číslo 7/2021

10 Kč

Červenec

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Libor Šulc je u velvarského hasičského sboru již 50 let
Opožděnou červnovou Valnou hromadu
našeho hasičského sboru využili členové
k předání stužky k medaili „Za věrnost“
k významnému výročí 50 let členství
ve sboru Liboru Šulcovi. Ten je v našem
hasičském sboru od roku 1970, z toho
27 let vykonával funkci starosty sboru, nyní
je jeho hospodářem. Velkou část profesního života strávil u profesionálních hasičů
na požární stanici v Kladně a ve Slaném,
kde působil dlouhé období jako velitel.
Našemu sboru pomáhá dlouhodobě i jako
pracovník městského úřadu ve Velvarech.
Zároveň jsme Liboru Šulcovi, který je od roku 2019 držitelem nejvyššího hasičského
vyznamenání - titulu „Zasloužilý hasič“, předali pamětní skleněnou hasičskou přilbu
s věnováním.
František Saifrt
starosta sboru

PODĚKOVÁNÍ DO ŠKOL
Děkujeme všem paním učitelkám a pánům učitelům ze všech
našich škol, jakožto i paním asistentkám a pánům asistentům, paním kuchařkám i dámám uklízečkám, všem dalším
zaměstnancům a samozřejmě též ředitelkám a ředitelům
našich škol, za to, že tenhle školní rok zvládli s koronou,
s našimi dětmi i s námi. Děkujeme a přejeme hodně dlouhé
a osvěžující prázdniny!
Město Velvary

Poděkování
Velmi děkuji a jsem vděčna paní Kalinové a paní Valentové
za nezištnou pomoc. Našly moji kabelu na opuštěné lavičce, hned ji
přinesly na Městský úřad a předaly mi ji.
Marie Čermáková
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VELVARSKÝ ČERVEN
To byl ale červen! Takový jsme dlouho nezažili.
S rozvolněním proticovidových opatření rozkvetl život společenský a jeden najednou nevěděl, kam dřív
skočit, dva i tři by měli co dělat. Hodně se toho dělo
na Malvaňáku, kde se v našich krásných společenských lázních U-čko konečně otevřelo toužebně vyhlížené osvěžující okénko, život se ale též plně vrátil
do škol, školek, na hřiště i do ulic. Takže jsme naplno
slavili den dětí, rozjel se život spolkový a ožila i muzea a galerie, k provozu se vrátila i Velvarská Kostka,
užili jsme si koncerty i vystoupení ZUŠ, setkali se
na velké letní taneční párty, sportovní oddíly začaly
naplno trénovat, Malvaňák byl plný plavců i brodičů,
dítka školou povinná se rozjela na školy v přírodě
a školní výlety, po dvou letech jsme konečně i přivítali nové občánky (někteří už nám přišli po svých
a mnoho nechybělo, aby se sami i podepsali do pamětní knihy), mateřská škola se slavnostně rozloučila s předškoláky, základka vyřadila deváťáky, rozdalo se vysvědčení a lid velvarský se začal pomalu
rozjíždět na výjezdy do krajin českých i dále, prostě
začátek léta, na jaký jsme byli zvyklí, ale jaký jsme dlouho nezažili. Je dobře, že už zase
můžeme, věřme, že nám ten normální stav co nejdéle vydrží.
Milí Velvarští, Bučinští i Ješínští, užijte si co nejkrásnější a nejnormálnější léto, odpočiňte
si, v pořádku se vraťte z cest. A kdybyste někde narazili na něco zajímavého, co by se Vám
líbilo ve Velvarech, dejte vědět!
Srdečně zdraví Radim Wolák, natvrdlý starosta velvarský

ČERVEN VE FOTOGRAFII

Dětským dnem jsme letos zahájili Malvaňáckou sezonu

Na rybník přiletěly labutě
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3. Na náměstí se zas slétli sloni
4. Bezovka vykvetla později
5. Lekníny na Malvaňáku včas
6. Na Malvaňáku se koupalo a topoly
sněžily vůkol
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7. Ale také se tančilo na Letní párty
8. Koncertovalo se - foto ze závěrečného vystoupení ZUŠ
9. I se tu plánovala celoměstská
veřejná debata o rozvoji města
10. Přejeme krásné letní večery
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STŘÍPKY Z MĚSTSKÝCH MENŠÍCH I VĚTŠÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ
Velvarská Záložna – práce na budování našeho kulturního svatostánku běží
pomaleji, ale jistě, práce se již převracejí
z fáze bourací do fáze tvořící a konečně
to začíná být patrné. Moc děkujeme všem
sousedům, kterým místo letních cikád budou ještě nějakou dobu cvrkat sbíječky.
Děkujeme! Stavba se zatím stále drží
na schválené výši 55 milionů korun,
30 milionů máme z dotace MMR.
Kanalizace Velká Bučina – kanalizace
je pod zemí a blíží se kolaudace. Svou
lepší tvář získávají i povrchy. Město se
rozhodlo investovat další 4 miliony do oprav dvou komunikací, aby po skončení
stavebních prací byla Bučina hezčím místem pro žití. Na podzim plánujeme instalaci
mobiliáře a výsadbu stromů. Snad nám na ně zbyde. Projekt výstavby kanalizace stál
29 milionů korun, z toho je 12 milionů dotačních. 4 miliony navíc jdou do opravy povrchů.
Chodník Slánská – Malovarská se začal konečně budovat. Sotva se práce rozjely,
trochu se zabrzdily nálezem sítí, které jsou položeny méně hluboko, než by měly a bude
třeba si s tím poradit, ale už brzy se stavba znovu rozeběhne. Bohužel se tím náklady
zvyšují o 0,5 milionu. Celkové náklady stavby činí 3,5 milionu Kč, dotační prostředky
Státního fondu dopravní infrastruktury představují 2,4 milionu Kč.
Oprava sálu ZUŠ – sál naší ZUŠ získává
novou a krásnou tvář, má kompletně nový
vnitřní kabátek včetně dubové podlahy.
Nyní vybíráme dodavatele akustického
dřevěného obložení, které bude stát
1,5 milionu a my na něj dostali příspěvek
díky MAS Přemyslovci z Programu rozvoje
venkova 400 tisíc Kč. Práce se budou
dokončovat jistě ještě na podzim, o dřevo
je nouze.
Nový výtah v MŠ – modernizace kuchyně
mateřské školy se posouvá na příští léto,
nejsou stavební firmy. Pro letošní rok jen
nakoupíme gastro zařízení, na což jsme získali také 400 tisíc korun přes Přemyslovce
(celková cena 1,3 milionu).
Vybavení ZŠ novou technologií pro distanční výuku – projekt, u kterého budeme
raději, když jej nebudeme muset v budoucnu tolik využívat, ale je dobré být připraven.
Škola nakoupí nové moderní sady pro distanční výuku v hodnotě cca 400.000 i tento
projekt je podpořen z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Přemyslovci.
Oprava Sladovny – nevíme, kdo nám tuhle zprávu z nebe poslal, ale byla dosti důrazná,
stropem Sladovny nám proteklo tolik vody, že jsme ji museli zavřít a chystáme projekt
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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na opravu. Se stávajícími nájemci jsme proto ukončili spolupráci a děkujeme jim
za všechno, co nám nalili a uvařili, a uvidíme, jak to bude dál.
Kostel sv. Jiří už se pomalu ale jistě začíná vylupovat do své krásy. Restaurátoři se
dostávají do poslední fáze a město v příštím roce získá krásný a velmi důstojný
starobylý a přitom nový prostor pro rozličné ceremonie a setkání všeho druhu. Akce je
spolufinancována z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR.
Radnice má nová okna. Během května jsme využili oddávací pauzy a uskutečnili
druhou etapu výměny oken na radnici. Stará rozpadající se šla světem a místo nich hledí
do náměstí krásná modřínová, bílá okna členěná jako za stara a otevíravá ven, naše
památková zóna je díky nim zas bohatější. Akce je spolufinancována z Programu
regenerace památkových zón MK ČR.
Sběrné místo s novým vybavením. Připravujeme výběrové řízení na vybavení sběrného
místa u ČOV, které by na podzim mělo získat mnoho nových kontejnerů a umožní tak
rozšíření služeb veřejnosti. Příspěvek na toto vybavení máme z Operačního programu
životní prostředí.
Jak vidno, přes léto bude co dělat, pracujeme i na mnoha dalších drobných i větších
projektech, o nich Vás budeme rádi informovat zase příště. Děkujeme, že se zajímáte!
(rw)
Inzerce

