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Pražská 109
Tel: 725 867 123
www.velvary.cz
www.facebook.com/muzeumvelvary

Městské muzeum Velvary

Vzhledem k vládním opatřením bude upřesněn termín vzpomínkového večera v průběhu výstavy.
Sledujte náš web a facebook.

Městské muzeum Velvary vás srdečně zve na výstavu obrazů, kreseb a grafik Jiřího Corvina, která
proběhne v prostorách muzejní galerie u příležitosti malířových nedožitých 90tých narozenin.

12.6.2021 – 28.8.2021

obrazy, kresby a grafiky

Jiří Corvin
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POZDRAVENÍ STAROSTY
Už je to tady: vracíme se zpátky k normálnímu životu!
Děti chodí do školy, my do práce, vyrážíme
spolu zase na procházky i za sportem, sedáme na zahrádkách před hospodou a připíjíme
s cinknutím, na náměstí zas zavítal zelinář
a přijela i pouť, můžeme zajít do muzea i do
knihovny, začínáme si zase podávat ruce,
objímat se, líbat na tvář. To by jeden netušil,
jak to bude zase krásné! I s těmi občasnými
rozpaky, zda se to smí a patří. I s tou radostí,
že se to zase může.
Milí Velvarští, přejme si, abychom se zpátky
do starých časů vraceli už napořád.
Užijme si řádně všechno to společné dění,
na které jsme už přestávali věřit.
Nechme si v sobě, prosím, trochu opatrnosti
a ohleduplnosti, abychom se zase brzy
nemuseli loučit.
A hlavně se pokusme, aby v nás co nejdéle
vydržela
vzájemná
sounáležitost, kterou
doba,
kdy
jsme si museli pomáhat a myslet
více jeden
na druhého,
v mnohých
vyvolala.
Bude
se
nám hodit.
Děkuji a přeji
všem krásné
léto
Radim Wolák,
starosta velvarský
606 66 88 01
Na radnici probíhá výměna oken - naše krásná radniční budova získá zpět elegantní tvář - a nová
okna aspoň nebudou ohrožovat pádem okolí
w w w. v e l v a r y. c z |
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VELVARSKÉ DĚNÍ NA KONCI JARA A POČÁTKEM
LÉTA 21
Ač bylo letošní jaro ve znamení vřelých návratů k opatrným společenským setkáním
po ústupu poslední vlny covid pandemie,
je to jaro vcelku chladné a deštivé, jako
by nás chtělo ještě chvíli udržet stranou
od větších akcí, a dalo nám místo toho
po létech dosti času na obdivování vší
té bohaté krásy květů a zeleně.
U-čko čekalo na papíry – ač se mnozí
již trousí kolem a jiní i neváhají zabušit,
okénko U-čka na Malvaňáku bylo zavřené,
neb nová příspěvková organizace čeká
na vyřízení všech formalit, a že jich je, když něco potřebuje úřad od úřadů, to je teprv
úředničina. Ale věřme, že v červnu už si dáme orosenou sklenku od milého pana správce
a probereme vše, co jsme probrat nestihli či nemohli.
Velvarský Nápadník prodloužil termíny a vábí dál všechny z vás,
kdo máte nápady na zkrášlení a zlepšení veřejných prostranství. Několik
námětů (a skvělých!) se nám již sešlo, ale i tak jsme se rozhodli lhůtu
pro podávání návrhů prodloužit. Děkujeme za každý nápad a hlavně
za váš zájem, prosíme, pokud by vás cokoli napadlo, dejte nám vědět
do 13. 6. prostřednictvím webu www.velvarskynapadnik.cz, nebo volejte
na 606 66 88 01. Těšíme se! (o dalších termínech budeme průběžně
informovat)
Bučina vyhlíží konec tunelu – na Velké Bučině se pomalu ale jistě blíží do finále stavební
práce. Kanalizační síť
již je položena, termín
dokončení díla byl prodloužen na 30. 6., aby
firma stihla dokončit
všechny drobné nedodělky. Hned poté
budeme směřovat ke
kolaudaci a začneme
i s asfaltováním dvou
komunikací (k trafačce
a k Bílkům), které
jsme léta slibovali, ale
před kanalizací do něj
nechtěli
investovat.
Pracujeme také na
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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projektu přístavby přístřešku s toaletami u boudy u rybníka, na podzim bychom
v obci chtěli upravit veřejná prostranství, umístit lavičky, koše a zasadit stromy, věříme,
že se zapojí místní, abychom zapili, že se to vše nějak zvládlo.
Začíná se stavět ve Slánské a Malovarské – s začátkem léta začíná další velká
investiční akce – oprava a dobudování chodníku od ulice Hradební až téměř k benzině.
Předem děkujeme všem majitelům nemovitostí za spolupráci, dopisy s kontakty najdete
brzy ve schránkách, během 4 měsíců by mělo být hotovo. Chodník opravujeme z dotač-

ních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a bude plně bezbariérový.
Záložna dokončila stropy – náš budoucí kulturní svatostánek už je pod střechou!
Trvalo to déle, než
jsme si plánovali,
ale stropy jsou nakonec nové. Pro
místní to bude znamenat vykoupení
z všudypřítomného
cvrkotu
sbíječek.
Pro nás ostatní
známku, že se přesouváme do té lepší fáze, kdy se rozjede naplno cvrkot
stavební a výsledky práce začnou
být vidět a slibovat
nějaký – a věříme,
že pěkný – výsledek.
w w w. v e l v a r y. c z |

5

Mapujeme krajinu – jako podklad pro studii
odtokových poměrů a budoucí možné úpravy
pro adaptaci na klimatickou změnu jsme začali
mapovat povodí Svodnice podle metodiky projektu Živá voda. Kdo byste měli zájem se připojit
a pomáhat s mapováním, obraťte se na koordinátora dobrovolníků Pavla Kuptíka na emailu
pavel.kuptik@gmail.com.
Více na www.spolecneprotisuchu.cz
Chystáme bohaté kulturní léto – uvidíme,
co nám nový ministr dovolí, ale aspoň v tuhle
chvíli se zdá, že nás v červnu čekají první větší
akce. Mezi největší patří druhý ročník Letní párty
na Malvaňáku dne 19. 6. a velká Veřejná debata
k plánu rozvoje města. Ano, je to ta debata, kterou jsme chystali loni v březnu, ale začal nouzový stav, pak po rozvolnění v září, ale přišla další
vlna, tak snad nám to teď vyjde. Setkání plánujeme venku na Učku a jeho cílem je promluvit si o tom, co nás ve městě baví a co pálí
a říci si, co bychom zde do budoucna chtěli. Mělo by jít o přátelské setkání pod vedením
zkušených průvodců odjinud, určitě přijďte (a nebojte, starosta do toho nebude kecat).
Více na plakátech a v kalendáriu.
Z mnohého dění velvarského vybral a sepsal RW

INFORMACE PRO OBYVATELE VELKÉ BUČINY
Rekonstrukce komunikací:
• Rekonstrukce místních komunikací Větve A a Větve B (ul. k transformátoru) bude
probíhat v termínech od 27. 5. 2021 do 20. 7. 2021
• Rekonstrukce místní komunikace (nahoru k č. p. 69) bude probíhat v termínech
od 20. 7. 2021 do 20. 9. 2021
Kolaudace stavby splaškové kanalizace:
• Termín dokončení a převzetí díla je naplánován do 30. 6. 2021. Kolaudace díla
bude naplánována po převzetí stavby (bez vad bránících provozu) do cca
15. 7. 2021. Pokud vše proběhne dle plánu, bude po kolaudaci možné napojení
domovních přípojek oddílné splaškové kanalizace na stokovou síť. Zvlášť
upozorňujeme, že do oddílné splaškové kanalizace není možné vypouštět dešťové
vody. Technické řešení napojení musí respektovat podmínky kanalizačního řádu.
Své případné dotazy směřujte k technickému dozoru investora, panu
Ing. Soudkovi na telefon 721 614 963.
VHS Projekt, technický dozor investora
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VEŘEJNÁ
DEBATA

k plánování
rozvoje města
2020–2030
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Velvarské komunitní centrum „Účko“ (Malovarský rybník)

Jaká bude
budoucnost Velvar?
Přijďte společně diskutovat o všem,
co považujete pro život ve Velvarech
za důležité.
• Od obecné diskuse budeme směřovat k řešení
konkrétních věcí – máte-li jakýkoli problém,
návrh či nápad, určitě je budete moci uplatnit
při jednání.
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Sobotní debata bude navazovat na
páteční a rozvíjet ji – udělejte si čas
oba dva dny. Máte-li však volno jen
jeden den, nevadí!
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Při každém setkání časem vyhládne –
přinesete něco dobrého na společný
stůl?
• Buchta potěší, koláč nadchne, překvapte
svým pohoštěním sousedy! Káva, čaj
a studené nápoje zajištěny!

