číslo 1/2021

10 Kč

Leden

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Manželé Naďa a Mirek Boubalovi
oslavili 29. 12. 2020
krásných 50

let společného života.

Ke zlaté svatbě jim hodně dalších
společných let prožitých ve zdraví,
lásce a spokojenosti
ze srdce přejí dcera Naděnka s rodinou
a syn Míra s vnoučaty

Informace

Oznamujeme občanům, že

VÝBĚR MÍSTNÍCH POPLATKŮ
bude zahájen 11. 1. 2021
v pokladně městského úřadu.
Poplatky je také možno hradit bezhotovostně na účet města,
platební údaje obdržíte na telefonním čísle 315 617 007,
případně na e-mailu: urbankova@velvary.cz nebo pokladna@velvary.cz

VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU,
A HLAVNĚ ZDRAVÍ
Obvykle v úvodníku nového čísla zpravodaje bilancujeme, jaký byl rok předchozí.
Ale co napsat o tomhle? Přinesl nám dobu nepoznanou, něco, co jsme opravdu nečekali.
Vše okolo nás se ze dne na den proměnilo. Bylo to obtížné i těžké, ale zvládli jsme to!
Nouzovému stavu navzdory jsme společnými silami dokázali udržet nejen chod města
a jeho důležitých institucí a škol, ale zvládli jsme i pracovat na mnoha investičních akcích, dokázali jsme kompletně opravit Růžovou ulici, vybrali jsme dodavatele opravy sálu
Záložny a zahájili jeho přestavbu, začali a z většiny dokončili výstavbu kanalizace na Velké
Bučině, spustili jsme provoz komunitního centra U-čko u Malvaňáku a uspořádali u něj
kupu skvělých akcí, zrestaurovali jsme sochu sv. Kateřiny, postavili velký dřevěný altán
na zahradě MŠ, vybavili novým mobiliářem městský hřbitov, odkryli renesanční výmalbu
v kostele sv. Jiří a připravili vše na její restaurování a vysadili jsme přes 500 nových vzrostlých stromů do sadů a stromořadí podél cest.
Mohlo by se říci, že do nového roku vstupujeme s nejistotou. Nevíme, jak budou fungovat
naše školy, nevíme, jak na tom budeme finančně, nevíme, zda budeme moci uspořádat
všechny akce, které plánujeme, nevíme, jak se budeme moci setkávat…
Jsem ale přesvědčen, že to zvládneme. Po zkušenostech z letošního roku, kdy se několikrát potvrdilo, že si umíme pomáhat, semknout se, stát při sobě ve chvílích obtížných,
nabídnout nezištnou pomoc, hledím do nového roku s jistotou, že ať se bude dít cokoli,
tak si s tím poradíme.
Na letošek máme hodně plánů, chtěli bychom dokončit opravu sálu Záložny, uvést do provozu kanalizaci na Bučině a upravit povrchy komunikací, budeme stavět nejdelší chodník
ve městě (od Jelena k benzině), chystá se dokončení nového sálu ZUŠ, výměna oken
na radnici, dokončení restaurování výmaleb ve sv. Jiří, chceme rozšířit sběrný dvůr,
připravujeme projekčně přístavbu velvarské školy a výstavbu kanalizace v Ješíně, vzniká
nový územní plán a chystáme hodně společných
akcí, ať tradičních či výjimečných, jako je třeba
výročí 135 let založení školy.
Milí Velvarští, těším se, že nám naše plány vyjdou a přeji nám všem do nového roku vše dobré!
Ať je to rok, v němž se věci začnou zase vracet
k normálu.
A hlavně to zdravíčko!
Srdečně, Radim Wolák, starosta Velvarský
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ROK 2020 V OBRAZECH

a otevřeli jsme Učko s výdejním okénkem

Jaro bylo ve znamení první vlny
koronakrize

Šili jsme roušky a snažili se s nastalou
situací co nejlépe vypořádat

O Velikonocích jsme místo vajec
roznášeli desinfekci

a uspořádali tam dosti hezkých akcí

Do pomoci se zapojilo mnoho dobrovolníků a hasiči pomáhali s čištěním veřejných
míst i škol