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. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce
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Hasiči pravidelně zajišťují pro město svoz vyřazených elektrospotřebičů
Členové našeho hasičského sboru se podílí na zpětném odběru elektrospotřebičů a zařízení v rámci
našeho města od roku 2015, kdy bylo na hasičské
zbrojnici vytvořeno sběrné místo s tímto zaměřením. Jedná se o Kolektivní systémy zpětného odběru
společností ELEKTROWIN a ASEKOL. Množství
sebraných a odevzdaných elektrických spotřebičů
roste každým rokem, jen za rok 2020 bylo z našeho
města odvezeno přes 27 tun těchto spotřebičů
(chladničky, pračky, televizory, atd.).
ELEKTROWIN a.s. přispívá na sběr a motivuje ke zvýšení míry sběru prostřednictvím
několika programů, které, vedle materiální a finanční podpory zpětného odběru, zahrnují
i materiální a finanční podporu informovanosti občanů.
Vzhledem k objemu odevzdaných spotřebičů (v přepočtených kilogramech na občana)
v prvním kvartále letošního roku, jsme si v rámci Motivačního programu mohli požádat
o finanční podporu v hodnotě 15 000 Kč, kterou jsme využili na zabezpečení sběrného
místa pomocí kamerového systému.
Každý odevzdaný spotřebič po ukončení jeho životnosti do sběrného místa z rukou našich
občanů přispívá nejen k omezení negativních dopadů na životní prostředí, ale i k finanční
podpoře našeho města a hasičů, což je alespoň mírnou odměnou za odpracované hodiny
našich členů při sběru a odvozu těchto spotřebičů k ekologické likvidaci.
František Saifrt
starosta sboru

Upozorňujeme, že splatnost místního poplatku
za komunální odpad na rok 2021 je 31. 8. 2021.
Platbu je možné uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu, nebo převodem
na účet. Informace pro bezhotovostní převod získáte ve svém odpadovém účtu nebo
na telefonu 315 617 007.
Při této příležitosti prosíme o kontrolu a aktualizaci údajů v odpadovém účtu MESOH.
Věnujte prosím pozornost zadání e-mailu, případně telefonního kontaktu ve Vašem
účtu, dále údajům o nádobách a počtu osob na stanovišti. S aktualizací údajů Vám rády
pomohou i pracovnice městského úřadu.
Zároveň prosíme o kontrolu čárového kódu na Vašich popelnicích.
V případě, že je poškozený, vyzvedněte si nový kód v přízemí
městského úřadu nebo nás kontaktujte na tel. 315 617 007,
emailu: pokladna@velvary.cz, urbankova@velvary.cz
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Jitka Urbánková, Martina Vochomůrková
odbor hospodářsko-správní

Kam správně s odpadem?
V poslední době zaznamenáváme stále více stížností občanů, kteří nás upozorňují,
že v kontejnerech na tříděný odpad se objevily materiály, které do nich v žádném
případě nepatří.
Pokusíme se tedy shrnout, kam s jednotlivými komoditami.

Modrý kontejner na PAPÍR
NE !!

ANO
Krabice, karton

Dětské pleny

Noviny, časopisy reklamní letáky

Hygienické ubrousky

Obálky, sešity

Mokrý, mastný a znečištěný papír

Kancelářský papír

Nápojové kartony od mléka, smetany, džusů

VKLÁDEJTE POUZE PAPÍR ŘÁDNĚ SEŠLAPANÝ, KRABICE ROZLOŽENÉ !!!
Žlutý kontejner na PLAST
NE !!

ANO
Plastové lahve, PET lahve

Hliníkové plechovky od nápojů

Plastové sáčky

Podlahové krytiny

Nápojové kartony od mléka, smetany, džusů..

Plastové nádoby od chemikálií

Plastové nádoby

Plastové nádoby od olejů

Kelímky, krabičky

Plastové trubky

Čistý polystyren (např. z obalů od elektrospotřebičů) Obaly od chipsů
Ostatní výrobky z plastů

Uzené makrely ...divíte se? I to jsme se zde našli

Zelený kontejner na SKLO
NE !!

ANO
Skleněné lahve od nápojů

Keramika

Skleněné zavařovací lahve

Porcelán

Tabulové sklo

Zrcadla

Varné a laboratorní sklo, barevné sklo

Drátěné sklo, autosklo

Kontejner na TEXTIL
NE !!

ANO
Čisté oděvy zabalené do igelitových pytlů nebo tašek Silně zašpiněné oděvy
Čisté boty v igelitovém obalu, bez poškození

Plesnivé a mokré oděvy

Čisté, nepoškozené hračky v igelitovém obalu

Chemikáliemi zašpiněné oděvy

Čistý bytový textil

Roztrhané a poničené boty
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Červený kontejner na ELEKTROSPOTŘEBIČE
NE !!

