Informace MěÚ Velvary
Úřední deska městského úřadu byla umístěna na náměstí Krále Vladislava.

********************************************

Prodloužení záměru prodeje nemovitosti
Město Velvary prodlužuje termín podání nabídek na prodej nemovitosti čp. 435
s příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 514, parc.č. 467/4 a 467/6 k.ú. Velvary (vila proti
administrativní budově ČDZ v Chržínské ul.) do 31. 8. 2009.
Záměr prodeje je vyhlášen obálkovou metodou, kritériem pro posouzení nabídek bude
nabízená cena. Nejnižší nabídková cena byla stanovena na 2 500 000 Kč. Podrobnosti záměru
na úřední desce na náměstí a na www.velvary.cz .

*******************

Záměry pronájmu nebytových prostor
 Město Velvary zastoupené odborem správy majetku MěÚ vyhlašuje záměr pronájmu
nebytových prostor v ul. Čechova čp. 252 (budova Zdravotního střediska Velvary – bývalá
kosmetika), a to: provozní místnost – 8,97 m2, ostatní – 8,07 m2 - celkem 17,04 m2.
Pronájem pouze vcelku – možno pronajmout ihned po schválení žadatele, termín podání
žádosti do 25. 8. 2009.
 Město Velvary zastoupené odborem správy majetku MěÚ vyhlašuje záměr pronájmu
nebytových prostor v ul. Čechova čp. 252 (budova Zdravotního střediska Velvary – bývalá
pedikúra), a to: provozní místnost – 21,42 m2, soc.zařízení – 2,70 m2, společné prostory –
13,04 m2 – celkem 37,16 m2.
Pronájem pouze vcelku – možno pronajmout ihned po schválení žadatele, termín podání
žádosti do 25. 8. 2009.
 Město Velvary zastoupené odborem správy majetku MěÚ vyhlašuje záměr pronájmu
nebytových prostor v ul.Pražská čp. 65 (současná prodejna textilu), a to: prodejní místnost –
96,2 m2, sklad – 21,4 m2 – celkem 117,6 m2.
Pronájem pouze vcelku – možno pronajmout od 15. října 2009 (nebo 1.listopadu 2009),
termín podání žádosti do 25. 8.2009.
Kontakt : MěÚ Velvary, odbor správy majetku, tel. 315 617 091-2, majetek@velvary.cz ,
www.velvary.cz
***************************************
Poplatek za odvádění srážkových vod - připomenutí
Odbor správy majetku MěÚ upozorňuje velvarské firmy, podnikatele a vlastníky nemovitostí,
kteří mají ve své nemovitosti umístěnu provozovnu k podnikání, že je nutné uzavřít s městem
Velvary smlouvu (nebo dodatek ke stávající smlouvě o stočném) na poplatek za odvádění
srážkových vod do městské kanalizace.
Tento poplatek schválila městská rada s účinností od 1.ledna 2009. Podnikatel nebo vlastník
nemovitosti nahlásí druh a velikost ploch pro podnikání, ze kterých jsou srážkové vody
odváděny přímo nebo přes volný výtok do kanalizace. Nárok vlastníka kanalizace na tento
poplatek řeší zákon č. 274/2001 Sb., (§20) o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Žádáme ty velvarské firmy, podnikatele a vlastníky nemovitostí, kteří ještě podklady
k výpočtu poplatku nepředali, aby tak učinili telefonicky na tel. č. 315 617 091-2 nebo
e-mailem na adresu majetek@velvary.cz . Poplatek si lze započítat do nákladů na podnikání
na základě daňového dokladu, který bude při platbě vystaven. Poplatek se nevztahuje na
domácnosti a rodinné domy k bydlení.
Roční poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst
Pro rok 2009 je vybírán poplatek ve výši 130,-- Kč na jedno hrobové místo. Poplatek by měl
být uhrazen do konce letošního roku. Platbu lze uskutečnit v hotovosti na odboru správy
majetku, dále převodem na účet města vedený u ČS, a.s., č. 0388156369/0800, VS 3632,
případně složenkou, která bude na vyžádání plátci zaslána. Informace tel. č. 315 617 093.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 2009
Poplatek na druhé pololetí letošního roku by měl být uhrazen do 31. 8. 2009. Platbu lze
uskutečnit v hotovosti na městském úřadě (I. patro), kde také obdržíte příslušnou nálepku.
Neoznačené popelnice nebudou v září vyvezeny.
Upozorňujeme, že při nedodržení stanoveného termínu, se po vystavení platebního výměru
dlužná částka trojnásobí.
************************************