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Školy přešly plně na on-line výuku

Život se ale ve městě
nezastavil – natáčeli tu filmaři

Začali jsme pracovat na obnově
sálu Záložny

Do konce roku jsme zvládli bourání,teď už se začalo stavět
w w w. v e l v a r y. c z |
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Opravili jsme ulici Růžovou

Mateřské škole jsme vybudovali novou venkovní učebnu

Po ročním restaurování se do města vrátila socha
svaté Kateřiny
V kostele sv. Jiří se začalo s retušemi
odkrytých výmaleb

Ješín se po mnoha letech dočkal obchvatu

Kanalizace protkala Velkou
Bučinu

a protože jsme se nemohli scházet, tak jsme chodili sázet a zasadili ve městě přes 500 nových stromů
Radim Wolák
starosta
Věnovali jsme se i památkám

w w w. v e l v a r y. c z |
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DOTACE NA PODPORU
SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Město Velvary si cení snahy všech, kteří ve volném čase a mnohdy nezištně dělají něco
pro druhé, věnují se potřebným, pracují s dětmi a mládeží, pomáhají k rozvoji a oživení
velvarského veřejného společenského, kulturního i sportovního dění, čímž přispívají
rozkvětu místní pospolitosti, zlepšování životní úrovně a k šíření dobrého jména města.
Aby město alespoň částečně podpořilo záměry, projekty a činnost těchto spolků
a organizací, zřídilo Program pro poskytování dotací, v jehož rámci rozděluje každoročně
700.000 Kč.

UZÁVĚRKA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO LETOŠNÍ ROK JE 31. LEDNA 2021
Děkujeme za Vaši činnost a těšíme se na letošní projekty! Formulář žádosti
na www.velvary.cz (sekce úřad/potřebuji vyřídit)

PROGRAM PRO OBNOVU A ROZKVĚT
PAMÁTKOVÉ ZÓNY VELVARY
Chcete opravit dům v památkové zóně? Požádejte si o podporu!
Královské město Velvary si uvědomuje, že historické dědictví patří k tomu nejcennějšímu,
co má, a proto považuje za vhodné o toto kulturní bohatství pečovat a uchovávat jej pro
budoucí generace, a to ve všech oblastech. Jenou z nich je i dědictví stavební. Městská
památková zóna (MPZ) chrání mnoho historicky cenných budov, které jsou ve špatném
stavu, a město Velvary chce pomoci jejich vlastníkům o ně řádně pečovat. V zóně jsou
i budovy, které byly již minulosti necitlivě upraveny, proto chce město podporovat jejich vlastníky, aby je navraceli do původního stavu. Hlavním cílem zřízení programu je
motivovat vlastníky postupovat v souladu se zásadami řádné památkové péče. Protože uvědomělý památkově citlivý postup bývá obvykle finančně náročnější, rozhodlo se
město Velvary zřídit tento program coby nástroj, který vlastníkům tuto smysluplnou cestu
usnadní.

Žádosti o příspěvek podávejte do 31. 1. 2021
prostřednictvím odboru správy majetku MěÚ
Žádost ke stažení na www.velvary.cz (sekce úřad – potřebuji vyřídit)

Ilustrační foto z velvarské Dědkiády
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADU MĚSTA VELVARY
PRO ROK 2021
Svoz komunálního odpadu:

probíhá celoročně (i o svátcích) každý lichý týden ve čtvrtek, ve všech částech
města, nádoba na odpad musí být označena QR kódem, přesné termíny:
7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3. 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7.,
22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.09., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 09.12., 23.12.