Milí přátelé, rádi bychom Vás pozvali na veřejnou debatu k plánu rozvoje města
na dalších 10 let, kterou plánujeme na pátek 25. 6. od 17 do 21 a sobotu 26. 6. od 13.30
do 17 hodin.
Ano, jedná se o onu debatu, kterou jsme tak ve velkém chystali loni v březnu (a poté
na podzim), ale korona nám ji zhatila. My se ale nedáme a zkusíme to znovu!
Proč? Proces veřejného plánování nám přijde natolik zásadní, že ho nemůžeme pominout.
Bylo by snadné zkusit napsat plán rozvoje města na koleni v ústraní, a pak jej obhajovat,
ale my bychom moc moc stáli o to, abychom si o našich potřebách a přáních nejprve
společně promluvili a naše budoucí směřování pak naplánovali tak, abychom mu všichni
rozuměli a stáli si za ním.
Je to úkol nelehký, ale po zkušenostech, které ve Velvarech máme, to jistě zvládneme.
V pátek večer bychom se sešli na Učku – bude tam stát šapitó a pod vedením zkušených
průvodců bychom si řekli úplně vše, co nás ve městě těší, trápí, co nám chybí, co bychom
si přáli.
Druhý den, v sobotu odpoledne, bychom se potkali znovu nad již zformulovanými
okruhy, které z předchozí debaty vyplynou, a řekneme si, jak s nimi konkrétně naložíme.
Prosíme, určitě přijďte, co největší zájem všech je pro smysl akce velmi důležitý. Nebojte
se přijít i s názorem, který třeba nebude populární, cílem není se plácat po ramenou. Pokud
nemůžete po oba dny, nevadí, stavte se aspoň na chvíli. Nebojte se přijít, i když nechcete
mluvit, nikdo vás nutit nebude. Prostě to bude přátelské setkání s povídáním o našem
městě.
Po skončení akce se společně poveselíme na benefičním koncertu skupiny The Tap Tap
a poté po setmění v letním kinu promítneme dokument Postiženi muzikou, o jehož vzniku
si můžeme pak u sklenky popovídat s režisérem.
Těšíte se? My ano! Prosíme, určitě přijďte, nenechte to být na ostatních. Děkujeme!

Nenechte to na jiných – přijďte
osobně, každý názor je důležitý!
• Jste zvědaví, co se bude řešit, ale nechce se
Vám mluvit? Nebojte se, nikdo Vás nutit
nebude.

Hlavně určitě dorazte, je milé se potkávat a tohle bude největší velvarské

diskusní setkání všech dob!

A na něm nesmíte chybět!!!

Děkujeme a těšíme se na Vás!
Chcete se na něco zeptat? Volejte 778 402 935
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2021
Velvarské kalendárium
Červen
3. 6.

Červenec
1. 7. - 31. 8.

Zahradní slavnost

• letní prázdniny

Kolečko, MŠ

• ZŠ - dva týdenní
vzdělávací kempy

Zahrada MŠ / odpoledne

16. 6.

Maraton čtení
židovských příběhů
Velvarská Kostka

19. 6.

Sousedský blešák
a Parní den

Dvůr děkanství / Expozice A
Natvrdlí, Muzeum technických hraček

19. 6.

Velvarská letní
taneční párty
U-čko

Vaše Velvary, z. s.

20. 6.

Den otců
25.–26. 6.

Veřejná debata
k plánování rozvoje
města
U-čko

Město Velvary

26. 6.

5.–9. 7.

Letní fotbalový kemp
Hřiště TJ Slovan

FA Bohemians Velvary

12.–16. 7.

• Příměstský tábor:
Po stopách
Večerníčka
Velvarský Malvaňák
Velvarská Kostka

• Příměstský tábor:
Veselá věda
Velvarská Kostka
Velvarská Kostka

16. 7.

Letní kino

film bude upřesněn
U-čko
Natvrdlí

17.–31. 7.

Tábor Človíček RAD
Roseč

Človíček RAD

Koncert The Tap Tap
a promítání filmu
Postiženi muzikou

Příměstský tábor:
Cesta do pravěku

Město Velvary

Velvarská Kostka

U-čko

19.–23. 7.

Velvarská Kostka

9.–13. 8.

Příměstský tábor:
Jak se do lesa volá?
Velvarský Malvaňák
Velvarská Kostka

16.–20. 8.

Peruánský den

Příměstský tábor:
Kouzelné ruce

Natvrdlí

Velvarská Kostka

24.7.

U-čko

26.–30. 7.

Velvarská Kostka

28. 8.

Příměstský tábor:
Kniha džunglí

Globus Band
taneční zábava

Velvarská Kostka

Město Velvary, Natvrdlí

Velvarský Malvaňák

26.–30. 7.

Příměstský tábor:
Umění mě mění
Město Velvary

Velvarská Kostka, Velvareum

30.–31. 7.

Velvary OPEN

Největší český fotbalový
turnaj v malé kopané
a koncerty známých kapel
Olympic, Walda gang
a další
Hřiště TJ Slovan Velvary
/ turnaj, Velvarský
Malvaňák /koncerty
Trophono, ISC Sports

Srpen

2.–6. 8.

Příměstský tábor:
Olympijské hry
Velvarský Malvaňák
Velvarská Kostka

7. 8. náhradní termín
pro Velvarskou letní
taneční party (z 19. 6.)

U-čko

29. 8.

Rozloučení
s prázdninami

Jazz u rybníka, divadlo
pro děti a letní kino pro
rodiny.
Velvarský Malvaňák
Natvrdlí

Září

4. 9.

Sousedský blešák,
blechy a jiné hry

Děkanský dvůr / dopoledne

Natvrdlí, Muzeum technických hraček

datum upřesníme ...

Koncert barokní
hudby

a křest nového cembala
ZUŠ Velvary

10. 9.

Zahájení sezóny
s vernisáží v Kostce
Velvarská Kostka
Velvarská Kostka

10.–19. 9.

Dny evropského
dědictví
11. 9.

24. 10.

Divadlo pro děti
Sál ZUŠ Velvary
Natvdlí, ZUŠ

27.–31. 10.

Dědkiáda

Podzimní prázdniny

SDH Velvary

Listopad

Velvarský Malvaňák

11. 9.

Muzejní noc
Město Velvary

Městské muzeum Velvary, Velvareum

18. 9.

Natvrdel
U-čko

Natvrdlí, Muzeum technických hraček

datum upřesníme ...

Dvořákovy Velvary

koncert - hud. festival
Městské muzeum Velvary
Město Velvary a Městské muzeum
Velvary

28. 9.

Den české státnosti

Říjen

2. 10.

Sousedský blešák
Dvůr děkanství

Natvrdlí, Muzeum technických hraček

2.–3. 10

Výstava ČSCH
Hala chovatelů
ČSCH

3. 10.