Doručování zásilek podle správního řádu
V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 Sb.,. o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů došlo od 1.7. 2009 také k novelizaci správního řádu, a to především
v oblasti doručování písemností.
1. písemnosti ve správním řízení budou doručovány předně do datové schránky
prostřednictvím veřejné datové sítě
2. není-li možno využít doručení do datové schránky, doručuje písemnost správní orgán
sám nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
1. Nově je zaveden způsob doručit nejdříve písemnost prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky. Předpokladem tohoto způsobu doručování je však skutečnost, že
fyzická či právnická osoba má datovou schránku zřízenu a aktivovánu.
Datová schránka funguje jako elektronické úložiště a slouží k přijímání a posílání úředních
dopisů mezi lidmi, firmami a úřady. Je podobná běžnému e-mailovému účtu, je však lépe
zabezpečená proti neoprávněnému vstupu. Datové schránky musí mít povinně zřízeny
právnické osoby, fyzické osoby nemusí.
Podle ust. § 17 zákona zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, se písemnost považuje za doručenou 10. dnem ode dne, kdy byl
dokument dodán do datové schránky.
2. Není-li možné doručení do datové schránky (adresát ji nemá zřízenu či prozatím
aktivovánu), doručuje se písemnost určená do vlastních rukou fyzické osoby následujícími
způsoby (pořadí dle priority):
•
•
•

na adresu, kterou účastník sám správnímu orgánu oznámil
na adresu zapsanou v evidenci obyvatel – nově, od 1. července 2009, mají fyzické
osoby možnost sdělit podatelně úřadu v místě svého trvalého pobytu doručovací
adresu, která je odlišná od místa jejich trvalého pobytu.
na adresu místa trvalého pobytu, a ve věcech podnikání do místa podnikání

Úložní doba pro doručovaní písemností se mění z 15 na 10 dnů. Nebude-li zásilka
vyzvednuta, posledním dnem této lhůty bude aplikována fikce doručení dle § 24 odst. 1
správního řádu. Zásilka se vloží do domovní schránky, nebo na jiné vhodné místo, a bude
považována za doručenou.

Stavební úpravy budovy Mateřské školy byly ukončeny
Dne 27. července proběhlo předání stavby „Zateplení objektu a výměna oken“ budovy
Mateřské školy ve Velvarech čp. 675. Akce byla rozšířena o „Nástavbu sedlové střechy na
domě čp. 675“. Bylo tak završeno jedenáctiměsíční úsilí o prodloužení životnosti objektu MŠ.
Dalším účelem bylo snížit náklady na vytápění budovy neboť tato pochází z roku 1982 a
tepelné vlastnosti byly zcela nevyhovující. Zlepšení tepelně-technických vlastností střešní
skladby si vyžádalo zateplení stropní konstrukce nad posledním podlažím a vytvoření
tesařsky vázaného pláště valbového tvaru.
Stavební úpravy začaly koncem měsíce srpna loňského roku. Za dodavatele stavby byla
vybrána firma Delta final, s.r.o z Prahy 9, která přizvala další subdodavatele např. firmu
Vorlíček Plast Slaný, FISA Slaný a další.
Z hlediska urbanistického nebyl zvláštní požadavek ke druhu stavebních úprav. Členění
fasády maximálně koresponduje s bývalým stavem stejně jako členění a dělení oken. Barva
oken byla navržena červeno-bílá, fasádní barva byla zvolena po dohodě s investorem a
vedením školy. Sokl byl zvolen tmavší, valbový tvar nové dvouplášťové střechy koresponduje
také s okolní zástavbou. Změny k lepšímu přinesla i úprava vstupu do budovy MŠ a oprava
schodiště. Celkově se dá říci, že se stavba našim občanům líbí a nezaznamenali jsme žádné
kritické ohlasy.
Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo činily 6.933 tisíc Kč včetně DPH. Z toho dotace
z Operačního programu Životní prostředí činila 4.246 tis. Kč, zbytek doplatí město Velvary ze
svého rozpočtu.
Prostředky vložené do školského zařízení se městu rozhodně vyplatí. Po několika předchozích
stavebních úpravách (oprava 1 NP po povodni 2002, kanalizační přípojka a oprava 4 částí
sociálního zařízení) by bylo třeba ještě zajistit regulaci vytápění a budova je připravena pro
další dlouhodobý provoz.
Závěrem je třeba poděkovat dodavateli stavby za porozumění a cit při rekonstrukci, která
probíhala většinou za provozu školy, technickému dozoru za město Ing. R. Barsovi,
nájemníkovi panu A. Félovi, ředitelce, učitelkám a kuchařkám školy za trpělivost a
pochopení. Za celou dobu nebyla ani jednou ohrožena bezpečnost dětí a to je to nejdůležitější.
Přejeme jim v opraveném zařízení prožití příjemných a radostných chvil !
Libor Šulc

