo
hasičská zbrojnice, ulice Karla Krohna

u

ANO

OLEJ

HLINÍK

DROBNÉ
KOVY

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
ANO

ANO

ANO

ANO
ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
ANO

ANO

Železný
šrot ANO

Český svaz chovatelů Velvary
K výročí 100 let založení našeho spolku jsme měli smělé plány. Jarní výstava na přelomu února
a března proběhla podle našich představ. Vystaveno bylo 69 králíků, 188 holubů a více než
100 kusů drůbeže. Okrasného ptactva bylo také dost. Bylo uděleno čtyřicet čestných cen na
zvířata, která dosáhla nejvyšších ocenění. Krátce po výstavě zasáhl celý svět virus covid-19,
který ochromil život všech obyvatel. Spolková činnost se zastavila a s úpravami, které jsme si
představovali, jsme museli počkat na pozdější dobu.
Na konci školního roku jsme přislíbili propůjčení naší klubovny vycházejícím deváťákům. Po
druhé akci mládeže jsme situaci přehodnotili a půjčování zastavili.
Začali jsme s úpravami, které bylo nutné udělat, ale covid-19 opět překazil naše plány. Okresní
soutěžní výstava plánovaná na říjen byla zrušena jako většina akcí. Doufáme, že na jaře výstava ke sto letům založení organizace proběhne bez problémů.
Výbor ČSCH
w w w. v e l v a r y. c z |
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NEMŮŽEM SE SCHÁZET, TAK CHODÍME SÁZET!
Také jste si všimli těch velkých děr všude podél cest? Záhadný obří krtek? Pozůstatky
po vejcokopech? Kdepak! Příprava na sázení!
Od loňského podzimu bylo v našem městě vysázeno 514 vzrostlých stromů. Z toho
369 ovocných. 385 jich je z dotačního programu Obnova krajinných struktur a sází je firma
OK Garden, jde především o stromy nad Velkou Bučinou, na Radoviči a podél nové
cesty z Ješína směrem na Neuměřice. Zbylých 119 sází dobrovolníci. 89 z nich máme
ze Státního fondu životního prostředí z dotačního titulu pro výsadbu v obcích, 11 získalo město od Nadace ČEZ z dotačního programu Stromy, 29 vzrostlých stromů dostalo
sdružení Natvrdlí od Nadace Partnerství a poslední tři vzrostlé stromy vypěstovala, městu
věnovala a zasadila rodina Saifrtova.
Vesměs se jedná o staré a původní odrůdy: třešně, hrušně, švestky, jabloně a ořešáky.
Po čtyřech listopadových víkendech, kdy se každou sobotu sešla skupinka dobrovolníků,
aby v dostatečných rozestupech sázeli stromky a zatloukali kůly, máme vysazeno. Vznikl
nový ovocný sad u Cukrovaru (daňkové se mají na co dívat), další na bývalých školních
pozemcích v dnešním psím parku (tolik patníčků je snem každého hafana), dosazena
byla stromová alej v ulici V Topolech, nově vznikla stromová alej u kriketu (pozor, abyste
nezaměnili jablko za kriketový míček), podél cesty ke studánce na Radoviči a na kraji Velké
Bučiny.
Děkujeme všem, kdo s výsadbou stromů pomáhali – technické četě za zápůjčku nářadí,
hasičům za rozvoz stromů na místa, panu Štádlíkovi za vyhloubení děr bagříkem, a hlavně
všem, kdož v sobotním čase dali přednost veřejné kráse před údržbou svých zahrad. Velký
dík pak patří hasičstvu za pomoc se zálivkou.
Děkuji také předem všem, kdož budete o stromy pečovat a radovat se z jejich krásy! A už se
těším, až budeme na procházkách trhat první ovoce. Kdo ví, jestli za čas nebudeme muset
zřídit obecní palírnu!

Nová alej u kriketu

Stromům zdar! RW

Sice v rozestupech, ale šlo to od ruky

Ovocný sad v psím parku
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Třešňovka u kostela Všech svatých

w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVAREUM - velvarské edukační centrum
aneb co se děje za zavřenými dveřmi muzea...
Vážení a milí velcí i malí spoluobčané,
jak již nadpis článku avizuje, v Městském muzeu Velvary připravujeme novinky pro všechny, kdo chtějí zažít s dětmi hravou prohlídku muzea se spoustou zajímavých výzev a úkolů.
Rádi bychom tímto dětem muzeum představili jako místo, které rozhodně není jakousi
konzervou plnou starých předmětů, ale živým místem, kde je možno zkoumat, bádat a objevovat, hrát si…
Úkoly se pokoušíme připravovat tak, aby byly zajímavé nejen pro děti, ale aby si v nich
našli své i jejich dospělí průvodci. Tak nám držte palce, ať se to skutečně podaří.
Pro účely výše popsané vznikla loutka a grafická podoba skřítka Muzejníčka, který občas
vyzývá děti na facebookových stránkách k nepříliš náročným průzkumným aktivitám. Ty
mají pro tentokrát vést namísto tvůrčí práce doma většinou spíše k tomu, aby se děti s rodiči, nebo bez nich, vydali ven na průzkum našeho města. Vycházíme při tom ze skutečnosti,
že sezení u stolu a u počítače mají nyní všechny děti i dospívající a rodiče až nad hlavu
a potřebují se spíše trochu rozhýbat a nadýchat se čerstvého vzduchu.
Pro sledování našich výzev navštivte facebookovou stránku @velvareumvelvary nebo
https://velvareum.wixsite.com/velvary.