ANO
Drobné kompletní nerozebrané spotřebiče (mobilní
telefony, nabíječky, fény, kulmy atd.)

Čerstvé maso – divíte se ? To jsme zde opravdu
našli

Žehličky
Rychlovarné konvice
Holící strojky

Stříbrný box DROBNÉ ELEKTRO A BATERIE – naleznete v městské knihovně
NE !!

ANO
Drobné elektrospotřebiče

Rozebrané spotřebiče

Baterie

Tonery

Nádoby na ŽELEZNÝ ODPAD
NE !!

ANO
Drobný železný odpad

Hliníková víčka od jogurtů

Hřebíky, šrouby

Hliníkové obaly od konzerv

Kovové tuby
Obaly od konzerv ( železné)
Během července bude rozšířen počet nádob na další stanoviště

Nádoby na HLINÍKOVÝ ODPAD
NE !!

ANO
Hliníkové nádobí ( příbory, hrnce, ešusy, konvice)

Železné šrouby, železné obaly od konzerv

Nápojové plechovky

Nápojové kartony

Víčka zavařovacích sklenic

Obaly od žvýkaček, másla, margarínu, vnitřní obaly
cigaret

Konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole

Veškeré obaly, ve kterých je hliník neoddělitelně
spojen s jiným materiálem

Plechy a ostatní hliníkové součástky

Hliníkové nádoby pod tlakem (tzv. aerosoly)

Během července bude rozšířen počet nádob na další stanoviště

OLEJ
NE !!

ANO
Všechny druhy potravinářských olejů ( řepkový,
slunečnicový, olivový, kokosový)

Technické oleje

Všechny druhy potravinářských tuků ( máslo,
margarín, sádlo)

Maziva, barvy, laky
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Sběrné místo v ulici Chržínská ( u čističky odpadních vod)
Sběrné
místo v ulici Chržínská ( u čističky odpadních
ANO
NE !! vod)

ANO
Velkoobjemný odpad – rozebraný
nábytek
Velkoobjemný
odpad
–
rozebraný
nábytek
Koberce, lina

Stavební suť
Stavební
suť látky
Nebezpečné

Koberce,
Vysklená lina
okna
Vysklená okna
Bioodpad

Nebezpečné
látky
Zbytky chemikálii
Zbytky chemikálii

NE !!

Bioodpad
Objemný plast
Objemný
plast
Pneumatiky
bez disků – nově od června
Pneumatiky
disků
nově
od června
Tento
odpadbez
patří
VŽDY– na
sběrné
místo, nikdy neodkládejte ke kontejnerům !!!
Tento odpad patří VŽDY na sběrné místo, nikdy neodkládejte ke kontejnerům !!!

Sběrné místo v ulici Karla Krohna ( Hasičská zbrojnice)
Sběrné
ANOmísto v ulici Karla Krohna ( Hasičská zbrojnice)
NE !!
NE !!

ANO
Lednice, mrazničky
Lednice, mrazničky
Televizory,
monitory, počítače

Nábytek
Nábytek
Plasty

Televizory,
monitory, počítače
Domácí elektronika
Domácí
elektronika
Železo

Plasty
Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad

Železo

Neodkládejte odpad mimo nádoby, vystavujete se možnosti udělení nemalé
pokuty, všechna
stanoviště
monitorována.
V případě,
že jeudělení
nejbližší
kontejner
Neodkládejte
odpad
mimojsou
nádoby,
vystavujete
se možnosti
nemalé
naplněný
vyhledejte
jiné stanoviště,
ne všechnaVkontejnerová
stání
jsou rovnoměrně
pokuty,
všechna
stanoviště
jsou monitorována.
případě, že je
nejbližší
kontejner
využívána.vyhledejte jiné stanoviště, ne všechna kontejnerová stání jsou rovnoměrně
naplněný
Hromady smetí mimo nádoby nejsou dobrou vizitkou našeho města a kazí prostředí
využívána.
nám všem.
Hromady
smetí mimo nádoby nejsou dobrou vizitkou našeho města a kazí prostředí
nám
všem.
Pro uložení většího množství odpadu využijte služby sběrného místa u ČOV.
Pro
uložení
většího
množství odpadu
využijte
služby sběrného
místa useČOV.
Pokud
budete
mít pochybnosti
s uložením
jakéhokoliv
věci neváhejte
informovat
v přízemí
městského
úřadu, nastelefonu
315
617 007, nebo
na e-mailuse informovat
Pokud
budete
mít pochybnosti
uložením
jakéhokoliv
věci neváhejte
vpokladna@velvary.cz.
přízemí městského úřadu, na telefonu 315 617 007, nebo na e-mailu
pokladna@velvary.cz.
Jitka Urbánková, Martina Vochomůrková
odborMartina
hospodářsko-správní
Jitka Urbánková,
Vochomůrková
odbor hospodářsko-správní

Inzerce

Návrhy zahrad
Návrhy trvalkových záhonů
Přírodní
Zahradní
poradenství
Návrhy zahrady
zahrad
Návrhy
trvalkových
záhonů
Přírodní zahrady
Zahradní poradenství
RosaLum Zahrady
RosaLum Zahrady

VELVARY
VELVARY

728 801 386
728 801 386

Konzultace zahradních úprav
Zahrady
plné životaúprav
Konzultace
zahradních
Zahrady plné života
rosalumzahrady
rosalumzahrady

rosalum@rosalum.cz
rosalum@rosalum.cz
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Obrazy z lásky a z látky
Galerie Tomáš Vosolsobě vystavuje patchwork Evy Böhmové
Umění má mnoho nečekaných podob a jednu z nich představuje nová výstava v Galerii
Tomáš Vosolsobě. Eva Böhmová z Černuce tam vystavuje šité obrazy, za které lze směle
považovat její patchworkové práce. Výstava Patchwork s láskou začala v půlce června
a potrvá do konce srpna.