z www.velvary.cz
Také ve Velvarech způsobil určité problémy silný vítr, který se přes naše město přehnal ve
čtvrtek 23. 7. 2009 mezi 17. a 18. hodinou. Kromě velkého množství popadaných větví a
vyvrácených stromů, např. v Tyršově ulici, na zastávce ČD a vzrostlého stromu v parku za
školou, byla na delší dobu přerušena dodávka elektřiny ve Slánské ulici, kde větev stromu
padla na dráty el. vedení, a také části Malovarské ulice, kde vítr přetrhl drát el. vedení. Vítr
také poškodil krycí fólii na střeše školy, která se opravuje. Likvidace následků způsobených
silným větrem a deštěm pokračovala celý pátek a k obdobným případům vyjížděli velvarští
hasiči i o víkendu. Hasiči odklízeli stromy nejen v našem městě, ale i např. mezi Nabdínem a
Hobšovicemi.
***********************************************
Zdá se, že někomu vadila nově vyčištěná a napuštěná požární nádrž v Ješíně.
Nádrž vydržela čistá necelý týden, potom zde někdo odhodil kanystr s vyjetým olejem,
který vytekl do vody. Pomocí sorbentu a textilie se velvarští hasiči a městská četa pokusila
olej z hladiny dostat. Voda se zde bude čistit ještě dlouho.
******************************************
Město Slaný ve spolupráci s městem Velvary připravuje na září festival pod názvem "Varhany
znějící 2009". Jedná se o představení památných varhan ve Slaném a ve Velvarech. Akce ve
Velvarech se uskuteční ve čtvrtek 10. 9. 2009 od 19:30 hodin v kostele Sv. Kateřiny. Na
varhany Emanuela Štěpána Petra z roku 1886 zahraje Pavel Černý.
*********************************************************************

Pozvánka městského muzea
V termínu 18. 8. 2009 až 27. 9. 2009 proběhne v Městském muzeu Velvary výstava fotografií
amatérských fotografů Marcely a Roberta Honsových.
Výstava se svým obsahem zásadně odlišuje o toho, co možná známe z výpravných
fotografických publikací o této zemi. Cestovatelé nechávají za svými zády pobřeží Rudého
moře, Gízu, Luxor, turistické lokality Šarm iš – Šéchu, unikají turistické policii a vojákům.
Usedají do místního vlaku nejnižší kategorie či autobusu pro místní a v zapadlých oázách a
malých „nezajímavých“ vesničkách hledají skutečnou tvář tohoto světa.
V hledáčku autorů je tedy spíše málo známá tvář Egypta. Vystavované snímky nás
provedou Východní „Arabskou“ pouští, Nubií na jihu, některými městy na Nilu a
středověkými sídlišti z nepálených cihel na Libyjské poušti. Na svých fotografiích rozevírají i
husté závoje smogu, ve kterém se utápí Káhira – město s nejhustším zalidněním na světě, plné
špíny, ale také město fascinující svou jedinečností a nevysvětlitelným magnetizmem.
Autoři výstavy se v rámci činnosti občanského sdružení VELbloud snaží přiblížit
běžnému Evropanovi nezkreslený obraz islámského světa, rozptýlit a popřípadě vyvrátit
mylné, či tendenční informace, se kterými se tak často setkáváme v našem okolí.

Městské muzeum Velvary
Vás zve na výstavu fotografií

Marcely a Roberta Honsových
17.8. - 27.9. 2009
v prostorách Pražské brány
Otevírací doba:
Út-Pá 9-11 12-16, So 9-12 13-17, Ne 13-17
tel. 315 761 419; e-mail: muzeum@velvary.cz; www.velvary.cz
-------------------------------------------------------------------------

VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 15. 8. 2009

Klub rodičů a přátel dětí a školy, o.s. při ZŠ Velvary
V tomto článku bychom rádi zmínili naši dosavadní činnost a seznámili Vás s nejbližšími
plány.
Během našeho krátkého působení jsme získali zhruba 52 členů, dalších 24 projevilo zájem,
ale zatím nesplnilo základní podmínku, a to uhrazení členského příspěvku ve výši min. Kč
200,--. Věříme, že tak brzy učiní. Členy se vedle rodičů stali i někteří drobní podnikatelé a
soukromé osoby, kteří nejsou přímo rodiči a svými příspěvky nám vyjádřili podporu.
Děkujeme všem.
Co se týče naší dosavadní činnosti, pak bychom především zmínili zajištění autobusu na
výstavu dětských prací ŠD konanou v Lidicích. Zde bych chtěla poděkovat panu
Webingerovi, který vyslyšel naši žádost a zdarma děti dopravil do Lidic a zpět.
Také jsme se podíleli na spolupořádání ozdravného pobytu na Mallorce. Naši zástupci z řad
rodičů se vedle dozoru především angažovali v přípravě programu na téma „Dobývání
Mallorky 2009“ a zajistili většinu hmotných cen. Tímto bych chtěla poděkovat hlavním
sponzorům – a to rodině Pelichovských, Davidovi Mazochovi a samozřejmě pochválíme i
sebe, kdy jsme po nocích vymýšleli, vyráběli, batikovali.......Odměnou nám bylo krásné
prostředí největšího z Baleárských ostrovů, bezvadné děti a spousta legrace. Pro některé
nepřejícné jazyky bych chtěla uvést, že jsme si pobyt plně hradili z vlastních prostředků, vzali
si řádnou dovolenou ze zaměstnání a po celou dobu jsme cítili velkou zodpovědnost. Únava
po takto stráveném týdnu byla obrovská, ale vynahradily nám ji zážitky s našimi a vašimi
dětmi, které jsou s odstupem času ještě hezčí a úsměvnější.
Poslední akce na letošní školní rok je pořádání dětského dne ve spolupráci se školou. Klub
rodičů si vzal za úkol dodat veškeré sladkosti a další ceny našim dětem, které k dětskému dni
neodmyslitelně patří. Rozhodli jsem se, že nepoužijeme peněz z členských příspěvků, ale
pokusíme se získat odměny od sponzorů. Oslovili jsme místní drobné podnikatele a byli jsme
překvapeni jejich vstřícností. Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří přispěli
buď peněžní částkou nebo hmotnými dary. Jsou to: Jednota Velvary, Esko Velvary,
Lékárna Velvary, Tregr&Frolík Autoservis, Cukrářství - Černá Danuše, Potraviny –
Koukolíčková, Potraviny – Prázdnovská, Nowako, Bártovi Zdice, Restaurace Sladovna,
Elektro – Luděk Cífka, Pekařství – Zounek, Drogerie – Schubertová, Květinka –
Marečková, Solárium – Lenka Pelichovská, Kuchyňka – Jitka Svobodová, Řeznictví –
Holý, Hotel Záložna – Repka, Strnad, Trafika – Neuman, JUNG.cz, a.s.,
Stav.ServisLakam,s.r.o., Textil – Pospíšilová, Hračky, papír - Věra Došková, Potraviny Jana Svobodová, Galanterie – Černá, DD-Homoláčovi, Kopretina Kralupy n./Vlt., CK
Stella, Květinka - Anna Říhová, Česká pošta, Cyklosport – Katona.
A co plánujeme na další školní rok? Zmíním jen nejbližší akce. Určitě se chystáme přivítat a
zpříjemnit první den ve škole našim prvňáčkům. Rádi bychom podporovali sportovního ducha
dětí při již tradičním maratónu. Budeme se podílet na přípravě adventního večera, na který
jsme získali grant. Uvažujeme o navázání spolupráce s jazykovou školou v Kralupech nad
Vltavou a zprostředkování jazykových kurzů pro děti, které by se konaly ve škole. Bude
záležet na zájmu rodičů, zda se kurzy otevřou.
Plán na druhou polovinu školního roku Vám sdělíme příště. Bude předmětem další schůzky
Výboru KRPDŠ, kde dáme hlavy dohromady a jistě něco zajímavého vymyslíme.