Času, kdy je muzeum uzavřeno a edukační programy pro školy se nekonají, se pokoušíme využít i pro přípravu speciálních pomůcek pro mladé lidi ve věku zhruba od patnácti
let výše. Ty by měly více pracovat s moderními technologiemi a měly by vést dospívající
návštěvníky muzea k hlubšímu pochopení souvislostí a zároveň jim umožnit vztahovat odkazy života dávných dob k jejich vlastní a osobní ryzí přítomnosti.
V reakci na současnou situaci zde zveřejňujeme následující výzvu, která již byla sdílena na
facebooku. K naší radosti už se v muzejní schránce/ krabici, začaly scházet první dopisy.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Dopis paní/ pánovi XY do Domova Velvary
Milé děti, milí rodiče,
všichni víme, že časy uzavření přinášejí mnohým z nás nelehké chvíle. Pomysleme proto
na ty, pro koho současná situace znamená úplné odloučení od okolního světa. Jsou jimi
lidé ve velvarském Domově, tedy v domově pro naše starší spoluobčany. Ti jsou tam již několik týdnů v úplné izolaci. Žijí proto ještě ve větším osamocení než za obvyklých okolností.
Na jaře jim mnozí z nás poslali na základě výzvy krásná velikonoční přáníčka a víme
od zaměstnankyně domova Šárky, že jimi byli mnozí z nich velmi potěšeni.
Pokusme se proto znovu najít si chvilku na napsání dopisu paní nebo pánovi, kterého
jsme třeba nikdy nepotkali. Lidé v domově mají své životní příběhy, které teď nemají komu
vyprávět. Pojďme tedy poslat těmto lidem dopis s obrázkem nebo bez a vyzvat je k odpovědi (chcete-li). Nezapomeňte případně napsat svou adresu.
Stačí krátký dopis, který mohou děti napsat samy nebo
s pomocí rodičů.
Dopis může začínat například slovy: Milá paní/ milý pane…
(jméno doplní paní pečovatelka).
Dále můžete napsat něco málo o sobě, o tom, co rádi děláte,
nebo co právě prožíváte, a vyzvat je, aby Vám pověděli něco
o sobě, o tom, co prožívali oni, když byli tak staří, jako jste Vy.
K dopisu můžete přiložit libovolný obrázek.
Pro ty, kdo by se chtěli inspirovat, přikládáme následující
návod na tvorbu podzimního skřítka, zvířátka nebo jiné
bytosti. Budete potřebovat vodovky, štětec, případně
pastelky na dokreslení. Postup je jednoduchý. List natřete
vodovkami a obtisknete. Můžete otisknout několik listů
různých tvarů a vytvořit tak lidskou postavu nebo zvířátko
či jinou zajímavou bytost. Pro tvorbu můžete využít hýbací
očka, která si lze samostatně vyzvednout v průjezdu muzea
dole v uzavíratelné skříňce, nad kterou jsou v poličkách
vyrovnány letáky (přímo u zelené mříže – vchodu do muzea). Průjezd je otevřen od pondělka do pátku vždy od 7:00
do 16:00 hodin. Za mříží pak bude umístěna krabice, kam
je možno vhazovat hotové dopisy v obálkách.
Vezměte si, prosím, vždy jen takový počet oček, jaký budete na dopis potřebovat (a případně jeden pár oček navíc
pro Vás na Váš obrázek, který si ponecháte), aby se dostalo
na všechny.
Děkujeme předem všem, kdo se do tvorby dopisů zapojí.
Odměnou Vám bude hřejivý pocit, že jste potěšili někoho,
kdo Vás o to ani nežádal, a možná i odpověď, která obohatí
Vás samotné.
Kateřina Špičková, Velvareum
w w w. v e l v a r y. c z |

17

My všichni školou povinní aneb co nového na velvarské základce
Na konci roku 2020, roku plného překvapení, nečekaných a neznámých situací, které
nás nutily a nutí zamýšlet se nad dosavadním způsobem života, kdy procházíme zkouškami osobními i společenskými, mnohdy fatálními, mi dovolte za vedení základní školy,
za všechny naše pracovníky, poděkovat za pomoc, pochopení, spolupráci a vstřícnost
rodičům našich žáků.
Další velké poděkování patří našemu zřizovateli, městu Velvary, jeho vedení a zaměstnancům, za pomoc při komunikaci s veřejností a zákonnými zástupci dětí prostřednictvím
městských informačních kanálů.
Po vyhlášení nouzového stavu 14. října, byla naše škola
zařazena z rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje
mezi školy, které zajišťují vzdělávání pro děti potřebných
profesí (zdravotníků, hasičů, policistů…). Naší škole
byly přiděleny tři děti.
Všichni učitelé a žáci přešli podle nařízení MŠMT na
distanční vzdělávání. Škola „na dálku“ nepřestala fungovat ani na malou chvíli. Všichni, včetně nejmenších
žáčků, se s výukou na dálku popasovali statečně a zodpovědně. Těm, kteří to potřebovali, jsme zapůjčili téměř
padesát tabletů. Další žáci, kteří bojují s konektivitou,
obdrželi od školy SIM karty s možností rychlého připojení
zdarma od společnosti T – Mobile. Žáci, kterým během
on-line výuky selhala technika, si mohli vyzvednout práci na recepci školy. Je nám velmi líto, že přes všechna
tato opatření, včetně několika telefonátů s rodiči, řešíme
s OSPODem Slaný jednoho nepracujícího žáka. Jedná
se o stejného žáka druhého stupně, který nespolupracoval již v jarních měsících. Rodičům hrozí právní postih.
Online probíhaly třídní schůzky, školení, porady, konzultace. 18. 11. nastoupili zpět do tříd žáci 1. a 2. ročníků. Za přísných hygienických opatření, s upraveným
rozvrhem a režimem vyučování se snažíme pokračovat
ve školní práci.
V době, kdy tyto řádky vznikají, víme, že se v pondělí
30. 11. vrátí do školy všichni ostatní žáci prvního stupně, deváté ročníky a rotačním způsobem i další žáci
druhého stupně. V současné době odesíláme přihlášky
na školy s talentovými zkouškami a čekáme na další
pokyny MŠMT.
Aktuální informace jsou zveřejňovány prostřednictvím
webových stránek školy. Recepce školy je přístupná
každý den do odpoledních hodin.
Chtěla bych poděkovat na tomto místě i vedení školy,
které se snaží v době častých změn, zajistit co nejvhodZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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nější podmínky pro práci učitelů a výuku vašich dětí.
Navzdory občasnému rozladění všech zúčastněných :).
Na naše kroky dohlíží náš velvarský PES, který vznikl
rozpracováním oficiálního dokumentu Ministerstva zdravotnictví a z něj vycházejícího dokumentu MŠMT. Je
k dispozici na školním webu. Podle tohoto plánu je možné
předvídat, na co se můžeme v následujícím období v jednotlivých oblastech školní práce (včetně družiny, sportovních kroužků, výletů, kurzů a exkurzí) připravit.
Vážení přátelé,
přejeme Vám všem, kteří nás podporujete a myslíte
na nás, mnoho sil, optimismu, štěstí, klidu, pohody, ale
především zdraví do roku 2021.
Věříme a těšíme se, že bude klidnější než ten letošní.
Za ZŠ Velvary Mgr. M. Mrázová
Foto: M. Witton, obrázek Z. Janovská 2. A