Svoz bioodpadu:

Svoz nebezpečného odpadu:

jarní svoz 17.4.2021 a podzimní svoz 16.10.2021 (tento termín se může ještě změnit),
v těchto termínech proběhne současně sběr železného šrotu

Svoz textilu:

probíhá každý týden
nádoby na textil jsou umístěny v ulicích Za Roudnickou branou, Na Průhoně u kina,
Čechova u zdravotního střediska, v Ješíně u kapličky a na Velké Bučině u rybníka.

probíhá od 22.3.2021 do 29.11.2021, každý sudý týden v pondělí, v listopadu
se vyváží každé pondělí, bio nádoba musí být označena QR kódem, bioodpad
je možné v průběhu celého roku, v předem stanovených termínech, ukládat na
sběrné místo u ČOV, přesné termíny svozu nádob:
22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10.,
18.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11.

Svoz drobného elektroodpadu:

Svoz pytlů (plast) od každého domu:

Svoz použitých kuchyňských – rostlinných olejů a tuků:

Svoz pytlů (papír) od každého domu:

Svoz hliníku:

probíhá 1 x za 14 dní, pondělí v lichém týdnu, přesné termíny:
4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7.,
19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.

probíhá 1 x za 14 dní, pondělí v sudém týdnu, přesné termíny:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7.,
9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12.

Svoz sběrných nádob:

Sklo je vyváženo 1x za 28 dní vždy v pátek (15.1., 12.2., 12.3.,
9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 30.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11., 17.12.)
Plast je vyvážen každé pondělí a kontejnery s papírem každou
středu.

probíhá podle potřeby
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v ulicích Hradební, Čechova u zdravotního
střediska, za Roudnickou branou u mostu a v Ješíně u kapličky

probíhá podle potřeby
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v ulici Na Průhoně u kina, v Růžové ulici
a na Velké Bučině u hasičárny, v průběhu ledna bude nádoba dodána na sběrné místo
v Ješíně u kapličky

Svoz drobného železného šrotu:

probíhá podle potřeby
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v ulici Na Průhoně u kina, v Růžové ulici
a na Velké Bučině u hasičárny

Kontaktní osoby:

Objemný odpad:

lze po předložení sběrného lístku, který získáte v přízemí městského úřadu, ukládat
v průběhu celého roku na sběrné místo u ČOV v Chržínské ulici, sběrné místo je otevřeno
v lichých týdnech v úterý odpoledne a v sobotu dopoledne, provozní doba je upravována
podle ročních období

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

probíhá podle potřeby
nádoby na malá elektrozařízení jsou umístěny ve sběrném hnízdě v těchto ulicích
– Malovarská – ke koupališti, Nádražní, Za Roudnickou branou u mostu, v Ješíně
u kapličky a na Velké Bučině u hasičárny. Velká elektrozařízení se odevzdávají v areálu
hasičské zbrojnice v ulici Karla Krohna každý první čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin
a každou první sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin.
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Jitka Urbánková - Městský úřad Velvary, tel. 315 617 007,
e-mail: urbankova@velvary.cz
Martina Vochomůrková - Městský úřad Velvary, tel. 315 617 008,
e-mail:pokladna@velvary.cz
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Městská knihovna informuje
o vyhlášení výsledků ankety ČTENÁŘ ROKU

Protože letošní rok nepřál společnému setkávání, odkládala i naše knihovna tradiční slavnostní vyhlášení nejlepších čtenářů za uplynulý rok na dobu, kdy tomu bude zdravotní
situace již nakloněna. Proto jsme s kolegyní nejdříve uvažovaly o přesunu této milé akce
z března na červen, pak na nějaký vhodný podzimní termín, ale virus covid-19 rozhodl
jinak.
A tak jsme naše odměny uložené v pěkných látkových taškách, které darovalo výhercům
Město Velvary, opatrovaly v knihovně až do prosince. Ačkoli se tedy společné posezení
s našimi čtenáři nemohlo uskutečnit, předaly jsme dárky a diplomy letos jinak. Individuálně. Děkujeme všem odměněným, že vzali novou situaci sportovně, i když na fotografiích
v nutných rouškách trošku připomínáme sraz bankovních lupičů, ale pevně věříme, že
příští rok se budeme moci vrátit k obvyklému a osvědčenému formátu slavnostního
dekorování a příjemnému povídání při ochutnávání připraveného občerstvení.
Zde jsou tedy jména těch, kteří si v jednotlivých kategoriích vypůjčili v naší knihovně
za rok 2019 nejvíce knih. Ještě jednou všem upřímně blahopřejeme a děkujeme za přízeň,
kterou naší knihovně věnují.
Z. Ortová