Comax Chess

Memoriál Dr. Treybala
šachový turnaj
Budova bývalé Spořitelny
Šachový klub Velvary

8. 11.

Lampionový průvod
Velvarské Kolečko

9. 11.

Připomínka
Křišťálové noci
Velvarská Kostka
Velvarská Kostka

17. 11.

Den boje za svobodu
a demokracii
25. 11.

Mše za sv. Kateřinu
Kostel sv. Kateřiny
Farnost Kralupy

26. 11.

Velvarské struny –
koncert Petr Linhart
Sál městského muzea

Natvrdlí, Městské muzeum Velvary

27. 11.

Divadlo pro děti
– vánoční pohádka
Sál ZUŠ Velvary
Natvrdlí, ZUŠ

28. 11.

Rozsvěcení vánočního
stromu, adventní trhy
Velvarské náměstí
Město Velvary

w w w. v e l v a r y. c z |
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Prosinec
Prosinec
datum upřesníme...
datumběh
upřesníme...
Vánoční
Rozběháme
Velvary
Vánoční běh
Rozběháme Velvary

5. 12.
5. 12.

Dvořákovy Velvary
koncert
- hud.Velvary
festival
Dvořákovy

Sál
městského
koncert
- hud. muzea
festival
Město
Velvary, Městské
muzeum
Sál městského
muzea
Velvary
Město Velvary, Městské muzeum
Velvary

23. 12. - 2. 1.
23. 12.prázdniny
- 2. 1.
Vánoční

Vánoční
24. 12.prázdniny

24. 12.
Předávání
Předávání
Betlémského světla
Velvarská
Kostka
Betlémského
světla

24. 12.
24. 12.mše
Půlnoční

1. 1. 2022
1. 1. 2022ohňostroj
Novoroční

Farnost
KostelKralupy
sv. Kateřiny

Město
Velvarynámětstí
Velvarské

Kostel sv. Kateřiny
Půlnoční
mše
Farnost Kralupy

25. 12.
25. 12.
Koncert

Velvarské námětstí
Novoroční
ohňostroj
Město Velvary

svátky
pro
děti
svátky
pro
:)
pro všechny
děti

Koncert
v rámci hud. fest.
vDvořákovy
rámci hud.Velvary
fest.
Kostel
sv.
Kateřiny
Dvořákovy Velvary

pro všechny :)

Město
Velvary,
Městské muzeum
Kostel
sv. Kateřiny
Velvary
Město Velvary, Městské muzeum
Velvary

27. 12.

27. 12.
Rybova
mše vánoční
Kostel
sv.
Kateřiny
Rybova mše vánoční
Pěvecký spolek
Kostel
sv. Kateřiny
Pěvecký spolek

Velvarská Kostka

Velvarský kalendář je živý
a jistě se bude
proměňoVelvarský
kalendář
je živý
vat.
Chcete
do něj
něco
a
jistě
se bude
proměňopřidat?
Napište
nám
na
vat.
Chcete
do něj
něco
velvareum@velvary.cz
přidat? Napište nám na
Děkujeme!
velvareum@velvary.cz
Děkujeme!

CCZZ IINNTTEERRIIEERR

inzerce ▼ Inzerce
inzerce ▼

Nabízíme:
Nabízíme:

• Montáž a opravy horizontálních
• Montáž
a opravy
horizontálních
a vertikálních
žaluzií
a vertikálních žaluzií
• Seřízení plastových oken a dveří
• Seřízení plastových oken a dveří
• Opravy a servis zasklení balkonů
• Opravy a servis zasklení balkonů
• Pokládka podlahových krytin
• Pokládka podlahových krytin
• Interiérové opravy
• Interiérové opravy

Telefon:
Telefon:
604 821 941
604 821 941
E-mail:
E-mail:
zdenek.czibik@seznam.cz
zdenek.czibik@seznam.cz

Dobrý skutek
Jedno květnové páteční odpoledne manželé Eva Kunčická a František Zof na pravidelné procházce našli v trávě
u cesty na Radoviči zesláblou malou sovičku. Prochladlé
mládě zahřáli v dlaních a později předali pracovníkovi
záchranné stanice AVES, který pro sovičku přijel.
Jednalo se o opuštěné mládě PUŠTÍKA OBECNÉHO,
nyní je umístěno v záchranné stanici AVES Brandýsek
a později bude vypuštěno zpět do přírody.
Pokud jste našli zraněného živočicha z volné přírody, zavolejte na služební telefon záchranné stanice 723 468 462
nebo 602 336 014, rádi Vám poradí.
Více zde: https://www.zachr-stanice.cz.
Pokud si s jakýmkoliv případem nevíte rady, neváhejte záchrannou stanici kontaktovat.
Častými pacienty záchranných stanic jsou živočichové, kteří by se o sebe dokázali postarat
sami (nebo jejich rodiče).
Jedná se především o srnčata, mladé zajíce, ptáčata, ježky a naoko přimrzlé labutě.
Nález osamoceného malého zajíčka nebo srnčete vždy neznamená, že je opuštěný.
Matka je na pastvě a vrátí se. Pokud takovéto mládě naleznete, v žádném případě na něj
nesahejte. V případě, že v nejbližším okolí naleznete zraněnou či mrtvou matku, zavolejte
do záchranné stanice.
Alena Vávro-Křičenská

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat sociální pracovnici Veronice Richtrové, Dis. Moc
děkuji za pomoc při online zaregistrování do očkovacího centra ve Slaném. Sociálním
pracovnicím pečovatelské služby Velvar děkuji za milé a ochotné jednání. Při tak záslužné
práci jim přeji hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
Zdena Holotová

Počátkem tohoto roku byli občané patřící do nejohroženějších skupin, mezi něž patříme
i my, vyzváni, aby se registrovali k očkování proti covidu-19.
Z obavy, abychom při registraci nechybovali, jsme se obrátili na pana starostu a tajemníka
MěÚ. Na jejich doporučení jsme se spojili s pracovnicí Pečovatelské služby města, paní
Veronikou Richtrovou. Ta, nejen že nám zařídila příslušnou registraci a termíny očkování,
ale velice ochotně zprostředkovávala kontakty jak s praktickou lékařkou, tak i s očkovacím
centrem. Navíc zajistila i změny termínů očkování, které byly třeba vzhledem k onemocnění.
Chceme tímto poděkovat Pečovatelské službě, zvláště paní Richtrové za ochotu a velice
vstřícné jednání, i vedení MěÚ, které nezapomíná na své starší občany.
Lenka a Ivan Kurzovi
w w w. v e l v a r y. c z |
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Základní škola Velvary

Městská knihovna informuje
Nepřehlédněte prosím malou změnu provozní doby naší knihovny. Týká se výpůjční doby
v pondělí a v úterý. Od května je v pondělí pro veřejnost otevřeno do 17:00 hod. a v úterý
do 16:00 hod. Tato provozní doba se osvědčila v čase, kdy mohla být knihovna otevřena
jen formou výdejního okénka a čtenáři si tuto variantu pochvalovali.
Od 15. května je již knihovna otevřena pro běžný provoz při dodržení nezbytných hygienických podmínek (v dospělé i v dětské půjčovně jsou k dispozici desinfekční prostředky
na ošetření rukou), vstup pouze s respirátorem a při dodržení počtu maximálně 3 čtenářů
uvnitř knihovny.
Těšíme se na vaši návštěvu a máme radost, že vám můžeme nabídnout spoustu
nových knih, které právě v těchto dnech přicházejí na knižní pulty. O knižních novinkách,
které pro vás máme k dispozici, se můžete dočíst třeba na facebooku naší knihovny:
www.facebook.com/knihovnavelvary/ nebo v on-line katalogu, který najdete na webové
adrese: www.velvary.cz/zivot-ve-meste/mestska-knihovna/

pořádá

Zdeňka Ortová

Půjčovna pro dospělé

9. červen 2021 (středa) od 7.00 do 7.50 hodin

Půjčovna pro děti

Pondělí

8:00 – 11:00

12:00 – 17:00

8:00 – 11:00

12:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 11:00

12:00 – 16:00

-

12:00 – 16:00

od 14.00 do 15.00 hodin

Středa

10. červen 2021 (čtvrtek) od 7.00 do 7.50 hodin

Čtvrtek

8:00 – 11:00

12:00 – 17:00

-

12:00 – 17:00

Pátek

8:00 – 11:00

12:00 – 14:00

8:00 – 11:00

-

před budovou školy.
Děkujeme za Vaši podporu. Prosíme o dodržování
epidemiologických opatření!