Koronavirus nám mění sportovní plány
Atletický pětiboj o pohár starosty města 2020 nebylo možné
z
epidemiologických
důvodů
v květnu uskutečnit. Ve změněné
verzi, pouze pro žáky 4. - 9. ročníků ZŠ Velvary, se atletické závody
konaly po jednotlivých ročnících
v září a říjnu. Všem vítězům blahopřejeme a těšíme se, že v prosinci bude možné postupně vyhlásit
vítěze a předat dětem zasloužené
sportovní odměny.
Vybíjená mix – tento oblíbený tradiční předvánoční sportovní turnaj
pro okolní školy nebude možné letos uspořádat. Děti ze ZŠ Velvary
nemusí být smutné. Pod stromeček dostanou mnoho nových míčů
a až to situace dovolí, jistě s nimi
budou hrát nejen vybíjenou.
Držme si palce, ať se nám brzy
sport vrátí do školy, do sportovních
oddílů a na všechny sportoviště.
D. Hubáčková
w w w. v e l v a r y. c z |
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Vánoční strom již zdobí velvarské náměstí

VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY

Stavba vánočního stromu na našem náměstí je každoročně předzvěstí adventu a blížících se
vánočních svátků. Letošní strom, zelený vzrostlý smrk, daroval městu pan Antonín Ledvinka
z Velvar, kterému srdečně děkujeme.
Na kácení, přepravě a stavbě stromu se tradičně podíleli pracovníci technické čety města
a členové velvarského hasičského sboru. Jeřáb opět zapůjčila firma Elektromontáže Kalců
z Uhů, všem patří rovněž poděkování města. Stejně jako firmě Metal Trade Comax Velvary,
která umožnila přístup a pokácení stromu z jejího pozemku.

Jsme tu stále s vámi, ale poněkud jinak, než jsme byli zvyklí. Snažíme se, abychom udrželi
zájem našich žáků i při kontaktu přes internet. Pokročili jsme ve vzájemné komunikaci a stále si
nacházíme další nové cesty a způsoby, jak si co nejlépe zahrát, zatancovat a výtvarně tvořit. Pro
nezasvěcené je překvapením, že může ZUŠ fungovat i v této divné době. Učíme bez omezení
podle rozvrhu. Posíláme noty, nahrávky, odkazy. Je to taková malá revoluce ve školství. Přišla
jedna paní a povídala: „že ta distanční výuka není stoprocentní!“ Ani neví, jakou měla pravdu!.
Ono je to totiž mnohem těžší než běžná práce ve třídě. Ta velká odbornice na pedagogickou
práci totiž asi věděla, kolik práce a příprav je skryto za tím, když máte něco vysvětlit nebo
ukázat na dálku. Když máte kontrolovat rytmus nebo kvalitu tónu při kolísající kvalitě připojení.
Samostatnou kapitolou je potom hraní duet. Ano i to kupodivu lze přes internet. Ale je to fuška,
věřte mi. O tom, jak se tančí nebo maluje, by mohly vyprávět naše paní učitelky. Jistě, že to
není ono. Je to všechno trochu jiné a jinak, ale děláme to zcela určitě víc než stoprocentně. To
mi můžete věřit!!!
Současný stav
je
paradoxně
přínosem, protože se prověří
opravdový zájem
o studium u každého žáka. Chtěl
bych poděkovat
všem rodičům za
mnohdy velice
plodnou spolupráci při výuce.
Také za to, že
školné bylo uhrazeno. Tím jste
nám dali jasný
signál, že veřejnost má o naši
školu zájem a podporuje ji. A to je dobře, protože se bez vzájemného pochopení a trpělivosti
ještě nějakou dobu neobejdeme. Jakmile to bude možné, určitě vás pozveme na hezký koncert,
taneční vystoupení či výstavu.
Po ukončené opravě podlahy a stropu v sálu ZUŠ se dostáváme do fáze, kdy už konečně začneme pracovat na jeho vylepšení po stránce akustiky a vzhledu. Na tomto místě bych chtěl
poděkovat panu Vobořilovi a jeho spolupracovníkům za to, že si poradili se všemi problémy
a opravu podlahy dovedli ke zdárnému konci. Až bude hotovo, oslavíme to, jak se patří hudbou
a tancem.
Dovolte mi, abych vám popřál jménem kolektivu pracovníků ZUŠ Velvary hodně zdraví, abychom si všichni mohli užít krásné a klidné vánoční svátky.