Kategorie dospělí čtenáři:

Kategorie senioři:

1. Eliška Turková

1. Miloslava Benešová

2. Miroslav Šamberger

2. Dana Bobeničová

3. Gabriela Lévaiová

3. Naděžda Kříčková

Předškoláci:

Školáci I. stupeň:

Školáci II. stupeň

1. Emma Kutá

1. Tereza Bušková

1. Dominika Switalská

2. Jáchym Forint

2. Bernard Štýbr

2. Ráchel Srkalová

3. Štěpán Vladař

3. Emilie Kaltounková

3. Veronika Brejníková

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VELVAREUM velvarské edukační centrum

Dopisy dělaly radost! Budeme pokračovat?

Co je za námi a co nás čeká...
Od poloviny března, kdy se začalo Velvareum rodit, se toho stalo poměrně dosti. Navzdory specifické koronavirové situaci, anebo možná právě díky tomu, že nám tento stav
přinesl nečekaně mnoho času na práci v izolaci od lidí, podařilo se nám vytvořit poměrně
širokou nabídku edukačních programů pro MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost i pro seniory (kulturní
ozdravovna pro dříve narozené). Několik programů se nám pak podařilo realizovat v období,
kdy to bylo možné, jiné čekají na svůj čas.
Vytvořili jsme propagační leták, webové stránky, facebookový profil, nejrůznější grafické
doprovodné materiály atd.
Zrodil se také skřítek Muzejníček, s nímž se budou děti setkávat při některých programech
v Městském muzeu Velvary.
Od nového roku (až to epidemiologická situace umožní) bude v Městském muzeu Velvary
k dispozici speciální kufřík určený pro cestovatele v čase, který obsahuje několik průvodních listů, plánek muzea (viz níže) a množství aktivit, které mají dětem (a to i těm nejmenším) a jejich dospělým průvodcům nabídnout příležitost strávit v muzeu čas naplněný hrou,
bádáním, zkoumáním, pozorováním - zkrátka čas „naplněný“ v tom pravém smyslu slova.

V průběhu podzimní karantény jsme zveřejnili výzvu ke psaní dopisů seniorům do velvarského Domova. Máme čerstvé zprávy od zaměstnankyně tohoto zařízení, která dopisy
předávala. Psaní a obrázky od dětí přinesly osamělým seniorům mnoho radosti. Někteří
z nich se hned pustili do psaní odpovědí. Často si ani neuvědomíme, že věnujeme-li
někomu kus své pozornosti, je to jako bychom mu dali poklad.

V současné době jsme se také pustili do tvorby KALENDÁRIA města Velvary na rok 2021,
které by mělo vyjít v únorovém čísle zpravodaje, a kde by měly být uvedeny všechny
velvarské akce, o nichž byste měli vědět, ať už se jedná o akce kulturní, sportovní či jiné.
Chystáte-li tedy na tento rok něco, co by podle Vás mělo být v kalendáriu uvedeno, napište
nám o tom na velvareum@velvary.cz