„Přemýšlela jsem o jiném názvu, ale lepší nemůže být,“ říká autorka, která se od dětství
zajímala o ruční práce s látkami a před patnácti lety objevila patchwork. Starobylá textilní
technika, jejíž název znamená záplatování, ji uchvátila svou nekonečnou proměnlivostí
a také tradičními pravidly.
Patchwork měl vždy nejen praktickou hodnotu – z obnošeného oblečení se vystříhaly
zachovalé kousky látky, které se sešily a znovu použily – ale i ozdobný a společenský
význam. Například v americké tradici se už od dob prvních osadníků scházely ženy při šití
quiltů k vzájemné výpomoci a výměně kousků látek.
Prošívané deky zvané quilty mají své zákonitosti a v některých zemích i tradiční podoby.
Modrý quilt zachycuje například Kraj pod horou Fudži. „Je prošívaný technikou sashiko,
což je japonské, husté prošívání,“ ukazuje Eva Böhmová na jedno z prvních děl výstavy.
Další šité obrazy mají českou tematiku, je na nich například hora Říp s koláží drobných
políček – ten vznikl jako dar k padesátinám jejího muže. Jiným dárkem byl svatební
quilt pro dceru. Aby měl dar tu správnou hodnotu, zapojila Eva Böhmová do jeho výroby
co nejvíc šiček. Oslovila kamarádky z celé republiky, které se patchworkem zabývají,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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a ty jí poslaly každá po jednom čtverci. Z nich pak autorka poskládala velkolepý obraz
(nebo přehoz postele) s řadou symbolů.
Vlastně každý z vystavených kusů má svůj příběh a Eva Böhmová jej s nadšením vypráví.
„Neumím nic ušít najednou od A do Z,“ říká a ukazuje na Uvítací mandalu. Z té udělala
nejprve jen základ, a protože to prý nebylo ono, odložila ji stranou. Bylo to v době, kdy se
ukázalo, že kvůli zdravotním potížím nebude moct odjet na vytouženou cestu do Tibetu.
Potom ji ale
někdo přivezl
jako
dárek
šálu od nepálského
lámy.
Látku rozstříhala a použila
na dokončení
mandaly.
„Vidíte, tyhle
kytičky
jsou
z té šály,“
ukazuje Eva
Böhmová.
Když
byla
s
mandalou
hotova, uvědomila si, že si
do něj vetkla svůj Tibet a to ji pomohlo smířit se s tím, že se do nejvyšší země světa
nikdy nepodívá.
Jiný příběh má Dědečkova železniční deka. „Je to vzpomínka na mého tátu, který byl
celý život výpravčí,“ říká autorka. K nápadu ji přivedlo, když se doslechla o takzvané
„podzemní železnici“, díky které prchali v USA v první polovině 19. století otroci z jižních
států na svobodný sever. Ve skutečnosti to nebyla železnice, ale síť cest a úkrytů,
a protože se pro její utajení používalo železniční terminologie, je známá jako „podzemní
železnice“. Součástí konspirace byly také quilty, do nichž se vyšívaly symbolické vzkazy
uprchlíkům a nenápadně se zavěšovaly například na zápraží domů. „Dědečkova
železniční deka je takovým mým vzkazem tátovi,“ prozrazuje Eva Böhmová.
Pro výstavu ve velvarské galerii vytvořila patchworkový obraz, jež je poctou zesnulému
malíři Tomáši Vosolsobě. Její pojetí malířova originálního obrazu, který je součástí výstavy,
nese název Energie.
Přehlídka Patchwork s láskou má silný ženský, domácký charakter, ale je tu ještě něco
navíc. Eva Böhmová objevuje tradici, současně hledá způsoby sebevyjádření a zároveň
nechává dost prostoru pro inspiraci přicházející z vnějšku. To ji s malířem, v jehož galerii
vystavuje, spojuje a návštěvníka příjemně překvapí.
Magdalena Čechlovská
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Mladí hasiči se umístili na 2. místě v okresním kole hry Plamen
Po delší době jsme měli velkou radost
z dosaženého výsledku Oddílu mladých
hasičů v celoroční soutěži PLAMEN ročníku
2020/2021. Po podzimním 2. místě v Závodě
požární všestrannosti (branný závod) potvrdili
členové oddílu v kategorii mladších žáků
toto umístění také v jarní části okresního kola
v Braškově i v dalších hasičských disciplínách
(štafeta, požární útok, atd.).
Letošní ročník soutěže byl složitější zejména
v omezené možnosti setkávání se na hasičských schůzkách a trénincích, ale i při samotné soutěži, kdy v rámci časového rozmezí
cca 2 hodin musel každý sbor splnit všechny disciplíny samostatně bez účasti diváků
a dalších okresních družstev. Také na celkové výsledky si soutěžní družstva musely
počkat už „doma“.
Za pěknou reprezentaci našeho sboru děkujeme nejen kolektivu mladších žáků,
ale i jejich vedoucím a instruktorům, kteří je na soutěž výborně připravili.
František Saifrt
starosta sboru

Městská knihovna informuje
Otevírací doba v červenci 2021:
V prvním prázdninovém měsíci bude v půjčovně pro děti i pro dospělé otevřeno
takto:

Pondělí

8:00 – 11:00

Úterý

8:00 – 11:00

Středa

ZAVŘENO

Čtvrtek
Pátek

12:00 – 17:00

12:00 – 17:00
8:00 – 11:00

V srpnu bude mít knihovna běžnou otevírací dobu.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Od 26.7. do 30.7.
BUDE V KNIHOVNĚ
Z DŮVODU
DOVOLENÉ
ZAVŘENO

Z okénka naší školičky… MŠ Velvary
Posíláme vám mnoho pozdravů z naší školky! Dlouho
jsme se neozvali, ale… však víte.
Koncem roku 2020 jsme se rozloučili s další paní
učitelkou, Evou Drobnou. Paní učitelka byla v naší školce
skoro 40 let! Přejeme jí, aby si užívala klidných chvilek
u rodinného krbu a vzpomínala na ty radostné chvíle,
které ve školce zažila. A ona uměla udělat legraci!!!
Naší školkou už proudí „mladá učitelská krev“, která
ovšem na své paní učitelky ráda vzpomíná nejen jako
na kolegyně, ale dokonce i jako na své učitelky za časů,
kdy samy byly dětmi, a za vše jim děkuje!
I naše školka musela být ke konci února uzavřena,
protože nás postihla karanténa. Po karanténě následovalo
uzavření mateřských škol nařízené naší vládou. Pro předškolní děti paní učitelky připravovaly distanční vzdělávání,
které děti rády plnily.
12. dubna došlo k otevření školek pro „předškoláky“.
Samozřejmě s určitými striktními pravidly. Od 3. května
mohly školku navštěvovat už i mladší děti. Pomalu jsme
se dostávali do běžného provozu. V měsíci květnu proběhl
nejen zápis do školky, ale také focení. Fotili jsme se
společně, s kamarády, a také jsme pózovali naší paní
hospodářce, Lucce Dohnanské, která nás zvěčnila na
tablo. Děkujeme, Lucko!
Na konci května předškolní děti přespávaly ve školce,
aby poznaly, co se tu vlastně kouzelného děje. Některé
z nich byly opravdu překvapené!
Další akcí byla oslava svátku našich dětí. Oslava probíhala
na zahradě naší školky. Děti plnily různé úkoly, soutěžily, poznávaly, zkoumaly, zpívaly, tančily… Odměnou jim
byl dáreček a příjemné osvěžení nanukem. Dalším
příjemným rozptýlením byla pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kterou nám přijeli
do MŠ zahrát manželé Knapekovi. Navštívila nás také Mgr. Hana Otevřelová, která
chtěla rodičům povyprávět o školní zralosti. Bohužel účast rodičů byla nulová. Konečně
jsme se dočkali i výletu. Cesta autobusem směřovala do ZOO Zájezd. Děti se zájmem
sledovaly zvířátka a společně s kamarády si o nich povídaly.
Ještě nás čeká ta nejdůležitější akce, a to Rozloučení s předškoláky. S našimi „staršími“
dětmi se rozloučíme a zároveň je odešleme na další životní cestu. Zkrátka jednou něco
končí a něco nového začíná…
Mateřská škola Velvary vám přeje krásné léto plné zábavy, ale také odpočinku a dětem
spoustu dobrodružství!
Za kolektiv Mateřské školy Velvary Bc.Radka Bečvářová
w w w. v e l v a r y. c z |
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Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech
O nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech, málokdy se však
dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, jako například v projektu KLOKTEX.