Strom bude ozdoben a rozsvícen o adventní neděli 29. listopadu. Letos vzhledem
ke koronavirové situaci bez tradičních trhů a hromadné účasti veřejnosti. O způsobu
rozsvícení bude město informovat městským rozhlasem a na webu města. Osvíceny
budou i hlavní ulice města a některé stromy na náměstí. Nově bude ve večerních hodinách
svítit i podloubí radnice.
Všem přejeme klidné, šťastné a veselé vánoční svátky včetně tolik potřebného klidu a pohody.
Libor Šulc, MěÚ Velvary

Tříkrálová sbírka 2021
Milí Velvarští! Snad nám příští rok přinese opět mnoho dobré vůle a sousedské soudržnosti, ale také o trochu více pospolitosti a radosti.
Věřím, že příslibem šťastného vykročení do roku 2021 budou zas družiny Tří
králů doprovázených andílky, které vyrazí na pouť po našem městečku mezi
2. a 10. lednem 2021 a v tomto týdnu bude též umístěna v podatelně městského úřadu tříkrálová kasička. Očekávejte tedy tyto veselé zpěvavé poutníky a neváhejte jim
otevřít okénka a dvířka! Snad budou okolnosti příznivé a budeme takto moci již po deváté(!)
přispět dílem do Tříkrálové sbírky pořádané Českou katolickou charitou.
Tak se můžeme začít těšit na Ježíška… a na Tři krále…

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Krásné Vánoce za všechny zúčastněné přeje
Míša Kuptíková

Oldřich Adelt
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Příběhy našich sousedů – poprvé i ve Velvarech
Mezi vzpomínky na letošní
velmi výjimečný rok bude jistě patřit i tato velmi pozitivní
– velvarská základní škola se
poprvé zapojila do projektu
organizace Post Bellum: Příběhy našich sousedů, jehož cílem je propojit dvě zdánlivě velmi
vzdálené skupiny – čtrnácti - patnáctileté „teenagery“ a o generace starší pamětníky z jejich
sousedství.
Děje se to vyprávěním a nasloucháním,
odhalováním nečekaných osudů, překvapivých
příběhů, zamotaných spletitých cest životem,
které by jinak možná zůstaly zapomenuty… a jde právě o to, příběhy zachovat a poznat tak
člověka, jež je prožil.
Dvě skupinky loňských deváťáků se vypravily za dvěma velvarskými pamětníky. Jejich vzpomínky zaznamenali a silné příběhy zpracovali do krátkého animovaného filmu a videoreportáže.
Mnohé se u toho naučili a poznali a mnohé museli překonat – zvláště velké potíže při dokončování projektu, které byly způsobeny nouzovým stavem a omezeními s ním souvisejícími.
Přes veškerá protivenství se nakonec podařilo vše dokončit (ač nás velmi mrzí, že se ani
v odloženém podzimním termínu nemohla uskutečnit závěrečná slavnost, kde byste se i vy
mohli potěšit výsledky projektu a potkat s pamětníky i s dětmi). Na výsledek nemalého úsilí
všech zúčastněných (nesmím zapomenout na paní učitelku Editu Roberts, která týmy vedla)
se můžete podívat na webových stránkách Příběhy našich sousedů:

Z okénka naší školičky
V tomto příspěvku bych chtěla hlavně poděkovat…
Poděkovat velvarskému fotbalovému týmu skupiny B, že nás podpořil finanční částkou,
ze které byla dětem zakoupena modelovací hmota s názvem MadMattr, kterou tak zbožňují.
Dále bych chtěla poděkovat rodičům, kteří byli v té těžké době shovívaví a ohleduplní k našemu
personálu a nevodili své ratolesti do školky… když už vláda na mateřské školy pozapomněla.
Mateřská škola Velvary byla otevřena po
celou dobu, kdy v ČR byly uzavřeny všechny vzdělávací instituce. Jsem velice ráda,
že jsme všechny zdravé! Protože i my jsme
maminkami, babičkami, máme v rodině
starší rodiče…
Nevíme, co nás v následujících dnech
čeká. To neví vlastně nikdo. Jen si můžeme přát!
Přejeme Vám i nám co nejvíce zdraví,
lásky, pokory a v každé rodině, alespoň
jedny šťastné dětské oči!
Poklidné vánoční svátky a v novém roce
jen to zdraví!
Za kolektiv MŠ Velvary R.Bečvářová
Pozvánka

www.pribehynasichsousedu.cz/kralupy-nad-vltavou-velvary-veltrusy/kralupy-nad-vltavou-velvary-veltrusy-2019-2020/.

Velké díky patří paní Ritě Vosolsobě a panu Pavlu Markovi za ochotu podělit se o své životní
příběhy s dětmi. Děkujeme mnohokrát.
Zároveň děkujeme Městu Velvary za finanční podporu a panu řediteli ZŠ Velvary Petru Doškovi
za ochotu připojit se k tomuto projektu i u nás.
Věřím, že se můžeme těšit i na další Příběhy našich velvarských sousedů – je jich tu mnoho
a stojí za zaznamenání…
Michaela Kuptíková
Post Bellum a Paměť národa
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CO TO JE A KDE TO JE?
Ano ano, moji milí, je vidět, že na procházky chodíte často, protože Vás bylo několik, kdo jste
při spatření tajemného zazděného okénka nezaváhali a poznali jste v něm zazděné okénko
studánky Svěcenky na Radoviči!
První se dovolal pan Střeleček, aby ne, když tam hnedle bydlí. Ale není to jen o poloze ale
i o štěstí, protože v naší soutěži nejde jen o čas. Vítěz musí být vylosován, a to pan Střeleček
byl! Losování se děje vždy jednou měsíčně z divotvorného klobouku, do něhož jsou vhozeni
všichni správně odpovědivší, a probíhá pod přísným dozorem starostenského kocoura
Brumbála, který losování bedlivě sleduje, kdyby náhodou z cylindru bylo vytaženo něco k žrádlu.
Výherce získává lahev našeho nového plně velvarského tvrdovaječňáku! Blahopřejeme!