Za Velvareum Kateřina Špičková

Skřítek Muzejníček - Fotoarchiv Velvarea

Napadlo nás proto, že ani s koncem karantény přece neskončí potřeba přinášet radost
do života lidí, kteří žijí v osamění v naší blízkosti za zdmi Domova. Krabici na dopisy za
mříží muzea (viz článek v minulém čísle zpravodaje) proto ponecháváme i nadále. Máte-li
chvilku, napište dopis neznámému/neznámé do Domova a připište svou adresu, ať Vám
může dotyčný odpovědět. Tato výzva se nevztahuje jen na děti, ale i na dospělé. Možná že
dopisování s některým z obyvatel Domova nebude jen dobročinnou aktivitou z Vaší strany,
ale přinese radost a potěšení i Vám samým.
Děkujeme všem, kdo dopisy již poslali i těm, kdo se k tomu právě odhodlávají.

Skřítek Muzejníček
- Fotoarchiv Velvarea

Foto Šárka Štefaniková
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Kostka nezamrzla
Ačkoli se situace neustále proměňuje, snažíme se na přicházející změny
pružně reagovat. Není proto příliš smysluplné psát zde o tom, které
z pravidelných kurzů právě běží a které nikoli, protože než zpravodaj doputuje
k Vašim rukám, bude pravděpodobně všechno jinak. Pro aktuální dění proto
kontaktujte své lektory uvedené na našem rozvrhu nebo sledujte web a facebook
Velvarské Kostky.
Přestože nevíme, jaká bude situace v příštích měsících, nepřestáváme plánovat další
akce. V únoru nás tak čeká krom pravidelných kurzů oblíbená shiatsu terapie 13. - 14. 2.
a kurz tvorby střihu vesty s Bárou Kohoutovou 20. 2. Zájemci se mohou hlásit již nyní.
Na zrušení je vždycky času dost.
Připomínáme také možnost sdílené kanceláře v Kostce a možnost pořádání dětských
oslav.
Upozorňujeme na to, že nadále probíhá dramaťák pro děti a že jsme posunuli věkovou
hranici směrem dolů. Je tedy nyní určen pro děti ve věku 5 – 9 let. Hlásit děti můžete
i v průběhu roku.
Chtěli bychom se s Vámi také podělit o radost ze zařazení Velvarské Kostky do projektu
Art In Res, který se zaměřuje na zprostředkování rezidenčních pobytů pro umělce. Více
se dozvíte na www.artinres.cz.
A jaké si na začátku roku dáváme předsevzetí? Je jich jako vždy spousta. Znáte to také?
Tak tedy… napíšeme alespoň první tři v řadě.
Rádi bychom se více věnovali židovské kultuře.
Rádi bychom se pokusili rozvinout projekt rezidenčních pobytů.
Rádi bychom se více propojili s ostatními velvarskými spolky a organizacemi a zapojili se

CO TO JE A KDE TO JE?
V minulém čísle jsme v rámci naší hádanky otiskli nápis „U MĚSTA VELVAR“ s tím, že hledáme
toho, kdo ví, kde to je a co to je. Počátkem prosince přišel tento dopis, který s dovolením otiskuji
celý:
Vážený pane starosto,
ani si neumíte představit, jakého brouka mi nasadila do hlavy Vaše nová hádanka. On už tam
brouk byl, lépe řečeno larva, v dospělce se proměnil až přečtením zpravodaje.
Asi tak před rokem jsem totiž pěšmo putoval z Dejvic na Letnou a cestou jsem objevil dům
s nápisem „U MĚSTA VELVAR„. Jako rozeného Velvaráka mě to zaujalo a nápis zajisté vyfotil
(fotku jsem dodnes nenalezl). Slíbil jsem si, že to musím prozkoumat.
Ale jak se čas hnal, vše upadlo v zapomnění. Až se rok s rokem sešel, tak se mi dům zjevil
ve zpravodaji. A nastalo detektivní pátrání! Nebyl problém při cestě do práce vystoupit v Podbabě a pěší cestu zopakovat. Jenže ouha! Paměť selhala, povedlo se až napodruhé, protože ani
domorodé obyvatelstvo seniorského věku neporadilo.
Tak mohu nakonec přece jen vítězně napsat: Praha 6 - Bubeneč,
NÁRODNÍ OBRANY 13!
Přikládám i důkazné foto, historické souvislosti se mi bohužel nepodařilo dohledat, nevěděla je
ani obyvatelka koukající se z okna domu.
Ale jsem si jist, že v příštím zpravodaji se o nich dočtu!
S přátelským pozdravem Milan Murárik

více od veřejných akcí.
Za tým Velvarské Kostky Vám přejeme mnoho dobrého do nového roku.