Máte-li někdo nějaký nápad, určitě se s námi spojte, také Vás rádi uvidíme na schůzkách
Výboru. Snažíme se zvát všechny členy, ale některá spojení nefungují, u jiných nemáme
uvedenou e-mailovou adresu a opravdu není v našich silách obvolávat jednotlivé členy.
Sledujte, prosím, vývěsku vedle bočního vchodu školy, kde budou setkání avizována. Vítáni
jsou všichni členové i ti potenciální.
Klub rodičů a přátel dětí a školy, o.s. při ZŠ Velvary Vám přeje hezké prázdniny.
******************************************************

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech dodatečně touto cestou děkuje sponzorům, kteří
přispěli finančně nebo věcnými dary na zajištění oslav 145. výročí založení 1. dobrovolného
hasičského sboru v Čechách a to : Řeznictví V.Holý - Velvary, Potraviny Plicka – Kralupy
n/Vlt., Synthos Kralupy n/Vlt. a.s., MERO ČR, a.s., Kuchyňka J.Svobodová – Velvary, ČDZ
závod PLAST – Velvary, TESCO – Kralupy n/Vlt., Animalko Praha, Písmomalířství
V.Širůček – Velvary, Pekařství J.Zounek – Velvary, Lukáš „Čvachta“ Tkáč – Opava,
Sladovna Miroslav Hádl – Velvary, S.Kučírek – Restaurace U Krále Václava Velvary a
L.Slovák – Paličky o.s. Velvary.

********************************************************

V pondělí 29. června odstartovala
v dětském oddělení Městské knihovny
celoprázdninová soutěž pro děti

„P Á T R Á N Í V

KNIHOVNĚ“

Do soutěže se mohou kdykoli v průběhu prázdnin
zapojit všichni majitelé čtenářského průkazu.
Každé pondělí na vás čeká nové zadání.
Celý týden budete mít čas na jeho rozluštění.
Budete pátrat v knižních regálech.
Čeká vás spousta napětí a zábavy.

SOUTĚŽTE, SBÍREJTE CELÉ PRÁZDNINY BODY,
VYHRAJTE !!!

Začátkem září proběhne slavnostní vyhlášení vítězů
a předání odměn.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA VÝSTAVU VÍTĚZNÝCH FOTOGRAFIÍ
AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ Z VELVARSKA
NA TÉMA „PAPÍR“

Tentokrát jsou zde k vidění pozoruhodné výtvarné počiny. Každý
z vystavujících přistoupil k tématu po svém, čímž exponáty získaly
punc originality a divákům připravily mimořádný zážitek. Je až
překvapující, kolik nápadů toto téma mezi velvarskými fotoamatéry
vyvolalo. Fotografie budou v knihovně vystaveny do poloviny září.
**************************************
Autoři vystavených fotografií na téma „Papír“ :
Pavel Bakalář
Radek Kozela
Miroslav Krhounek
Zdeňka Ortová
Zuzana Štviertniová