Barokní kaplička Nejsvětější trojice z roku 1714 a studánka Svěcenka stojí schovány mezi stromy pod Radovičem u Velvar. Studánka byla daleko v okolí známa a navštěvována především
neduživými poutníky. Vypravuje se, že se u ní mnozí zbavili, omýváním vodou a také pevnou
vírou v Boží pomoc, nemocí očních, pakostnice a zimnice. Jako poděkování nechávali u studánky rozličné dary. Z almužny od poutníků tu žil poustevník. Dnes je u studánky pěkné posezení
a vede sem nově žlutá turistická značka. Vody ubývá a klidu už také, vedle rušné silnice ho tolik
není, ale pořád je to velmi milé místo.
V dnešním pátrání se vydáme mimo město. Nápis, který je na fotografii, nenajdete ve Velvarech.

Kdo z Vás ale ví, KDE TO JE?
Také by nás zajímalo, proč tam
je.
Pište na starosta@velvary.cz,
volejte na 606 66 88 01, házejte
lístky do schránky u vrat radnice
a nebo mi rovnou vložte do
schránky lebeční, až se někde
potkáme.
Vítěz získá hodnotnou cenu!
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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nyní tuto úlohu Eliška Turková spolu s dlouholetou koordinátorkou Kateřinou Špičkovou.
Zuzce děkujeme za vše, co pro Kostku udělala a Elišce děkujeme, že tuto roli převzala po
ní.

Vážení a milí příznivci Velvarské Kostky,
není třeba dlouze se rozpisovat o tom, proč Kostka v letošním roce nežila příliš pestrým
životem. Na druhé straně však musíme podotknout, že na to, jaký byl tento rok, odehrálo
se toho vlastně v Kostce poměrně dosti.
Na začátku roku proběhly například dva kurzy zpívání s Ridinou Ahmed, známou
alternativní hudebnicí a lektorkou zpěvu. Tyto kurzy byly natolik úspěšné, že jsme se
rozhodli ihned po skončení jarní karantény uspořádat pokračování.

Letos se rovněž drobně pozměnila výzdoba Kostky. V nově vymalovaném prostoru
chodby jsme se rozhodli připomenout historii budovy. Umístili jsme zde proto plány
původní synagogy architekta Fr. Libry z roku 1931, dále dobové fotografie, které zobrazují
proměny budovy v čase.
Výzdobu Kostky hodláme i nadále rozvíjet. Při našich pravidelných schůzkách s členkami
spolku Velvarská Kostka se zrodil nápad oslovit umělce a zavést v Kostce tradici
každoročně obměňovaných uměleckých výstav. Rádi bychom příští září uspořádali
první vernisáž.
Mnozí z Vás pravděpodobně napjatě očekávají, kdy se opět otevře jejich oblíbený kurz.
Jistě však chápete, že toto nelze dopředu dost dobře předpovídat. Sledujte, prosím, naše
webové stránky a facebook, případně kontaktujte příslušnou lektorku, nebo vyčkejte, až
Vás kontaktuje ona.
Znovu připomínáme:
Máte-li zájem o některé z našich kurzů či jiných aktivit, kontaktujte přímo lektory.
Připomínáme také možnost pořádání dětských narozeninových oslav.
Prostor Kostky může být využíván i jako zkušebna pro tanečníky, divadelníky či
hudebníky. Další informace naleznete na webu, nebo můžete přímo kontaktovat
koordinátorku Velvarské Kostky.

Prodej slepiček

Prožitkové zpívání s Ridinou Ahmed,
leden 2020, fotoarchiv Kostky

Prozpívané odpoledne s Ridinou Ahmed,
květen 2020, fotoarchiv Kostky

S Ridinou Ahmed jsme i nadále v kontaktu a jakmile nám to okolnosti umožní, určitě ji
znovu pozveme. Máte-li o kurz zájem, pište klidně už teď na velvarskakostka@velvary.cz.
Stálé kurzy v tomto roce probíhaly pouze v časech, kdy to bylo povoleno, takže jsme si
jich letos moc neužili. Přesto jsme však průběžně zaznamenávali příznivé reakce na nově
zavedené kurzy, jako byly nové kurzy jógy s Míšou a Radkou či nové cvičení pro děti
s Lucií.
Velký úspěch slavily opět letní příměstské tábory, z nichž některé se letos odehrávaly na
Velvarském Malvaňáku, kde využívaly nově postaveného zázemí v Účku. Děti, rodiče
i lektorky si tuto novinku velice pochvalovali.
O naše letní příměstské tábory je každoročně veliký zájem. Neváhejte proto
s přihlašováním na příští léto. Termíny a kontakty na lektorky zveřejníme v únorovém
zpravodaji.

V závěru tohoto článku bychom Vám rádi popřáli
mnoho všeho dobrého,
požehnané
Vánoce slepičky typu:
Červený
Hrádek prodává
a šťastné vykročení do nového roku.
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
Za spolek Velvarská Kostka
Kateřina
KliShell-typu
Špičková
a Dark
Maranska.

Prodej:
Velvary -

Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.

26.4., 24.5. a 21.6. 2020
u pošty -

14.30 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod .
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce

Inzerce:

Klub seniorek při Velvarské Kostce se rovněž scházel, jak jen to bylo možné. Je pravda,
že dámy seniorky nemohly letos pořádat obvyklé veřejně přístupné akce. To však
neznamená, že zahálely. Velice pomohly například s jarním šitím roušek a později
i návleků pro velvarský Domov. V létě zase podnikaly nejrůznější výlety. V dobách, kdy
bylo možno se setkávat, věnovaly se tvorbě všelikých předmětů. A když bylo třeba,
přispěchaly a pomohly s úklidem. Zkrátka… jsme rádi, že je v Kostce máme. (Více se
dočtete ve speciálním příspěvku.)
Další novinkou tohoto roku je, že se od léta vystřídala druhá koordinátorka Kostky. Místo
Zuzky Michalíkové, která se po rodičovské dovolené navrátila do zaměstnání, vykonává
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Klub seniorů při Velvarské Kostce v roce pandemie
Tento rok nám přinesl nečekané překvapení a pandemie ovlivnila životy nás všech. Členky Klubu seniorů musely pozměnit své plány na činnost v roce 2020. Pravidelné setkávání v Kostce nebylo od března možné, ale našly se jiné možnosti, jak se potkat, jak tvořit,
pomáhat, poznávat a vzdělávat se. Prozradíme vám, jak Klub seniorů a jeho 13 stálých
členek fungoval v roce pandemie.
Začátek roku běží podle plánu, pravidelně se scházíme v Kostce každé pondělní
dopoledne. Začátkem roku plánujeme naši činnost i akce na celý rok. Plánujeme rukodělné dílny, vlastivědné procházky, cvičení i relaxační aktivity v Kostce, spolupráci s muzeem
na dílnách pro děti i veřejnost… Velkolepé plány ale mizí v nedohlednu, když v březnu
přichází koronavirus a s ním hrozba seniorům jakožto ohrožené skupině obyvatel. Nemůžeme se setkávat, ale to neznamená, že nic neděláme. Naopak! Můžeme využít svých rukodělných dovedností a (podobně jako většina švadlenek v naší zemi) šijeme roušky. Některé
členky dodávají materiál, jiné stříhají, další šijí... A výsledkem je více jak 500 ks roušek,
které dodáváme městu Velvary, které je distribuuje mezi potřebné, roušky se též posílají
do kladenské nemocnice. Pro velvarský Domov důchodců také šijeme ochranné návleky
na obuv (120 ks). Jarní čas v izolaci tak trávíme smysluplně. Pomáhá to jak nám, tak druhým.
Od května, ihned, jak je možné se setkáváme venku. Scházíme se na zahradě Kostky
anebo v Černuci na zahradě oddílu Javory. Věnujeme se jarnímu úklidu, ale i přípravě
jarní a letní výzdoby z přírodnin. Scházíme se i na hřišti u školy, kde protahujeme svá těla
cvičením.
S létem přichází uvolnění nařízení vlády a my se vydáváme na výlety do blízkého okolí
i trochu dále. Radovič, Vinařická hora, Slánská hora – tyto vrcholy jsme pokořily. Peruc,
Tetín, Okoř, Zruč nad Sázavou, Dobříš – hrady i zámky v těchto místech jsme navštívily.
Nový školní rok v Kostce zahájíme úklidem, slavností a několika setkáními. Ale brzy se zase
ocitáme v uzavření a bez možnosti se setkávat. Po jarní zkušenosti ale již víme jak na to.
Roušek je dostatek, šít nemusíme, a tak se každá samostatně věnuje různým rukodělným
činnostem. Připravujeme podzimní výzdobu věnců a vazeb na Dušičky. Scházíme se venku,
na procházky i povídání. Pravidelně si voláme a navzájem se podporujeme…
Mrzí nás, že jsme nemohly uspořádat žádné akce pro veřejnost. V plánu byla oslava MDŽ,
Čarodějnice, dílna pro školy a adventní dílna, obě ve spolupráci s Městským muzeem Velvary. Setkání, obzvláště s dětmi, nás moc těší a rády jim předáváme to, co v našem věku umíme. Ale nebylo by to možné bez toho, abychom porušily nařízení anebo ohrozily své zdraví.
Snad příští rok si ta setkání s vámi vynahradíme.
Letošní rok byl příkladem toho, že člověk míní, ale příroda mění. Ale ačkoli se plány
Klubu seniorů změnily, členky to v jejich činnosti nezastavilo. Připomínáme, že klub je
otevřen novým členům i členkám, připojte se k nám.
Na závěr tohoto článku i roku velice děkujeme za přízeň a finanční podporu (dotaci) našemu
městu Velvary a za skvělé zázemí Velvarské Kostce!

CO SE DĚJE KOLEM MALVAŇÁKU
aneb práce hrázného
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám opět informace o podzimních a zimních pracích na Velvarském Malvaňáku.
Jak jsme již zmiňovali v říjnovém čísle zpravodaje, je období vegetačního klidu ideálním
časem pro údržbu náhonu.
První část náhonu (od Malvaňáku k tzv. „kačáku“), která byla již hrázným rekonstruována
v minulých letech, bude nyní zhruba do Vánoc čištěna. Bude z ní odstraňován nános bahna,
aby se koryto nadále nezmenšovalo a mohlo tak správně plnit svou funkci. (viz foto 1)
Druhá část náhonu, od „kačáku“ dále do poloviny cesty k Červenému potoku, která zatím
neprošla rekonstrukcí, bude do jara rekonstruována (pokud se to stihne z důvodů příznivého
počasí). To znamená, že bude koryto prohlubováno a podstatně se promění jeho profil
i kapacita a tím se významně zlepší možnost jeho údržby. (viz foto 2)
Poslední část náhonu u nátoku z Červeného potoka, která byla v minulých letech rekonstruována pomocí bagrů, bude rovněž pouze čištěna a udržována. (viz foto 3)
Až klesne voda v potoce, bude nutné z něj ručně vybrat a motorovým kolečkem odvozit
několik tun bahna. (viz foto 4)
Takové jsou vyhlídky na zimní práce hrázného v příštích měsících.
Přijďte někdy na „obhlídku“. Kolem náhonu je krásně v každém ročním období.
Kateřina a Petr Špičkovi

Obr. 2: nezrekonstruovaná část náhonu – stav 24.11.2020

Obr. 1: rekonstruovaná část náhonu
– stav 24.11.2020

Obr. 3. část náhonu u Červeného potoka, rekonstruována
těžkou technikou – stav 24.11.2020