obrázek 1 kresba původní vzhled budovy, foto 2 původní vzhled budovy – archiv Městského muzea Velvary

A přiložena byla tato fotka:

Děkujeme panu Murárikovi za pátrání, ano na
otázku KDE TO JE odpověděl
správně
jako
jediný. Vyhrává hodnotnou
cenu v podobě láhve velvarského TVRDOVAJEČŇÁKU.
Zřejmě jej však zarmoutíme tím, že ani my nevíme,
kde se dům U města Velvar
v Praze vzal, jeho příběh je
nám zatajen. NEZNÁ HO NĚKDO? Lednové pátrání tedy zůstane u této záhady. Prosím, kdo
víte o tomto pražském domu něco více, dejte nám vědět!
A záhada je to veliká, když ani paní vyhlížející z okna nic netuší…, to je na pováženou!
w w w. v e l v a r y. c z |
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Městské muzeum Velvary
Pro rok 2021 jsme si pro Vás nachystali cyklus - přepis kroniky Velké Bučiny. Věříme, že
se z těchto zápisů dozvíte mnoho zajímavého. Přejeme příjemné čtení.

Kronika Velká Bučina
Rok 1933
Obec Velká Bučina, katastrální obec v okrese Kralupském, jest vzdálena 1/4 hod. od města Velvar a jednu hodinu od okresního města Kralup n/Vl. Rozkládá se na mírném svahu od jihu k severu a počíná od katastrálních hranic obce Velvarské jsouce chráněna návrším severovýchodně
tak zvaným kopcem „Radovič“ na jihu pak návrším zvaným „Skála“ jsouce otevřená od západu
k severu všem větrům a nepohodám. Jednu třetinu obce rozděluje okresní silnice, která má spoj
na státní silnici Praha, Velvary, Litoměřice. V zahradě p. Antonína Zvědínka vyvěrá z pramínku
potůček, vytéká a zesiluje se v zahradě p. Leopolda Linkého a směrem pod topoly se vine podél
trávní cesty k sv. Jánu. U kostela sv. Jiří ve Velvarech teče dále do rybníčka zvaného pískovna
a posléze vtéká do Červeného potoka, aby splynul u Miřejovic do vod Vltavských.
Budovy byly stavěny původně kol kdysi tu stávajících dvorců, a tím dán základ k nynějšímu stavu
obce, takže se zdá, jakoby ze dvou částí byla povstala. Jsou tu dvě návsi, a sice u „Kapličky“
a na „Vršku“, kde stává dlouhou řadu let občanská pumpa, která vlastní velmi dobrou vodu a i za
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největších suchých let nevysychá. Tomuto místu se lidově přezdívá sněm, ježto jest tam možno
o všem možném se dozvěděti a není v obci snad nikoho, kdo by nebyl na programu tohoto obávaného sněmu.
Na nejbližší nádraží trati Velvary - Kralupy jest 10 minut, na zastávku Velká Bučina, která byla
zřízena v r. 1930 nákladem obce.
Obec jest lemována dosti četným stromovím, v němž převládají ponejvíce třešňové sady, ale
i hojnost švestek jest vysázena na majetku obce, a to pod zahrady a pod Zvědínkovic. Z obce jest
za jasných dnů daleký rozhled na malebný a posvátný Říp a středohoří.