Co je to projekt KlokTex?
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti i dospělé
Jde o charitativní a ekologický projekt, který podporuje především Fond ohrožených dětí
Klokánek. Po celé České republice jsou rozmístěné kontejnery s logem klokánka na sběr
nepotřebného, avšak použitelného oblečení a obuvi. Odevzdáním takovýchto oděvů, obuvi,
textilu, ale i hraček do těchto kontejnerů se jejich dárci přímo podílí na pomoci jak materiální,
tak hlavně finanční. Více na www.KlokTex.cz.
„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. Díky všem dárcům
oblečení a obuvi jsme v rámci projektu finančně podpořili charitativní organizace
částkou převyšující 3 miliony korun. Tuto pomoc se budeme i přes nelehké období snažit
nadále navyšovat.“ říká Ing. Pavlína Klementová, jednatelka společnosti.

Efektivita klíčem k podpoře
Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů rozmístěných po celé České republice. Město
Velvary se do projektu pomoci zapojilo již před lety. V rámci projektu se musí velmi
efektivně řešit provoz celého systému, jejich výrobu, svoz a třídění odevzdaného textilu
a obuvi, aby náklady s tím spojené, nepřevýšily přínosy celého projektu.
Jednou ze zásadních nákladových položek je svoz odevzdaného textilu a obuvi. Optimální
plánování svozů s ohledem jak na rozmístění kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění,
tak zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu a má přímý dopad do nákladů projektu.
Vedení projektu KlokTex si pro řešení optimalizace svozů vybralo společnost
Sensority, s.r.o. Díky této spolupráci se optimalizují náklady svozu a také se přispívá ke
snížení emisí díky chytré logistice.
Nicole Nouir Křížková
ředitelka projektu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Dětský den se vydařil
Navzdory situaci, kterou nám komplikovala vládní nařízení i nestálé počasí, se k naší velké
radosti dětský den na Malvaňáku vydařil.
Na dětském dni nebyla o zábavu nouze. Krásný program na pódiu připravila velvarská
ZUŠ. Přestože se většina výuky letos odehrávala v online prostředí, mohli jsme se kochat
vystoupením tanečním i hudebním. Kolektiv pedagogů, ale i zúčastněné děti mají náš velký
obdiv.