Za Klub seniorů při Velvarské Kostce Anna Láderová a Pavlína Maloy Řezáčová
Obr. 4. Červený potok, vyhrazený po vypouštění Blahotického rybníka
– stav 24.11.2020
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Devátá sbírka vánočních krabic na Kralupsku:
O dárek si napsalo 234 dětí
I přes organizační potíže v době pandemie se rozhodlo veltruské Rodinné centrum
Havránek znovu uspořádat sbírku vánočních dárků pro děti z charit v Kralupech nad Vltavou a Roudnici nad Labem. Sbírka potrvá do 13. prosince.
„Bez naší sbírky dárků si už poskytovatelé sociálních služeb dokážou adventní dobu
těžko představit. Již v září a říjnu si děti napsaly přání, která v přehledných tabulkách
zveřejňujeme na internetu. Teď s napětím čekáme, jestli se v současné době podaří
všem dětem přání splnit – i vloni už to bylo s odřenýma ušima. A letos je nakupování ještě
náročnější a lidé nemohou volně vycházet,“ uvádějí organizátorky.
Děti se ale samozřejmě na Ježíška těší, a možná ještě víc, protože se teď nemohou ani
vídat v nízkoprahovém klubu a při dalších aktivitách farních charit a jsou více ponechány
samy sobě. Skutečnost, že si na ně někdo vzpomene s drobným dárkem, je tedy pro ně
ještě důležitější než dříve.
Dárci nás kontaktují e-mailem a rezervují si jedno nebo více dětí. Dárek – ideálně společně
v rodině – pořídí, pěkně zabalí a můžou přidat i obrázek, fotku, přáníčko. Pak popsanou
krabici s novými, nebo i pěknými staršími věcmi donesou do jednoho ze tří sběrných míst
ve Veltrusech, Kralupech a v Roudnici.
Děti se letos možná nebudou moci o adventu společně sejít a dárky převzít na vánočních
besídkách, i tak jim sociální pracovnice – Ježíškovy asistentky – dokážou krabice včas
předat.
Pokud se chcete ke sbírce připojit, kontaktujte organizátory na webových stránkách
či facebooku RC Havránek nebo pište na vanocnikrabice@gmail.com.
Katka Vitochová
RC Havránek, tel. 603 969 787

O STŘÍBRŇÁKU Z VELVARSKÉHO ZVONU
PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA

        			 

Jak to bylo doopravdy?
Tímto příběhem zakončujeme sérii pro letošní rok
– Příběhy a pověsti z Velvarska. Doufáme, že jste
se mnohými z nich inspirovali, třeba se i něco nového dozvěděli. Děkujeme za přízeň a nyní pojďme
k pověsti samotné. Zde se dozvíme, jak to bylo se
stříbrňákem z velvarského zvonu doopravdy.
Zvonařští mistři si vždy své tajemství dobře střežili
a odlévání zvonů se připisovala i určitá magičnost.
K jedné z pověr patřilo, že pokud se do roztavené
zvonoviny vhodí mince či klenoty z drahých kovů,
zvon bude mít líbeznější hlas. Z technologického
hlediska však měkké kovy snižují kvalitu materiálu.
Tudíž lze jen těžko předpokládat, že by zvonaři dovolili do slitin cokoli přidávat.
Nelze ovšem historicky doložit, ke kterému zvonu
konkrétně se příběh vztahuje, jelikož kostel sv. Jiří
měl hned několik zvonů, které byly postupem času
buď poničeny nebo odcizeny. O odcizení jednoho
ze zvonů a následné náhradě škod existuje dokonce i zápis nejvyššího purkrabství ze dne 4. října
1640:
„Obec velvarská doznává, že přijala 787 zl. 30 kr
za 78 centů 90 liber zvonoviny z devíti zvonů od
kostelů a záduší, též z dvou cimbálů od hodin při
témž městě Velvar r. 1639 od soldátů J. M. C. roztlučených potom sem do měst Pražských přinesené
a rozpartykované, kterážto zvonovina zde v Praze
optána a z nařízení Jaroslava Bořity hraběte z Martinic nejvyššího purkrabí pražského v rathouzu Starého města Pražského zastavena byvše naposledy
do cajkhausu koupena byla v sumě 787 zl. 30 kr. „
O kterém zvonu se v pověsti hovoří, už dnes bohužel jen těžko zjistíme. Víme ale určitě, že zvonařští
mistři by nedopustili, aby se do zvonoviny přimíchávaly drahé kovy, které by následně „hlas“ zvonu poničily. Údajně do slitiny přidané mince sloužily pouze k následnému zdobení povrchu zvonů.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary
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Perníčky jako lék i jako umění
Většina z nás má perníčky spojené s vánočními a velikonočními svátky, kdy vytáhneme rodinný recept, nebo si zadáme do vyhledávače „zaručeně měkké perníky“ a dáme se do
díla. A ono to často dopadne tak, že i když postupujeme krok
za krokem podle předpisu, a pak je i s jablíčkem uložíme do
krabičky, dokáží je schroupat jen jedinci s odolným chrupem.
Ono totiž upéct dobrý perník není jen tak.
Podíváme-li se do dávné minulosti, neboť první zmínka
o pernících v Čechách se datuje až do roku 1335, dočteme
se o tom, že staří mistři cechu perníkářského věnovali svému
řemeslu nebývalou péči. Například že: „jistý tovaryš, špásovitý fabulista, povídal, že dělal u mistra, kterej do perníkových
šišek dával devadesátero koření. Kromě anýzu, tureckého
pepře, koriandru a bezu dával do perníku i mateřídoušku,
kozí pysk, levanduli, mariánku, rozmarýnu, pelyněk, řimbabu,
balšám, routu, angeliku, zeměžluť, hořký lupen a tak dále.
Ano co víc, že jest šťávou česnekovou a cibulovou každou
vrstvu šišek ve škatuli kropil.“
Tohle svědectví můžeme určitě brát s rezervou, ale pravdou je, že podle dochovaných receptů perníkáři skutečně do
svých výrobků dávali celou škálu koření. Důvodem byl nepochybně jeho blahodárný vliv na lidský organismus. Spolu
s medem pak z perníku dělalo lék. Prodával se dokonce v lékárně jako lék na žaludek.
Pojďme tenhle lék připravit i dnes. Obzvláště v době, kdy kolem poletují nejrůznější viry, je dobré se vrátit k tomu, co je
osvědčené – léčivé síle bylinek a koření. Postup je následující: u dobrého prodejce si objednáme čerstvé a kvalitní koření (skořice, hřebíček, zázvor, koriandr, fenykl, anýz, badyán,
kardamom, vanilka), sedneme si, očicháváme a přidáváme podle toho, co nám dobře voní. Celkové množství koření do 600 g mouky by nemělo být větší než dvě vrchovaté polévkové lžíce. Věřím
tomu, že každý si namíchá pro sebe a své blízké tu správnou kombinaci koření, která mu utuží
zdraví. Naše tělo je mnohem chytřejší, než si myslíme, jen potřebuje dostat šanci.
Jak je vidno, pomocí změny poměrů koření lze vykouzlit pokaždé jiný výtvor. A pak jsou tu ještě
perníky lité, plněné, do forem, zdobené nejrůznějšími polevami, nebo oříšky či kandovaným ovocem, samostatnou kapitolu pak tvoří nejrůznější perníkové stavby. Právě tahle různorodost mě na
perníčcích nejvíc baví.
Každá perníkářka má v paměti své první pokusy s medovým těstem. U mě by se dal vstup do tohohle oboru označit přímo za drzost. Nikdy jsme doma perníčky nepekli a já jsem jednoho dne při
cestě na vlak spatřila časopis Medovníky. Zaujala mě totiž první strana, kde byla fotka krásného
perníkového městečka – několik chaloupek a kostel. A já se prostě rozhodla, že takové městečko
vyrobím. Bez znalosti postupů a nejrůznějších úskalí jsem si prostě v tom časopise našla první
recept a dala se do díla. Jak to dopadlo? Dobře. S neuvěřitelným štěstím začátečníka jsem prostě
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Velvarská perníkárna PerníKáča má fasádu napuštěnou včelím voskem