Ve Velké Bučině jest 84 popis. čísel, z nichž 3 čp. buď vyhořela, aneb byla sloučena.
Číslo pops. 1. Jan Janda, toto čp. bylo v roce
1882 přestavěno p. Antonínem Jandou, který
zemžel r. 1921. Týž jej koupil od p. Náprstka
a tento od p. Procházky, kterýžto rod podnes
vlastní statek v obci Černucké.
Číslo popisné 2. Josef Košťál (hostinec)
Číslo popisné 3. Frant. Böhm (obchod)
Číslo popisné 4. Kotas Jaroslav
Číslo popisné 5. Kotas František
Číslo popisné 6. Smělý Václav
Číslo popisné 7. Šubrt Antonín
Číslo popisné 8. Vaněk František
Číslo popisné 9. Zelenka Josef
Číslo popisné 10. Linké Leopold
Číslo popisné 11. Hrdina Karel
Číslo popisné 12. Zvědínek Antonín
Číslo popisné 13. Beránek Jiří
Číslo popisné 14. Koudelka Rudolf
Číslo popisné 15. Rech Josef
Číslo popisné 16. Obec (pastouška)
Číslo popisné 17/43. Jan Čermák
Číslo popisné 18. Obec Velvary
Číslo popisné 19. Štádlík Rudolf
Číslo popisné 20. Jaroslav Vochomůrka
Číslo popisné 21. Vovsová Marie
Číslo popisné 22. František Linké
Číslo popisné 23. Robert Čermák
Číslo popisné 24. Kristina Koláříková
Číslo popisné 25. Růžena Vaňková
Číslo popisné 26. Frant. Pařízek
Číslo popisné 27. Václav Jindřich
Číslo popisné 28. Frant. Faix
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Číslo popisné 29. Josef Helichar
Číslo popisné 30. Alois Štrobl
Číslo popisné 31. Frant. Král
Číslo popisné 32. Jaroslav Vochomůrka
Číslo popisné 33. Kitl Antonín
Číslo popisné 34. Kricner Karel
Číslo popisné 35. Pánek Antonín
Číslo popisné 36. Drobný Karel
Číslo popisné 37. Jakub Popovič
Číslo popisné 38/39. Marie Inková x Suková
Číslo popisné 40. zrušeno/ rozbořeno
Číslo popisné 41. Václav Pařízek
Číslo popisné 42. Bohumil Rech
Číslo popisné 44. Antonín Vosmik
Číslo popisné 45. Antonín Moravec
Číslo popisné 46. Karel Mareš
Číslo popisné 47. Karel Janda
Číslo popisné 48. Josef Plecitý
Číslo popisné 49. Tomáš Böhm
Číslo popisné 50. Jan Zelenka
Číslo popisné 51. Josef Lev
Číslo popisné 52.
Číslo popisné 53. Josef Kubišta
Číslo popisné 54. Josef Moravec
Číslo popisné 55. Antonín Pařízek
Číslo popisné 56. Frant. Faix
Číslo popisné 57. Antonín Škabrada
Číslo popisné 58. Antonín Böhm
Číslo popisné 59. Miroslav Hrdoušek
Číslo popisné 60. Václav Ketner
Číslo popisné 61. Jan Žamboch
Číslo popisné 62. Václav Vochomůrka

Číslo popisné 63. Josef Sedmidubský
Číslo popisné 64. Václav Böhm
Číslo popisné 65. Anna Humlová
Číslo popisné 66. Jaroslav Hora
Číslo popisné 67. Antonín Drobný
Číslo popisné 68. Marie Čermáková
Číslo popisné 69. Václav Moravec
Číslo popisné 70. Alois Bertl
Číslo popisné 71. Josef Vochomůrka
Číslo popisné 72. Jan Mareš
Číslo popisné 73. Josef Šejvl
Číslo popisné 74. Josef Hájek
Číslo popisné 75. Václav Mareš
Číslo popisné 76. Sekera Josef