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

ZAVŘENO

Inzerce
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Kostka v mantinelech pandemie

Maraton čtení židovských
příběhů a textů židovských
autorů
Při příležitosti Evropského dne
židovské kultury
Středa 16. 6. od 14 do 21 h
na zahradě Velvarské Kostky
Pro děti i dospělé. Přijít a odejít můžete kdykoli.
Číst budou členky a přátelé Velvarské Kostky. Čestný host
Jan Burian. Přehled čtených textů sledujte na webu a fcb.

Děkujeme seniorkám za jarní úklid zahrady. Fotoarchiv Velvarské Kostky

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

+420728827573

velvarskakostka@seznam.cz

Za podpory
města

WWW.VELVARSKAKOSTKA.CZ

Ačkoli poslední rok přinesl mnoho nečekaného a kurzy na dlouhou dobu nuceně ustaly,
Kostka náporu nepříznivých okolností zdatně odolává a hledá si nové způsoby, jak nadále
fungovat i v této nelehké situaci.
Letní příměstské tábory jsou v podstatě zaplněné. Zbývá pár posledních míst na dvou
z osmi pořádaných turnusů.
Velmi nás těší to, že společenství kolem Kostky se neustále rozvíjí.
Dámy z klubu seniorů nám například udělaly velkou radost brigádou na zahrádce, kterou
uspořádaly na přelomu dubna a května. Sešla se jich tam velká skupina a zahrádka se po
jejich zásahu proměnila téměř k nepoznání. Velice jim za tento počin děkujeme a zároveň
obdivujeme jejich vitalitu a ochotu přispět svým dílem k tomu, aby se nám všem v Kostce
dobře dařilo.
Konečně se nám také podařilo přilákat umělce na rezidenční pobyty. Na konci dubna
jsme hostili pražské studio Alta, které zde započalo práci na nové divadelní inscenaci. Na
konci května přijede zase akrobatická dvojice s bizarním názvem Koťátko zkázy. Akrobaté
na oplátku za to, že mohou využít Kostku, budou na našem dětském dnu dělat pro
zájemce malý kurz párové akrobacie.
Dětský den je pak samostatnou kapitolou, o které budeme podrobněji hovořit v příštím
čísle zpravodaje, protože v době, kdy tento článek vzniká, jsme teprve ve stádiu příprav.
Již teď ale můžeme říct, že nás velice potěšila ochota několika desítek dobrovolníků, kteří
pomáhají s přípravou této slavnosti. V neposlední řadě je také třeba zmínit štědrost
obchodníků, kteří přispěli krásnými a hojnými cenami do soutěží. Jsou to: Vietnamská
večerka naproti kostelu, Květinářství Anna Linhartová, železářství Josef Heřman, Lékárna,
Film shop, papírnictví a smíšené zboží Štěpánky Jelínkové v Pražské ulici, drogerie
Schubertovi, PerníKáča, pekařství Zounek a papírnictví Doškovi.
Štědrou finanční částkou přispěla také firma Metal Trade Comax, a.s.
Věříme a doufáme, že se nám tato akce vydaří i navzdory všem okolnostem, které nám
organizaci ztěžují.
Velmi se také těšíme na první událost věnovanou židovské tématice, kterou je Maraton
čtení židovských příběhů a textů Židovských autorů 16. 6. 2021 (viz plakátek na další
straně).
V červnu se také do Kostky navrátí tolik očekávaná shiatsu terapie s Petrou
Cempírkovou (19. - 20. 6.).
Těšíme se na další setkání s Vámi na některé z našich akcí.
Za tým Velvarské Kostky
Kateřina Špičková
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Spolek Prostředí Velvar se představuje
Vážení spoluobčané,
ráda bych vám představila nově vzniklý spolek Prostředí Velvar, z.s. Dle názvu je lehké
odtušit ekologické zaměření spolku, je však třeba vysvětlit, jak spolek vznikl a co je naším
cílem.
Základním stavebním kamenem tohoto spolku je skupina občanů, jejichž společným
jmenovatelem je bydliště v blízkosti společnosti MT Comax, a ta se stala i naším hlavním
tématem.
Společnost MT Comax (se svými předchůdci) je s městem Velvary úzce spjata již
od 30. let minulého století. Asi každý z obyvatel města ví, že se zabývá zpracováním kovů
a jejich recyklací, tudíž patří do kategorie těžkého průmyslu. Tato společnost má historicky
celkem nešťastně danou polohu v těsné blízkosti civilnímu životu. Pokud by se továrna
budovala v současnosti, určitě by nikoho nenapadlo ji umístit v takto těsné blízkosti obytných domů, ale určitě by byla plánována někde v industriální zóně na kraji města, aby
byla co nejdále od dětských hřišť. My však nemáme na vybranou a obě strany si musí
vyjít vstříc, tak abychom vedle sebe mohli slušně žít. A o tuto symbiózu jde právě našemu
spolku.
Naše skupina se začala formovat cca v roce 2015, kdy jsme začali řešit s firmou MT Comax
nadměrné zatížení hlukem. Společnost na naše připomínky reagovala a problém částečně
vyřešila výměnou porouchané součástky, čímž se nám v okolí dost ulevilo. Otevřelo
to ale i další diskuse ohledně zápachu i nadměrného monotónního hluku, které nejen nás,
kteří bydlí v těsné blízkosti, obtěžují. Firma MT Comax nám vyšla vstříc a zřídila „krizovou“
telefonní linku na vrátnici, na niž jsme mohli volat, pokud jsme měli důvod ke stížnostem.
Společnost také přislíbila zabývat se odhlučněním problematických provozů, čímž jsme
došli k názoru, že je vše na nejlepší cestě k nápravě situace. Musím ale konstatovat, že je
to vše, čeho jsme do této doby dosáhli. K zásadnímu zlepšení těchto dvou našich hlavních
problémů bohužel dosud nedošlo. Firma MT Comax se obhajuje tím, že všechny limity
i kritéria pro provoz v těchto oblastech dlouhodobě splňuje, což i dokládá. Z našeho pohledu však k pochybením, která únosnou mez překračují, dochází nadmíru často.
V roce 2017 jsme opět zbystřili, když docházelo ke změně územního plánu a my jsme
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se zcela náhodou dozvěděli, že společnost se chystá na pozemcích po levé straně aleje
směrem na Radovič zbudovat bioplynovou stanici. Tato představa nás opravdu vyděsila.
Nakonec ze záměrů výstavby bioplynové stanice zcela sešlo, ale společnost žádala
v územním plánu změnit velkou část pozemku na pozemek, kde by byla dovolena výroba,
což by pro nás všechny také nebylo příliš přívětivé. Po dlouhých debatách se podařilo
městu alespoň trochu zpřesnit to, co na pozemcích postavit lze a co nelze a za jakých podmínek. Ustanovilo se, jak velká část pozemku bude zastavitelná a že na tomto pozemku
nebude možná výroba, ale pouze skladování. Město se nakonec se společností dohodlo
na kompromisu a povolena byla výstavba skladovacích prostorů s podmínkou odhlučnění
stavby, vybudování odhlučňovacího valu a výsadby zeleně.
Na přelomu tohoto roku jsme se opět náhodou dozvěděli, že na stavebním úřadě se má
schvalovat výstavba této skladovací haly. Stalo se to v době, kdy tato naše skupinka
došla k závěru, že jsme za těchto pět let nezaznamenali žádnou pozitivní změnu týkající se
zápachu a hluku a že je třeba nastartovat novou debatu tímto směrem, aby se ledy,
tentokrát už doopravdy, hnuly.
Díky plánované výstavbě haly jsme si uvědomili, že jako jednotlivci v této věci zmůžeme
velice málo, a to i s podporou města. Abychom
mohli hájit naše zájmy i v oficiálních řízeních a mohli
se k nim vyjadřovat nezávisle na městu a komukoli
jiném, rozhodli jsme se získat právní vážnost tím,
že jsme založili právě tento spolek.
Od začátku roku se podařilo se společností
MT Comax otevřít nový dialog. Samotnou výstavbu
skladovací haly nijak zásadně ovlivnit v této chvíli
nedokážeme. Společně s městem se ale podařilo
s firmou MT Comax zajistit přijatelné podmínky, za
kterých tato nová hala bude vznikat. Díky tomuto
dialogu a hlavně díky ochotě společnosti MT Comax
bude realizována celkem rozsáhlá výsadba zeleně
kolem této nově vznikající haly, čímž nás tento nový
industriální prvek nebude muset zas až tolik bolet.
Díky diskusím se také dbá, aby hala byla co nejvíce
odhlučněna, což je docíleno nejen jejím částečným
zapuštěním do země, ale i vybudováním protihlukového valu směrem k lipové aleji. Pevně věřím, že
se podaří v dohledné době zlepšit i problematickou situaci na téma hluk / zápach – viz bod
níže.
Naším dalším společným projektem je zřízení webového rozhraní, kam bude schopen
každý občan Velvar vkládat svoji připomínku ohledně nadměrného hluku, zápachu či
oblaku dýmu. Toto rozhraní by mělo informovat i ostatní o tom, jestli je momentální problém
již v řešení, co bylo jeho příčinou nebo jestli byl již problém odstraněn. Chtěli bychom tak
komunikaci mezi občany a společností MT Comax zpřístupnit každému, kdo o toto téma
bude mít zájem, a zefektivnit tak řešení těchto problémů společností MT Comax.
Jedním z témat, kterými se také zabýváme, je i kontinuální monitorování ovzduší v dosahu
společnosti. To, že zde něco zapáchá, je totiž dost subjektivní vjem. Jestli v daný okamžik
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někdo něco cítí či ne je také dost závislé na směru větru a dá se i spekulovat o původu
zápachu. Pokud ale dobře měření zacílíme, můžeme zjistit, kdy a jak často se tak děje
a hlavně co je původcem zápachu. Je patrné, že při recyklaci kovů vznikají i velice škodlivé
látky – viz odkaz https://znecistovatele.cz/spot/3456 a tak se domnívám, že monitoring
těchto látek je jak pro nás tak i pro MT Comax velmi podstatný.
Určitě je naším cílem také zlepšit komunikaci mezi společností a veřejností. Jsme si totiž
vědomi, že spousta zlé krve vzniká prostě jen špatnou informovaností mezi oběma stranami. Rádi bychom se dozvěděli víc o budoucích plánech společnosti. Pokud nastane chvíle,
kdy se bude schvalovat nebo plánovat další rozrůstání firmy, rádi bychom se stali nedílnou
součástí těchto procesů. Určitě totiž nemluvím jen za sebe, když říkám, že každá výstavba
nové haly, rozšiřování výroby, narůstání dopravy a další zatěžování životního prostředí
s tím spojené se netýká jen nás v bezprostřední blízkosti společnosti MT Comax, ale i těch,
kdo žijí ve vzdálenějších koutech Velvar. Pojďme si chránit místo, kde žijeme!
Nutno ale také dodat, že se do budoucna budeme snažit zaměřit i na jiná ekologická
témata, která město Velvary trápí, např. sucho, hospodaření s vodou a další.
Pokud chcete vědět víc, určitě sledujte náš FB - Spolek Prostředí Velvar. I zde se budeme snažit informovat o tom, co aktuálně řešíme, čeho jsme dosáhli / nedosáhli a čím se
chceme v budoucnu zabývat. Oceníme i jakýkoli zájem z vaší strany, zajímavé připomínky
či profesionální rady z oboru ekologie.
Na závěr bych také chtěla poděkovat městu Velvary za velmi podstatnou podporu naší
činnosti. Děkujeme!
Za spolek Prostředí Velvar
Marie Štruncová