ZUŠ ale nezůstala jen u vystoupení žáků. Postavila i svůj stan za pódiem, kde byl připraven další program (malování na obličej atd.) a dokonce pan ředitel Adelt sám osobně vozil
zájemce svým velorexem.
Pro děti byla na dětském dni připravena cesta za pokladem. Za krásné ceny, které si
děti mohly po absolvování cesty vybrat, pak děkujeme především velvarským obchodníkům (Film Shop, Papírnictví Štěpánky Jelínkové, Drogerie Schubertovi, Lékárna Velvary,
Papírnictví Doškovi, Večerka proti kostelu, Květinářství Anna Linhartová, Železářství Josef
Heřman, Městské muzeum Velvary, Perníkáča, Pekařství Zounek), kteří navzdory jistému
poklesu tržeb v covidovém období přispěli množstvím zboží ze svých zásob.
Za finanční podporu i za organizační pomoc pak děkujeme především městu Velvary,
které mělo na uskutečnění této akce velký zájem.
Za finanční podporu dále děkujeme firmě Metal Trade Comax.
Na dětském dni bylo kromě cesty za pokladem možno strávit příjemný čas tvorbou
v některé z dílniček, nebo se naučit akrobatický kousek v dílně souboru Koťátko zkázy,
který v té době obýval prostory Velvarské Kostky při svém rezidenčním pobytu.
Na pódiu pak předvedl důmyslná kouzla kouzelník Jan Komberec, který celou akci zároveň
moderoval.
Na zadním rybníku jsme se mohli pokochat krásnými starobylými modely lodiček, které zde
na vodu vypustil Miroslav Smaha provozující Muzeum technických hraček ve Velvarech.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Odpoledne plynulo bez zásadních nesnází a jen těžko by si někdo dokázal představit,
kolik lidí se na organizaci této události podílelo. Ztratili se mezi účastníky jako neviditelný,
dobře fungující, hodinový strojek.
Většina z pomocníků svou práci dělala bez nároku na jakoukoli finanční odměnu, pouze
z radosti a z potřeby přispět svou energií k uskutečnění dobré věci, která potěší spousty
děti. Rádi zde zmíníme jména těchto „koleček hodinového stroje“ a tímto jim za vše, co
udělali pro zdar akce, ze srdce děkujeme!!! Byli to: Edita Roberts s dcerami, Míša Kuptíková, Magdaléna Čechlovská, Pavlína Maloy Řezáčová, Martina Tesařová, Eliška Turková,
Anežka Turková, Eva Víšková, Markéta Rylková, Karolína Shipsted s dcerou, Viki Kuptíková, Míša Lincová, Veronika Srpová, pan ředitel Adelt a kolektiv ZUŠ Velvary – (Marcela
Odvodyová, Jan Buňata, Vratislav Řezáč, Milena Vernerová, Pavlína Kratochvílová,
Miloslava Krouská, Helena Špalková), Kryštof Kuptík, Maruška Slabihoudková, Týnka
Vořechová, Nela Suchánková, Anna Dudová, Agátka Woláková, Mariánka Woláková,
Saša Banoutová, Áďa Moučková, Ela Žičařová, Kristýna Hájková, Eliška Pichlová,
Michaela Kutnohorská, Jana Hornanová, Eliška Němečková, Josef Rajchart, Lukáš
Horecký, Adam Putnoký, Karolína Pflegerová, Rosťa Váníček, Viktorie Muchová, Jan
Chvapil, Aneta Bartošová, Denisa Vacková, Jakub Rovenský, Bára Vávrová, Pavel Mižigar,
Vítek Holub, Radka Holubová, Jiří Holub, Jonáš Holub, Jonáš Kuptík, Jitka Slabihoudková,
Kristýna Kotěrová, Pavel Kuptík, Radim Wolák, Kateřina Woláková, Jan Bužík se ženou
Blankou a dětmi, Devon Maloy, Daniel Forint, Lucie Forintová, Jana Liškářová se synem
Mikulášem, Jana Žičařová, Ema Víšková, Anička Víšková, Michal Víšek, klub seniorek při
Velvarské Kostce (Anna Láderová, Marcela Jirásková, Zdena Horáčková, Marie Píchová,
Hana Kašpárková, Věra Jindřichová), Václava Dandová, Vladimír Danda, Sabina Benešová, Veronika Lipavská, Jitka Kůrková (Městské muzeum Velvary), Marie Štruncová, Petr
Čechlovský, Roman Žičař, Petr Špička, Josefínka, Melíšek a Elvírka Špičkovi, Jitka
Linhartová, Soňa Moučková, Miroslav Smaha (MTH) s kolegou, pan Hájek a technická četa
Velvary a jistě i další (pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se).
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Na závěr bychom ještě rádi zmínili, že na dětském dni jsme nemysleli pouze na naše,
vcelku bezstarostné děti. Byl zde i stánek s kávou a dílnička, jejichž výtěžek přispívá
na charitativní projekt Naše děti v Kongu. Výtěžek plackovací dílny pak bude předán
rodičům Matěje Pavlíka, který má celoživotně následkem dětské mozkové obrny
ztíženou pohyblivost a náklady na léčbu, rehabilitaci i nejrůznější pomůcky jsou velmi
vysoké.
Pokud jste nepřispěli na dětském dni a teď si říkáte, že byste to rádi udělali, máte v obou
případech možnost tak učinit na následujících odkazech:
https://nasedetivkongu.wixsite.com/ndvk
https://www.donio.cz/Matej
Všem návštěvníkům dětského dne děkujeme, že se nenechali odradit ani otrávit komplikacemi spojenými s vládními nařízeními týkajícími se covid-19. Někdy zkrátka stojí za to,
trochu se omezit a něco hezkého díky tomu prožít.
Držme si palce, ať příští dětský den už může proběhnout bez těchto omezení.
Za Velvarskou Kostku a Velvareum
Kateřina Klička Špičková
Inzerce
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Kostka se opět rozžívá
V posledním měsíci se v životě Velvarské Kostky událo mnohé.
Opět jsme hostili soubor, který v prostorách našeho centra zkoušel nové představení.
Tentokráte to byla akrobatická dvojice Koťátko zkázy.
Jak již bylo zmíněno v jiném článku, i tento soubor se podílel na přípravě dětského dne,
který se odehrál 29. 5. na Velvarském
Malvaňáku.
Ani po dětském dni ale organizační úsilí
v Kostce neustalo, neboť hned 16. 6. se zde
uskutečnil
celoodpolední
Maraton
čtení
židovských příběhů a textů židovských autorů
uspořádaný při příležitosti Evropského dne
židovské kultury. Ačkoli účast na této akci
nebyla příliš hojná, všichni zúčastnění se shodli
na tom, že si toto poklidné odpoledne strávené
četbou a poslechem nejrůznějších literárních
děl, krásně užili.
V létě nás čeká 8 příměstských táborů.
Upozorňujeme zájemce, že na táboře Kniha džunglí v posledním červencovém týdnu
jsou ještě poslední volná místa!
V nové sezóně, kterou slavnostně zahájíme v pátek 10. 9. pro Vás chystáme několik
novinek – dramaťák pro děti 10 – 15 let, jógu pro děti a další.
Sledujte náš facebook a webové stránky, nebo nás rovnou kontaktujte.
Těšíme se na Vás v nové sezóně.
Za tým Velvarské Kostky
Kateřina Špičková
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Základní škola Velvary