Číslo popisné 78. Josef Maisner
Číslo popisné 79. Frant. Linek
Číslo popisné 80. Vojtěch Selner
Osada Malá Bučina:
čp. 1. Václav Bělský
čp. 2. Jaroslav Metkl
čp. 3. Josef Maršálek
čp. 4. rozbořeno
čp. 5. František Kubík
čp. 6. Oldřich Břečka
čp. 7. Václav Šeufeld

Výměra katastru. Celková výměra všech pozemků v katastrální obci jest 312ha 95a a 23 m2.
Čistý výnos všech katastrálních pozemků jest 6.264.66 Kč. Obec vlastní 4ha 3/4 korce.
Lidové názvy polností. Polnostem za zahradou p. Zvědínka a Koudelky, říka se „Ze Hrušek“ za
občanskou třešňovkou říká se na „Skále“ na pravé straně k lesu na „Železném“ Údolí táhnoucí od
státní silnice k Velvarskému lesu říká se v „Doliku“, aneb také u „Louky“ poněkud výše vrchu před
Malou Bučinou na „Kalvarii“. Druhé části vrchu k lesu při levé straně od cesty zvané „Pražské“,
říká se „Pustý“. Dále jsou ještě názvy jako „Za lesem, Pod Božíma mukama, V rovinách“
Příslušnost k úřadům. Obec přísluší okresní správě politické v Kralupech n/Vl., Okresnímu soudu
ve Velvarech, krajskému soudu v Praze, berní správě v Kralupech n/Vl, bernímu úřadu ve Velvarech, ředitelství státních drah Praha - Sever, Obchodní a živnostenské komoře v Praze, farnímu
úřadu ve Velvarech poštovnímu úřadu a četnické stanici ve Velvarech.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského
muzea Velvary
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KŘÍŽOVKA

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.
Prodej:
Velvary -

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
Inzerce

Vydání

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

Koupím
Vaše restituční
ZPRAVODAJ
Z VELVARSKAnároky

Vydává měsíčně Město Velvary, Nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary, www.velvary.cz
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00235105, náklad
výtisků; Evidenční číslo:
MK ČR Ejen
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Příspěvky zasílejte na adresu: zpravodajzvelvarska@seznam.cz
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

Ukázka z nové knihy Marty Kučíkové: Z mého severoitalského deníku je na téma italské
zdravotnictví: „Pokud dva dny předem svoji návštěvu u lékaře neodhlásíte, zaplatíte pokutu
odpovídající ceně návštěvy odborného lékaře, čili jako byste ji absolvovali. Možnost (viz
tajenka) a omluvit se, že nemůžete, tady zkrátka neexistuje. Ani se neozvat vůbec a nechat
bez náhrady termín propadnout. Jsou za tím jenom vaše peníze a vaše zodpovědnost.
A taky zejména váš respekt k lékařům a sestřičkám.“
BÁCHORKA

P

VŘELE

V

DĚTSKÝ LÉKAŘ

P

VNITŘNÍ ČÁST

V

OČNÍ ZORNICE

P

ZAKONZERVOVANÝ KOUŘEM

V

JISKŘIČKA SLUNEČNÍHO SVĚTLA

P

KUCHAŘSKÉ NÁČINÍ

V

BÁSNICKÁ NAUKA

P

VÝBAVA PSA

V

PŘESTROJENÍ

P

PROHODIT

V

SLOVNÍ PŘIVÍTÁNÍ

P

ČERNÍ KONĚ

V

ROZVAŘENÉ ŠVESTKY

P

VSUNUTÝ

V

ČÁST DNE

P

ŽELEZNIČNÍ MOST

V

SBÍRKA KRIMINÁLNÍCH PŘÍPADŮ

P
Křížovku na LEDEN připravila Z. Ortová

VYLUŠTĚNÍ Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA
„Nikdy“, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, „nebuď průkopníkem. Ranní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou NEJTLUSTŠÍ LVI.
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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.