Inzerce
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I přes přísná opatření proběhl TURNAJ
O POHÁR KRÁLOVSKÉHO MĚSTA VELVARY
Díky dodržení přísných opatření a při snížení účastnických týmů ve Velvarech proběhl
tradiční V. ročník O pohár královského města Velvary. První tři místa obsadily týmy
Bohemians. Turnaj vyhrála pražská Bohemka: CU Bohemians Praha 1905 (ročník 2012).
V dramatickém a velmi kvalitním finále porazila ročník 2012 Fotbalové akademie
Bohemians Praha 1905 – Velvary. Třetí skončila Fotbalová akademie Bohemians
Praha 1905 – Velvary, ale ročník 2013, což bylo bombou celého turnaje. Na dalších
místech se umístila Admira Praha, druhý tým FA Bohemians Praha 1905 – Velvary a šesté
místo obsadil Junior Žatec. Konečně si děti užily dopoledne fotbalu, zaslouží si to.
Josef Dobeš

Inzerce

VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
Jsem opravdu rád, že vás mohu opět pozvat do naší školy.
Po dlouhém čase, kdy jsme si tak trochu připadali jako tajný
spolek. Po období, kdy jsem s obavami sledoval, zda naši školu
nezačnou hromadně opouštět žáci.
Jak samozřejmě a bez přemýšlení jsme přijímali skutečnost,
že hrajeme, zpíváme, tančíme a malujeme.
Teď už víme, že tak jednoduché to nemusí být vždycky.
Během uplynulých měsíců jsme si museli vystačit s komunikací
prostřednictvím internetového spojení. Bylo to někdy s potížemi,
ale i tak jsme si postupně nacházeli cesty a způsoby, jak společně muzicírovat, tančit a výtvarně tvořit. Hudebníci se naučili
hrát dvojhlasem a dokonce jsme vyučovali i komorní hru. Také
jsme dokázali odehrát i on-line koncerty pro rodiče. Náš orchestr vytvořil společnou nahrávku. Pozadu nezůstaly ani taneční
a výtvarný obor. Tanečnice se nám předvedly na několika
nahrávkách a výtvarníci vytvořili kvalitně zpracované prezentace
z jejich tvorby.
Zkrátka jsme o zkušenost bohatší a určitě si budeme vážit
skutečnosti, že je nám opět dovoleno udělat si prostě radost tou
„trochou umění.“
Byla to zkouška odolnosti a soudržnosti pro učitele a jejich žáky.
Troufám si tvrdit, že jsme ji složili s dobrým prospěchem. Společně prožité trápení s technikou, hledání nejrůznějších forem výuky
a způsobů komunikace přineslo učitelům nové poznatky, které
určitě zúročí při další práci. Občas se pozice žák - vyučující zcela
obrátily. To bylo ve chvílích, kdy jsme společně řešili záludnosti
internetové komunikace. Bylo to společné trápení, hledání, ale
i radost z dosažených pokroků.
Moje obavy se rozplynuly, protože žáci ve škole z valné většiny
nejen zůstali, ale v mnoha případech podávali během distanční
výuky dokonce lepší výkony. Důvod byl prostý. Netrápilo je dojíždění a měli víc volného času.
V červnu vás pozveme na:
Absolventské vystoupení tanečního oboru
Závěrečný koncert hudebního oboru

Ve čtvrtek 20.5. proběhla v areálu
Děkanského dvora třídní přehrávka
žáků pana učitele Buňaty

Talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022
se budou konat
od pondělí 14. 6. 2021 do středy 16. 6. 2021
v budově ZUŠ vždy od 17.00 do 19.00.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Za kolektiv ZUŠ Velvary, Oldřich Adelt
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Běh pro Paměť národa poprvé ve Velvarech

PŘIDEJTE
SE K NÁM!
Do našeho
týmu hledáme
šikovné kolegy.