PRÁZDNINOVÉ
KONDICE

MILÍ ŽÁCI A VÁŽ ENÍ R OD I ČE ,
NABÍZÍME VÁM B ĚHEM LE TN Í C H M ĚSÍ C Ů

P RÁZD N INO V É KOND IC E,
K TER É BUDOU Z A MĚŘ ENY NA P R OCVIČE N Í A UP E VN ĚN Í UČ IV A.
Ž ÁCI SE MO HO U PŘI HLAŠOVAT PR OS TŘ ED NI C TVÍ M
APL IKACE ŠKOLA ON- LI NE ,
K DE SI MOHOU VYBRAT P ŘI PR AV ENÁ TÉ MA TA .
PR O KAŽD ÉHO ÚČ ASTNÍKA BU DE ZAJ IŠTĚ N O B ĚD V E ŠK O LNÍ
J ÍD ELNĚ , KTE RÝ UHRA DÍ MĚSTSKÝ ÚŘ A D V ELV A RY .
N A MĚSÍC ČE RVENE C JE NU TNÉ SE PŘI H LÁ SI T NE J P O ZD ĚJ I
D O 28 . 6 .2021, NA MĚSÍC SRPE N D O1 4.7. 20 2 1
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Štěstí v písni
Po nekonečně dlouhé době se sešel náš „Velvarský pěvecký spolek“ v prostorách Děkanského dvora ve Velvarech. Zavzpomínali jsme si na dobu, kdy jsme rozeznívali melodiemi
naše město a jeho blízké i vzdálené okolí. = Hosana =, zase budeme!
Pokud všechno dobře dopadne, sejdeme se v neděli 5. září v 17 hod. v ZUŠ, naší pěvecké
základně. Přijďte mezi nás, ať se naše řady rozrostou. Dle nezávislých vědeckých studií,
každý Čech a Češka mají v hrdle zlato, i když někdy utajované. Ostatně Karel Valdauf to
ve svém valčíku „Štěstí v písni“ vyjádřil velmi srozumitelně:
„Kdo má rád tu českou písničku,
zazpívá ji každou chviličku,
zpívá ji v radosti i bolu,
na světě není nikdy sám,
jdou životem spolu.
Písničko, ty v našich srdcích dlíš,
vždyť jen ty nás nikdy nezradíš,
bez tebe smutný by život byl,
ochuzen každý na světě,
kdo jednou tě ztratil!“
Za Velvarský pěvecký spolek
Z. Horáčková
Inzerce
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Městské muzeum Velvary
Kronika Velká Bučina
Několik občanů bylo totálně nasazeno na
stavební práce do Hněvic a na Kladno a někteří docela do říše: Zvědínek František, Drobný
Josef, Pařízek Vladimír, Hlávka Ant., Vidim
Jaroslav, Glückselig Antonín, Vochomůrka
Oldřich, Novák Adolf, Bubeník Jaroslav, který
pak byl zavřen v Terezíně. Rodiny uvedených,
kteří byli ženatí, byly zajištěny, takže ničím
netrpěly.
Roku 1944 přihlásili se Němci též prostřednictvím „Vlajkařů“ s „Veřejnou osvětovou službou“. Na okrese roudnickém jmenován vlajkař
Dr. Kabelka, který ihned jmenoval v jednotlivých
obcích místní vedoucí osvětové veřejné služby.
Tito měli sloužiti nacistické propagandě. Zdejší správní komisi přišel přípis p. Dra Kabelky,
aby navrhla vedoucího veřejné osvětové služby
a jeho náměstka. Předseda Beránek nevěda
ihned jaké pozadí se za tím skrývá, navrhl za
vedoucího náměstka předsedy správní komise
Vlad. Vinše a jeho zástupcem Karla Drobného.
Oba bez jejich vědomí. Za týden došlo oběma
jmenování od p. Dra Kabelky, k jejich velkému
překvapení. Vinš Vlad. jmenování vůbec nepřijal, takže jej předseda musel poslat zpět s návrhem: vedoucí Drobný Karel, zástupce Faix František ml. Obratem pošty došlo těmto písemné
jmenování. Za 14 dnů si však p. Drobný teprve
řádně uvědomil, co má „na krku“ a ihned žádal
o zproštění vedoucího. Normální cestou to nešlo, napsáno tedy, že jeho oční choroba, kterou
utrpěl v první světové válce se mu zhoršila,
že nemůže funkci tuto vykonávati. „Omluvu“
tuto vzal p. Dr. Kabelka na vědomí a jmenoval
p. Františka Faixe ml. jako úřadujícího zástupce, jímž zůstal až do konce války. Konáno zde
několik veřejných přednášek na nichž vždy povinně bylo asi 20 lidí. Referentem byl velvarský
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učitel p. Řezáč. Občané si z těchto přednášek
dělali jen vtipy. Jmenovaný p. učitel Řezáč byl
též ustanoven okresním knihovním dozorcem,
proto nám obecní knihovnu řádně „vybílil“. Knihy
anglických, francouzských a ruských autorů musely být vyřazeny a předány četnické stanici do
Velvar. Též knihy některých našich autorů musely býti vyřazeny, jako například skvělé 3 knihy
J. Š. Baara, „Paní komisarka“, „Osmačtyřicátníci“

a „Lůsy“, v nichž autor tepe německý živel,
musely zmizeti.
V prvých měsících roku 1944 přestěhovaly se
do obce 3 rodiny Němců – Besarabců. 2 z nich
byly v domě p. Smělého, čp. 6, a 1 v domě
pí Šubrtové, čp. 5. Celý rok nedělal z nich žádný nic, až na jaře r. 1945 počali všichni s přípravou na polní hospodářství na zabraných polích.
Mnoho toho neudělali, neboť začátkem dubna
1945 honem všichni zmizeli. Byli zde déle než
rok, ale česky se žádný nenaučil ani slova. Žena
a hlavně dcera Němce Jana Krause, který od
r. 1941 byl na vojně, chovali se provokativně
v obci, přesto, že žena Krause byla rozenou
Češkou a dcera její Marie měla jen českou
školu. Mladší Květa byla v německém internátě, ale byla povahy mírnější a slušnější, než její
setra. Proslýchalo se v obci, že ony to byly, jež
daly návrh na zřízení správní komise v obci.

Návrh na první komisi dokonce měla navrhnouti Krausová, druhou, která musela pak již fungovat,
sestavil strážmistr Ilich z Velvar.
Organizaci protiletecké obrany vedl velitel hasičů, Josef Pařízek, čp. 55. V r. 1945, kdy nálety
byly velmi časté a jmenovitě na města, přestěhovala též velvarská škola jednu měšťanskou třídu
do zdejší obce, na sál p. Recha, kam žáci i z vedlejších obcí musili choditi a kde se vyučovalo.
Všichni občané pilně sledovali postup spojeneckých armád a bylo již jasné, že konec se brzy
dostaví. Ve velvarském metodistickém kostele se scházel illegální národní výbor, v jehož dvou
schůzích byli přítomni též zdejší občané: Čeněk Pařízek a Vojtěch Selner. Vlad. Vinš, jenž je velmi
zaměstnán prací na obecním úřadě, nemohl se schůzí zúčastniti a byl vždy informován o průběhu
p. Rudolfem Drobným z Velvar, rodákem z Velké Bučiny. V dubnu 1945 vraceli se již někteří zdejší
občané z říše, kam byli totálně nasazeni, protože německá vojska rychle ustupovala. V březnu
1944 složil funkci obecního pokladníka p. Karel Rech pro onemocnění. Pokladnu převzal
p. Ant. Zvědínek, jenž jest pokladníkem do dnešního dne.