Perníkový dort pro milovníky hudby - perníková partitura
s předehrou Novosvětské

vybrala recept, ze kterého šly chaloupky skutečně vyrobit. Do městečka jsme tehdy spolu s mým
budoucím mužem zabudovali i světýlka a já mohla pyšně ukazovat návštěvám své veledílo.
Od té doby uplynulo už více než dvacet let a já se stále stejně drze vrhám do nových a nových
perníkových výzev. Kromě celé škály perníčků, které se liší poměry koření, konzistencí a vzhledem,
dělám i perníkové dezerty a také dorty s perníkovými obrazy. Perníkařinou se dnes nakonec živím,
mám perníkový krámek
a můj muž, abychom
měli vlastní med, začal
i včelařit. Moc mě baví
snoubení
perníkařiny
s moderní cukrařinou.
Mám totiž za to, že aby
řemeslo žilo, musí se
nejen uchovávat tradiční recepty a postupy, ale
také pro něj vymýšlet
nové cesty a místa na
slunci.
Tak držím palce, aby se
vám letošní perníkové dílo povedlo, a svatý Ambrož s vámi.
Přidávám ještě osvědčený recept na měkké perníčky, ať letos nemusíte hledat:
600 g hladké mouky, 150 g tuku, 200 g medu, 4vejce, 180 g cukru moučka, 2 lžíce kakaa,
2 lžíce perníkového koření, 1,5 lžičky sody.
Nejdřív rozehřejeme med a tuk, přidáme čerstvé koření, postupně přidáváme sypké ingredience a nakonec vejce. Těsto je hodně lepivé, zabalíme ho a na dva dny ho necháme na
chladném místě odpočívat. Na pomoučeném vále těsto vyválíme a vykrajujeme libovolné
tvary. Perníčky pečeme na 170 °C.
Krásné svátky provoněné perníkovou vůní přeje velvarská PerníKáča
w w w. v e l v a r y. c z |
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Třešňovka na Malvaňáku a ovocná alej na Bučině!

KŘÍŽOVKA
HECTOR HUGH MUNRO - anglický povídkář, humorista a satirik píšící pod pseudonymem
SAKI (18. 12. 1870 - 14. 11. 1916):
Citát z knihy Léčba neklidem, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské knihovně:
„Nikdy“, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, „nebuď průkopníkem. Ranní ptáče
všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou (viz tajenka).“

Letošní listopad sice nepřál společenskému setkávání, ale stromy se zkrátka zasadit musí! A že
se ve Velvarech sází o sto šest!
Jsme rádi, že i Natvrdlí mohli přispět k dalšímu zazelenění našeho města, a sice vysázením
malého třešňového sadu pod malovarským kostelíkem – zase bude o trochu víc stínu po slunění
u Malvaňáku… a ty třešně!
Peníze na stromky jsme získali od ekologické Nadace Partnerství, resp. jejího programu Sázíme budoucnost. Třešní se do nové malvaňácké Třešňovky vešlo 16 a jelikož se nám podařilo
získat je za příznivou cenu, zbylo nám i na tři ořešáky (najdete je mezi rybníkem a běžeckým
oválem) a dalších 10 ovocných stromů pro malou alej na Velké Bučině! Máme z toho velkou
radost. I ze sázení, na které jsme vás, příznivce společných brigád, tentokrát nemohli pozvat…
však víte proč…
Tak snad se nám všechny stromky na jaře zazelenají a my se budeme moci potkat a potěšit se
z nich. Zatím je všechny chodíme obhlížet při procházkách a příležitostně zaléváme, aby dobře
zakořenily. Můžete se přidat.
Na závěr patří poděkování městské zahradnici Lence Bernáškové za pomoc při výběru vhodných odrůd a míst k sázení a městské četě za dopravu dřevěných kůlů.
Za Spolek Natvrdlí sepsala Míša Kuptíková

„Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace
Partnerství, podpořený individuálními dárci veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.“
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VYLUŠTĚNÍ Z LISTOPADOVÉHO ČÍSLA

Křížovku na PROSINEC připravila L. Štýbrová

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, NESTANE SE OSLEM.“
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