Průmyslová
automatizace
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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www.elmep.cz

Na Chržín, přes Nabdín nebo kousek
za Malvaňák se o třetím květnovém
víkendu rozeběhli běžci na tratě dlouhé 1km, 5km a 10km. Konal se totiž
Běh paměti národa, jako vzpomínka na lidi, kteří se vzepřeli totalitním
režimům. Výtěžek ze startovného
jde na natáčení vzpomínek pamětníků
pro národní archív Paměť národa.
Běželo se na 18 místech Česka.
Mezi nimi nebylo Kladno. Ani Kralupy
nebo Slaný či Mělník. Mezi nimi byly
Velvary! S počtem 44 registrací jsme
co do účasti na 10. místě. Až za
námi se umístila taková města, jako
Chrudim, Kroměříž či Zlín, jak vyplývá z výsledků těsně před uzávěrkou
zpravodaje.
Celkem se registrovalo 2247 běžců,
číslo ale není příliš přesné. Někteří
běžci „si dali“ dvě nebo i všechny tři
tratě, takže se registrovali vícekrát
a naopak pro děti, leckdy vytrvalé
běžce, byla jen souhrnná rodinná
kategorie. Na registračním poplatku
se
v
celé
republice
vybralo
650 000 korun, což je vynikající
výsledek. Organizátoři Běhu paměti
národa za to moc děkují.
Za velvarské spolupořadatele moc
děkuji všem dobrovolníkům ze spolku
Natvrdlí a skupiny Rozběháme
Velvary. Bylo hezké potkávat se na
trati s dalšími běžci, nebo jim v cílové
rovince před Účkem fandit. Někteří
využili možnost a na své startovní číslo si napsali, za koho běží. Například
„Za lidi, kteří byli pronásledováni
pro svou víru“, Za „Rudolfa Brázdila“,
divadelníka z Kralup, kterému kvůli
jedné roli zakázali učit ve škole, a také
se běželo „za dědu“, sedláka, který
na pár let skončil v Jáchymově.
Ještě jednou všem běžcům děkujeme.

Za spolupořádající spolek Natvrdlí
Petr Čechlovský
w w w. v e l v a r y. c z |
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Městské muzeum Velvary
Kronika Velká Bučina
Když zmínil jsem se již o domácích porážkách
vepřů, nutno vyzdvihnouti práci neocenitelnou,
kterou pro obec vykonal zvěrolékař z Velvar,
p. MVDr. Jonáš Karel, který určoval společně
s vedoucím obce mrtvou váhu vepře k samozásobení. Odvod sádla z těchto porážek, který byl
povinný a řídil se dle mrtvé váhy vepře, určoval
opět p. Dr. Jonáš.
Zemědělci měli paušál a nezemědělci měli vždy
poloviční a někdy i jen třetinu skutečné váhy
vepře. Při nutných porážkách byla váha určena
opět p. dr. Jonášem. Byla tak malá, že zdaleka neodpovídala skutečnosti. Tím jaksi pomohl
i zemědělcům, když při normálních porážkách,
následkem paušálu, jim pomoci nemohl.
Nacistický šroub pomalu, ale stále víc a více se
začal utahovati. Ze zdejších občanů byli zavřeni
a čas drženi ve vyšetřovací vazbě: Bém František, čp. 3, Vojtěch Moravec, čp. 77 a Ant. Urban,
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čp. 81. Všichni 3 pak byli propuštěni. Počátkem
roku 1944 při kontrole v obci, která též navštívila p. Josefa Košťála, rolníka a hostinského,
čp. 2, nalezla nějaké maso z neohlášené porážky. Byl udán a před německým soudem v Praze
odsouzen na 1 rok nucených prací do říše. Trest
musel nastoupiti v květnu 1944 do Bayeruthu
v Bavorech. Za 10 měsíců, tj. v březnu 1945 se
vrátil domů se silně podlomeným zdravím. Musel
hned jeti do slánské nemocnice, kde za několik
dnů zemřel. Byl převezen domů a pochován ve
Velvarech. To byla první oběť přinesená národu.
Jeho návratu se nedočkal jeho přítel, p. Josef
Melmuka, který zemřel 3. ledna 1945. Kladenský gestapák, dr. Bürger, byl častým hostem
v obci, protože zde měl revír. Občané jej ignorovali. Spolky zrušené zde nebyly žádné, naopak,
ochotnický spolek „Tyl“, který za prvé republiky celou řadu let nehrál, se „probudil“ a sehrál
několik her. První z nich sehrál na jaře 1940
„Za srdcem“. V létě téhož roku sehrál „Moje
zlatá holčička“, pak „Kdo nemiloval – nežil“
a jednu z nejlepších her doma K. Želenského
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„U
Dušánků“.
Poslední
hrou
za okupace byla
Štechova
veselohra
„Třetí
zvonění“,
jež
byla hrána zde
dvakráte a pak
opakována ještě
v
Lešanech.
Režii všech her
měl Vinš Vladimír. Jedinou nucenou korporací
zde bylo „Mladé
národní souručenství“,
kde
museli všichni hoši a děvčata do 26. roku věku choditi „na cvičení“. Hochy cvičil Karel Janda ml.
a Moravec Václav ml. a děvčata pak Králová Helena a Šubrtová Jarmila. Hochy však toto „cvičení“
dlouho netěšilo, dívky byly vytrvalejší. Pak toho ale nechaly též. Po stránce kulturní měla tato mládež
činnost v divadle, kde za režie p. Vojtěcha Moravce sehrála nějakou hru.
Židů zde nebylo, takže po této stránce měla obec pokoj. Zakázán byl poslech zahraničního rozhlasu
a kdo se provinil, byl zatčen. Syn hospodyně p. Faixe, pí. Culkové, Jaroslav, byl nejprve u „vládního“
vojska a když toto posláno bylo do Itálie, tu ještě s jinými kolegy přešel do Anglie, kde vstoupil do
zahraniční armády a bojoval proti Hitlerovi. Po válce se vrátil domů a dnes provozuje živnost hostinskou a řeznickou v Horním Litvínově u Mostu. Nálada občanů byla stále horší a horší a každý byl
již těmi poměry otráven a toužebně očekával konec. Jedinou vzpruhou byl poslech zahraničního
rozhlasu, přesto, že byl přísně zakázán.
Dne 26. června 1943 přišla „Jobova“ zvěst. Aniž by se kdo nadál, přišla poštou zpráva z okresního
úřadu v Roudnici n./L., kam naše obec nyní patřila, když kralupský okres byl zrušen, že okresním
hejtmanem, Němcem, Drem Pettersem bylo rozpuštěno obecní zastupitelstvo a jmenována správní
šestičlenná komise, která měla groteskní složení:
Předseda: Bohumil Rech, hostinský a rolník, č. 15.
Místopředseda: Vinš Vladimír, pošt. úředník, č. 22.
Členové komise: Štrobl Alois, rolník, č. 30., Mareš Karel, zedník, č. 86., Pařízek Čeněk, tesař, č. 26.,
Beránek Josef, rolník, č. 41.
Pan Bohumil Rech ihned druhého dne jel do Roudnice s lékařským vysvědčením a žádal o zproštění funkce předsedy. Po dlouhém jednání mu bylo vyhověno. Místopředseda Vinš Vladimír nemohl
ihned druhého dne jeti do Roudnice s p. Rechem, byv vázán služebně. Jel tedy až třetí den, druhý
to den, kdy tam byl p. Rech. Jel rovněž žádati o zproštění. K jeho údivu mu byl ihned dáván dekret
o jmenování předsedou. Ten však jej nepřijal a byl předveden k hejtmanovi. Tam žádal o zproštění,
vymluviv se na časné dojíždění do služby do Prahy. Po dlouhém jednání, jemuž byl přítomen oficiál
Vlastimil Kavina, který do dnešního dne slouží v Roudnici jako nejlepší znalec samosprávy, konečně
hejtman Petters jmenování celé komise zrušil s poukazem, že starosta obce pan Frant. Král musí
vésti úřad až do svého zproštění. Tím bylo neštěstí zažehnáno. Ale né na dlouho. Ustavičné běhání
strážmistra Ilicha z Velvar netušilo nic dobrého. Dne 16. září 1943 ve čtvrtek, přišla nová pohroma.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Došlo jmenování nové správní komise:
Předseda: Melmuka Josef, rolník, č. 10.
Místopředseda a zásobovací a vyživovací referent: Vinš Vladimír, pošt. úředník, č. 22
Členové komise: Beránek Josef, rolník, č. 41.,
Bělský Václav, rolník, Malá Bučina, č. 1., Drobný
Karel, rolník, č. 36., Šubrt Antonín ml., rolník,
č. 7.
Ihned druhého dne opět jel předseda, Jos. Memluka, který již byl skutečně nemocen, s lékařským vysvědčením do Roudnice se žádostí o zproštění. Bylo mu vyhověno pouze pod
podmínkou, že zůstane členem správní komise
a jeden z této komise bude předsedou. Hned po
něm jel do Roudnice opět místopředseda Vinš
se žádostí o zproštění. Byl však hejtmanem vyhozen s poukazem, že jako státní zaměstnanec
bude tuto práci dělati, nebo jej nechá ihned zavříti. Opět zde přítomný oficiál Kavina jako dobrý
Čech mu domlouvá, že lepší je, když samosprávu v obci budou dělati naši lidé, nežli Němec.
S nepořízenou se vrátil domů.
Na pondělí 20. září 1943 byli všichni svoláni
do obecní úřadovny, která byla v bytě starosty
p. Fr. Krále, k převzetí úřadu. Za okresní úřad
byl přítomen oficiál Kavina a účetní tajemník,
Ant. Podivínský. Mimo členy komise pozváni
ještě: Antonín Zvědínek, rolník, čp. 12, který již
dříve byl jmenován místním předsedou Spolku
zemědělství a lesnictví a toto dále vedl a p. Karel
Rech, jenž měl převzíti obecní pokladnu. Svolání
znělo na 9. hodinu dopolední. Všichni se dostavili mimo Vlad. Vinše, který normálně jel ráno do
služby do Prahy v předpokladu, že než se vrátí
zpět domů, bude úřad předán jinému. Situace
vypadala zatím jinak. Když vracel se z nádraží,
čekal na něho strážník, Václav Řezáč, že se má
hned dostaviti na obecní úřad. Musel tedy jíti.
Tam byli všichni ještě přítomni a p. oficiál Kavina
mu oznamuje, že mimo funkci náměstka předsedy správní komise, jímž byl zvolen p. Josef
Beránek, rolník, čp. 41, také „Velvarák“, musí
dělati zásobovací, vyživovací a policejní referát.
Ten proti tomu protestuje, že je to mnoho práce
a že denně ve 4 hodiny musí vstávati. Pan Kavina prohlašuje, že „věc“ je již hotová a protokol