Po celou dobu války měli každou noc dva občané hlídati v obci. Aby toto nařízení se obešlo, dohodnuto ve schůzi se všemi občany, že hlídku noční bude držeti sám obecní strážník, Václav Řezáč
a za odměnu zaplatí každý 5 K měsíčně z každého kmenového listu. Tím zároveň alespoň
částečně se zlepšil jeho hubený žold.
V pátek 4. května 1945 z ústního podání dozvěděli jsme se, že na příští den se již připravuje
povstání českého lidu a tím již konec války a poroby. Skutečně též v dopoledních hodinách
v sobotu 5./5. 1945 zanechala se práce a občané byli v pohotovosti. Začali fungovati národní výbory.
V naší obci byli to jako první, kteří po deváté hodině, zanechavše práce, nastoupili ihned hlídky
na kopcích a v lese až do odpoledních hodin bez střídání: Jaroslav Vochomůrka, cestář, čp. 32,
Ladislav Hrdina, zedník, čp. 11 a jeden host u p. Václava Kettnera, čp. 60, z Prahy, které pak
následovali ostatní občané. Fungující okresní národní výbor jmenoval 2 členy z obce do místního
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národního výboru: Pařízka Čeňka jako předsedu a Vojtěcha Selnera jako jeho zástupce. Sami
pak měli si jmenovati ještě další 3 členy, aby výbor byl alespoň pětičlenný. Když přijel poslední
vlak z Prahy, odpoledne asi ve 4.30 hod., byli oba uvedení členové revolučního národního výboru
ve Velvarech, kde již museli napomenouti jednoho občana zdejší obce, který tam zrovna byl a jenž
chtěl ihned svého nájemníka vystěhovat. Vlakem přijel též z Prahy Vlad. Vinš, který chtěl ihned
do rukou předsedy revoluč. národního výboru, Čeňka Pařízka, předati obecní referáty, jež právě
zastával. Bylo mu předsedou řečeno, aby zatím funkci podržel, že jej bývalého předsedu správní
komise Josefa Beránka a zemědělského referenta, Antonína Zvědínka, s nimiž byl po celou dobu
okupace spojen, jmenuje do revolučního národního výboru. Večer však bylo rozhodnuto jinak. Místo
pana Vlad. Vinše byl jmenován do revoluč. národ. výboru pan Josef Souček. Předseda Č. Pařízek
na dotaz Vlad. Vinše, proč se tak stalo, odpověděl, že si to přál člen okres. národ. výboru, Antonín
Ctibor. Vlad. Vinšovi uloženo, že musí své referáty v obci zastávati dále. Celou noc pak občané
drželi hlídky. V neděli 6. května přesto, že pršelo, celý vůz p. Zvědínka mužů jelo do Velvar stavěti
na silnicích barikády. Odpoledne, když přestalo již pršeti, drželi muži opět hlídky bez přerušení
stále.
Mimo rodinu Jana Krause a jeho zetě, opět Němce, neměli jsme v obci žádných německých rodin.
Tato rodina byla pak isolována od ostatních občanů.
Ve středu, 9. května, po 7. hodině ranní zpozorovalo několik občanů, že na státní silnici, tam
kde vyjíždí vlak na silnici, stojí vojenské německé auto a u něho stojí stráž německý voják.
Když přiblížili se občané asi na 150 m, začal voják ihned stříleti a jen velkou náhodou žádného
nezasáhl. Naši ihned, jsouce bez zbraní, se vrátili. Kolem půl osmé hodiny od ješínské silnice bylo
viděti první motorizované oddíly „rudé armády“, která jela směrem ku Praze. Tu si každý již oddychl
a byl rád, že přes 6 roků německé okupace je již konec. Občané, všichni bez rozdílu, stáli podle
silnice a nadšeně zdravili ruské vojáky, jedoucí do Prahy, kteří pozdravy opětovali. Trvalo to hezkou
dobu, než jelo poslední auto a pak za asistence členů M.N.V. Velvary, vyloženo bylo auto, stojící
na silnici. Jako při ničem, tak i nyní nechybělo hodně vychytralců a prospěchářů, kteří se chtěli obohatiti na úkor rodivší se nové republiky. Ještě dopoledne dostala obec zbraně, takže ihned konány
hlídky v obci, v polích a v lese, kde ihned zatčeno několik Němců a předáno do Velvar. Polní telefon, který byl ihned zaveden, usnadňoval práci. Zbraň odebrána pouze Frant. Faixovi ml. (lovecká
puška) a dána do úschovy hajnému, p. Císařovskému v lese. Vykonána též prohlídka v bytě Němce, Jana Krause, č. 84. Totéž se opakovalo i ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května. Asi před půl noci
přijelo do obce ruské vojsko a převzalo ihned hlídky místo občanů. Velitelství mělo v domě čp. 12,
p. Zvědínka. Dlouho se přímo v obci nezdrželo a svůj stan rozložilo ve velvarském lese,
kde po strategické stránce mělo lepší pozici. Svoje koně napájeli buď v obci, nebo jezdili do
Nelahozevsi do Vltavy.
Vojtěch Vondráček, kurátor Městského muzea Velvary

Oznámení

CO TO JE A KDE
TO JE?
V předminulém čísle zpravodaje
jsme Vám předložili obrázek tajemného jezírka v rákosí a ptali jsme
se, kde to je. Ozvali se pouze dva
bystří pátrači, oba v místě poznali jedno z pramenišť Svodnice na
poli směrem k Neuměřicům. První
odpověď přišla od pana Kozelky,
který se stává vítězem soutěže
a vyhrává lahev velvarského
Tvrdovaječňáku, kterou si může
vyzvednout na radnici, po jeho
vypití bude jistě ještě bystřejší.
Blahopřejeme!
Máme tady další záhadu: poznáte
CO TO JE A KDE TO JE? (Možná
spíše, co to bylo?)
Své odpovědi 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!
rw
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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.
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KŘÍŽOVKA
Autorem citátu, jehož část se skrývá v tajence je francouzský spisovatel, básník a autor bajek
Jean de La Fontaine (8. 7. 1621 – 13. 4. 1695):
„V každé době museli… (viz tajenka) velkých.“

PRUH NA KALHOTÁCH

L

ČESKÝ NÁKLAĎÁK

L

PODBRADKY

L

MALÝ LEV

L

KRÁDEŽ

L

STÉBLA

L

ČÁST DŘEVĚNÉHO KOLA

L

DOKTOŘI

L

MARIONETA

L

NEMOCNÍ

L

VŮDCE

L

NĚMECKÝ REFORMÁTOR

L

SLOVINSKÉ MĚSTO

L

SKOUPÝ

L

KROKOVA DCERA

L

ZBAVOVAT SLUPKY

L

POVAHA

L

POCHYBENÍ

L

HUDEBNÍ NÁSTROJ

L
Křížovku na ČERVENEC připravila L. Štýbrová

VYLUŠTĚNÍ Z ČERVNOVÉHO ČÍSLA:
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 UŽ NIKDY VÍC ČÍST PRVNĚ.“
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Za podporu děkujeme
městu Velvary
a firmám:
METAL TRADE COMAX
Bidvest
Pekařství Zounek, Velvary

Forgarden, Kralupy n. Vlt.
Václav Holý, Velvary
Vinotéka Na Františku, Kralupy n. Vlt
Restaurace Na Hradbách, Mělník
Pivovar Antoš, Slaný

(MTH Velvary)

VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ

Výtěžek z akce bude
věnován na dobročinn
é

účely.

N AT V R D E L 2021

DI VA DL O KO RD UL
A

QA NTAK YT EK

bubeníci

LOS ŽONGLOS

ohňová podívaná

dámská vokální kape

Plechové pohádky

la s programem Zvěř
inec - pro děti

Y E L L O W S IS T E R S

noční tanec v rytmu

ska-reggae

GREEN SMÅTROL
L

legendární skupina př

edstaví své aktuální

ZUBY NEHTY

album Srdce ven

ÍK

Pořádají Natvrdlí o.s.

Pozor!
ZÁVODY ŠLA PAC
ÍCH AUT ÍČE K