již napsaný. V protokole stojí, že jak předseda,
tak místopředseda je ve své funkci úplně samostatný a jeden na druhém naprosto nezávislý.
Tím končilo předání úřadu.
Skutečné předání nastalo až v příštích dnech,
neboť nejdříve se musela najít místnost pro
obecní úřad, protože žádný doma úřadovat
nemůže. Zatím našla se prázdná místnost se
síňkou v obecním domě čp. 16, která se později upravila a opravila tak, jak stojí dnes. Zemědělský referát spolu s p. Zvědínkem dělal bratr
předsedy, p. Fr. Beránek, železniční zaměstnanec. Správní komisi čekala velká práce. Nejdříve obecní váhu spraviti a vyměniti dříví, pak
ihned kapličku a pak obecní úřad a byt strážníka.
Byly vysázeny v obci topoly od kovárny k domu
čp. 12 a od trafiky podél hostince pana B. Recha, čp. 15. Na správní komisi si občané jistě
nemohli naříkati, protože všemožně vycházela vstříc a udělala skutečně vše, co se udělati
dalo. Dne 8. listopadu zemřel (1943) p. Leopold
Linke, bývalý majitel největší usedlosti v obci,
čp. 10. Byla to nejznámější osoba v celé obci.
Bez něho by se „nic neudělalo“. Byl dlouholetým
členem obecního zastupitelstva a členem všech
místních spolků. Zbytek svého hospodářství, byv
svoboden, prodal r. 1937 p. Josefu Melmukovi.
Povinné dodávky dobytka, obilí atd. se dodávaly
vždy, když již to muselo býti. Okresní kontrola
byla zde častým hostem. Co kdo nutně nemusel,
jistě nedal. Černé porážky vepřů nebyly žádnou
zvláštností, o nichž vedoucí obce dobře věděli.
Přáli si jen, aby to nikdo neudal. Ty ojedinělé
případy, kdy nějaké bezvýznamné udání přišlo,
se snadno likvidovaly. Všude koukol mezi pšenicí. Tak i zde se vyskytly případy, kdy chtěli
jednotlivci vydělati na lidské bídě a na černém
trhu prodati 1 q pšenice za 1000 K, 1 kg sádla
za 400 K, vejce za 20 K, 1 l mléka za 15 až
20 K. Bohudíky byli v mizivé menšině a velká
většina zemědělců prodala své výrobky za
ceny přijatelné, někteří docela za ceny maximální.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

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.
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MUZEUM TECHNICKÝCH HRAČEK VELVARY
Vážení a milí návštěvníci,
zde je slíbené pokračování
náhledu do expozice našeho muzea, jehož začátek
jste si mohli přečíst v květnovém Zpravodaji.
3/ Mezi nové přírůstky
do sbírek muzea v tomto
roce patří také dřevěné
hasičské auto československé výroby, které je prvním
hasičským vozem v naší
stálé expozici ve Velvarech.
Dřevěné hračky mají v českých zemích několika set
letou tradici. V době první republiky je vyráběla celá řada továren na hračky a bezpočet
malých řezbářských dílen. Jejich produkce pokračovala i v poválečném období, ale
po únoru roku 1948 byly všechny soukromé firmy postupně zestátněny a staly se z nich
Národní podniky nebo Výrobní družstva, respektive byly začleněny do velkých státních
podniků. Otázka pro naše čtenáře zní: POZNÁTE VÝROBCE HASIČSKÉHO AUTA?
Vyberte z uvedených možností: A/ Schowanek Desná, B/ VD Igra Praha, C/ Hamiro
Rokycany, D/ Blank Ústí nad Orlicí, E/ Tofa Semily.
Zdá se, že ani tentokrát není snadné zvolit správnou odpověď na třetí otázku naší
poznávací hry, protože téměř všichni uvedení výrobci s výjimkou Výrobního družstva
Igra Praha vyráběli také dřevěná autíčka. Dřevěné hasičské auto ve sbírkách našeho
muzea vyrobil národní podnik Tofa pravděpodobně ještě koncem 40. let nebo až
v 50. letech 20. století. Název TOFA – Toys Factory Albrechtice vznikl roku 1947
po znárodnění původní továrny na dřevěné soustružené zboží SCHOWANEK Desná,
(později Jiřetín pod Bukovou a Albrechtice v Jizerských horách). Zakladatelem firmy
byl Johann Schowanek, který od roku 1896 vedl vlastní výrobu v Desné a roku 1908
postavil továrnu na dřevěné zboží v Jiřetíně pod Bukovou. Zpočátku šlo hlavně
o dřevěné perle, knoflíky a další soustružené výrobky. Ve 20. letech minulého století
se výrobní program rozšířil o dřevěné hračky, které postupně získaly světový ohlas.
Po Johannově smrti převzal vedení firmy jeho syn Hans Schowanek. Po druhé světové
válce byla firma znárodněna a došlo také ke změně výrobního sortimentu. Po únoru
roku 1948 byly pod Tofu postupně začleňovány zestátněné firmy, které se specializovaly
na dřevěné hračky. Od roku 1958 začal národní podnik používat nový název
TOFA, n. p., Semily a stal se největším československým výrobcem dřevěných hraček
a stolních her.
4/ Tentokrát jsme pro vás vybrali dětský promítací přístroj československé výroby,
který je v pořadí čtvrtým soutěžním exponátem ze sbírek Muzea technických hraček.
Tato zajímavá promítačka byla vyrobena Továrnou na hračky a kovové zboží STELLA
w w w. v e l v a r y. c z |
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v Krnsku na Mladoboleslavsku ve 30. letech 20. století. Tradici výroby hraček v Krnsku
založil Jozef Kotek, který zde provozoval malou dílnu na výrobu dětských pušek, hraček
a zahradnického náčiní již od roku 1890. Jeho synové, Ladislav a František Kotkové,
rozšířili výrobu a v roce 1914 postavili novou tovární budovu poblíž železničního nádraží.
Vedle kovových hraček a zahradnického nářadí se stále více rozvíjela produkce
střelných zbraní. Sortiment hraček značky Stella tvořily zejména dětské pušky, pistole
a šavle, polní děla, vláčky, promítačky, dřevěné koloběžky a vozíky. V roce 1920
byla společnost přeměněna na firmu Ladislav
Kotek s. r. o. Po ukončení
války byla produkce hraček obnovena a trvala
přibližně do roku 1950.
Otázka pro naše čtenáře
zní: JAK SE ODBORNĚ
NAZÝVÁ TENTO TYP
PROMÍTAČKY? Vyberte
z uvedených možností:
A/
Laterna
magica,
B/ kinematograf, C/ projektoskop, D/ grafoskop,
E/ diaprojektor.
Se správnou odpovědí
vás budeme trochu napínat. Jistě neuniklo vaší pozornosti, že promítačka je vybavena
cívkami s navinutým filmem. Dnes již málokdo ví, že za objevením filmu stojí Thomas
Alva Edison, slavný americký vynálezce a podnikatel. Již v roce 1889 nechal patentovat své vynálezy: 35 mm široký filmový pás s perforací, první kinematograf (filmovou
kameru) a tzv. kinetoskop (první promítací přístroj). První veřejné promítání filmu
na plátno uspořádali bratři Auguste a Louis Lumièrové roku 1895 v Paříži. Lumièrové
patřili mezi první filmové tvůrce, zdokonalili kinematografický přístroj, experimentovali
s filmováním a také asistovali Edisonovi. V Českých zemích se poprvé promítalo
roku 1896 v Karlových Varech. První české snímky natočil průkopník kinematografie
a amatérský fotograf Jan Kříženecký. V roce 1898 je promítal na Výstavě architektury
a inženýrství v Praze v pavilonu Český kinematograf.
Také světoví výrobci hraček nezůstali pozadu a do sortimentu zboží zaváděli první
dětské promítačky, nejprve jen tzv. Laternu magicu (kouzelná lampa, nebo také skioptikon)
osvětlenou petrolejovou lampičkou k promítání barevných obrázků tištěných na skleněné destičky. Kolem roku 1900 se objevily i první dětské kinematografy později upravené
na elektrické osvětlení. Mezi nejznámější výrobce patřily zejména německé firmy,
například Ernst Plank, Gebrüder Carette nebo Gebrüder Bing. U nás nastal rozvoj filmové
produkce až po vzniku Československa. Jediným známým československým výrobcem dětských promítaček z této doby byla Továrna na hračky a kovové zboží STELLA
v Krnsku, která ve 30. letech dodávala malé plechové kinematografy s žárovkou k promítání pohádek nebo anekdot na krátkých a němých celuloidových filmech. Tedy kdo z vás
zvolil možnost B, byla to správná volba.
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5/ Legendární kovovou stavebnici Merkur zná jistě každý a možná ji máte doma i vy.
Z barevně lakovaných dílů spojovaných šroubky a matičkami bylo možné sestavit snad
jakýkoliv model od větrných mlýnů, mostů a jeřábů až po auta, letadla nebo železnici.
Otázka pro naše čtenáře zní: KDY SE ZAČALA VYRÁBĚT STAVEBNICE MERKUR?
Vyberte z uvedených možností: A/ 1897, B/ 1910, C/ 1925, D/ 1933, E/ až po roce 1945.
K této československé stavebnici patří dlouhá a zajímavá historie. Předcházela ji kovová
stavebnice INVENTOR, která se vyráběla v letech 1920 až 1925. Vymyslel ji pan Jaroslav
Vancl, zakladatel firmy Inventor v Polici nad Metují. Návrhům stavebnic se věnoval
již před první světovou válkou. Stavebnice Inventor se stala první kovovou stavebnicí
vyráběnou v Československu s originálním principem spojování kovových dílů pomocí
háčků. Kvůli technické náročnosti na sestavení modelů a omezené variabilitě se tato
stavebnice na trhu hraček bohužel neujala, a tak se začalo s výrobou nové kovové
stavebnice MERKUR s využitím spojování barevně lakovaných dílů šroubky a matičkami.
Tento způsob se osvědčil již u starších patentovaných kovových stavebnic, z nichž
nejznámější je anglická stavebnice MECCANO pana Franka Hornbyho z Liverpoolu
(patent. 1901) nebo proslulá stavebnice MÄRKLIN firmy Gebr. Märklin & Cie, Goppingen
(patent. 1917 a 1919). Tedy správnou odpovědí na otázku, kdy se začala poprvé vyrábět
legendární stavebnice MERKUR, je možnost C, tj. od roku 1925. Zanedlouho se v Polici
nad Metují začaly vyrábět také první plechové vláčky na elektrický pohon, a to od roku
1933, které uvidíte v provozu na velkém kolejišti v naší stálé železniční expozici ve Velvarech.
Miroslav Smaha
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KŘÍŽOVKA
Citát básníka, prozaika a překladatele Jana Zábrany (4. 6. 1931 – 3. 9. 1984):
„Na knihách je katastrofální, že se nedá číst víc než jedna najednou a že knihu jednou
přečtenou nelze.… (viz tajenka).“

Inzerce

Koupím Vaše restituční nároky
Cena nároků do budoucna bude jen klesat,
díky plánované restituční tečce.
Tel: 604 374 807
Inzerce
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce
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Křížovku na ČERVEN připravila L. Štýbrová

VYLUŠTĚNÍ Z KVĚTNOVÉHO ČÍSLA:
Ukázka z knihy VTIPY PRO DĚTI 4:
Baví se dva zahrádkáři: „Když se mluví hezky s rostlinami, rostou pak mnohem rychleji.“
„Fajn, tak já jdu teď na zahradu a ZKUSÍM URAZIT PLEVEL.
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CESTOVÁNÍ ČASEM SE SKŘÍTKEM MUZEJNÍČKEM
Městské muzeum Velvary Vás zve na novou samoobslužnou
hravou prohlídku muzea. Od 25. 5. do konce června pro rodiny
s dětmi ZDARMA.
Vhodné pro děti 4 - 12 let.
Je třeba se OBJEDNAT PŘEDEM na tel. 725 867 123
nebo na: muzeum@velvary.cz či kurator.muzeum@velvary.cz