Z redakční pošty:
Červen v Domově Velvary
I u nás proběhly volby do Evropského parlamentu. Každý z nás volil dle svého
svědomí. Nezapomínáme na veřejnou politiku.
V kulturním pořadu vystoupil u nás v domově pan Hřebík s kapelou. Zahráli nám a
zazpívali staré písničky našeho mládí, ve středu 10.6. nám připravili zábavné odpoledne, a tím
nám zpříjemnili náš pobyt v domově. Děkujeme moc!
Někteří z nás se zúčastnili koncertu pěveckého sboru studentů University Karlovy ve
velvarském kostele.
Jiří Krejčí
Domov Velvary
********************************
Velvarské orchestry – vzpomíná kapelník Josef Dryák
Taneční orchestr „Kapela mladých.“
Kapelu sestavil pan Václav Podivínský a také ji řídil. S kapelou jsme prvně hráli při
představení divadelní hry „Sněhurka a sedm trpaslíků“, v roce 1939. Hru pořádal divadelní
odbor „Tyl“, v hotelu „Rolnická záložna“.
Obsazení: Zd. Podivínský harmonika, Míla Kříž, Karel Vajdl, Lad. Strnad, housle, Ant.
Podivínský, Jos. Dryák, saxofony, St. Horáček, Mir. Hudeček trubky. Na bicí hrál pan Ant.
Hrachovina, řídil Václav Podivínský. Později hrál na bicí Zdeněk Škvor, který zemřel
v roce 1949. Na piano hrál Jirka Gebr, který zahynul v koncentračním táboře. Láda Strnad
hrál později na trombon s Jardou Sekerou a Jardou Doležalem. Na saxofon hrál též Frant.
Beránek, Míla Kříž a Vašek Černý. Na kytaru hrál Standa Němec, který byl z Prahy. Na
taneční zábavě jsme prvně hráli v Otvovicích v roce 1941, kdy se ještě mohlo tancovat.
Později byly taneční zábavy zakázané. Domů z Otvovic nás měl přivést autodopravce pan
Černík (zahynul též za Protektorátu), ale zapomněl na nás. V té době se pořádaly koncerty
pouze k poslechu. Kapela hrála v celém okolí Velvar. V létě se hrálo na koupališti u
Malovarského rybníka. Populární byly Vánoční koncerty v Hotelu, kde byl hoteliérem pan
Václav Rosický. Po válce, kdy se mohlo tancovat a lidé se radovali, bylo mnoho tanečních
zábav a plesů. Vzpomínám, že někdy v roce 1946, jsme hráli ve Slaném-Kvíčku.
Pořadatelé nás přivezli, ale domů jsme museli jít pěšky. V té době zrovna štětovali silnici.
Ládu Strnada mačkaly boty, tak šel celou cestu bos.
Hudba hrála až do roku 1948, kdy většina hudebníků narukovala na vojnu. Stanislav
Horáček, M. Hudeček, Zdeněk Podivínský, Josef Dryák. V roce 1949 šel na vojnu Antonín
Podivínský a Jarda Sekera. Hudba se dala dohromady někdy v roce 1952. Byly tam již
změny v obsazení. Na trubku začal hrát Pavel Bernášek, na basu Pepa Kubišta. Na housle
Míla Zajíc, Karel Rech, Vašek Tachecí, Bolek Pára, Karel Eizner. Na trubku hrál také Joska
Dvořák, Josef Kopřiva a Jirka Linhart. Zpívali manželé Marcela a Alois Týcovi.
Hudba účinkovala někdy do roku 1989, kdy zemřel Zdeněk Podivínský. Následovali jej:
Alois Týc, Pavel Bernášek, Antonín Podivínský.
Hudebníci, kteří ještě zbyli jsou: St. Horáček, M. Hudeček, Jos. Dryák, Fr. Beránek, Karel
Vajdl, Jirka Linhart.

Dechový a taneční orchestr „Velvaranka“
Po vojně v roce 1950, jsem začal hrát s kapelou pana Ant. Hrachoviny. Ten mi kapelu
v roce 1958 předal. Hráli jsme dechovou hudbu a taneční orchestr. Obsazení bylo: Jos.
Dryák, Ota Král, Jar. Bejbl saxofony, Jos. Dvořák, M. Hudeček, Jirka Linhart trubky, Jarda
Richtr, Josef Danda, Vašek Řimsa tenory, Honza Dvořák piano, Bohuš Sedlák harmonika,
Pepa Čurda, Míra Hirmera lesní rohy, V. Nosek bas, Jos. Drobný baskytara, Bedřich
Bartůněk st. bicí, později B. Bartůněk ml. Zpíval Pepa Pancíř, Miluš Ládrová, Luboš
Hájek, Jarda Pánek, Láda Výstup, Drahuš Drtinová. Já jsem narukoval do Vysokého Mýta,
kde jsem začal hrát ve vojenském tanečním orchestru, později v dechové hudbě
Vysokomýtské posádky. Po předložení do Prahy, jsem nastoupil k vojenské dechové hudbě.
Kapelník tam byl Josef Velan a Ferdinant Škrobák. Na křídlovku hrál Jindra Brejšek,
budoucí kapelník Ústřední vojenské hudby. U této hudby byl též Jirka Linhart. Po převzetí
hudby po panu Hrachovinovi, jsme měli mnoho her. Plesy, taneční zábavy, průvody, pohřby
a další. Hrálo se v celém okolí: Kralupy, Kladno, Mělník, Praha, Roudnice.
Hudbu jsme provozovali až do roku 2005, kdy nastal úpadek taneční a dechové hudby.
Průvody a oslavy byly zrušeny, zanikly i oslavy v továrnách a v JZD, oslavy MDŽ a další.
Též se začal hlásit i věk hudebníků a zdravotní problémy. Zemřel Václav Nosek, Jenda
Dvořák, Bohuš Sedlák, Pepa Danda, Míra Hirmera, Ota Král, Jarda Bejbl, Joska Dvořák,
Vašek Řimsa. Nahradil jsem je novými hudebníky: Jarda Hrbek, Karel Studnička, Pepa
Heřman, se kterými jsem ještě nějakou dobou hrál. V roce 2005 byl však definitivní konec.
Kapela Velvaranka rok 1982:

Sedící zleva : Josef Dryák, Ota Král, Jirka Linhart, M. Hudeček
Stojící zleva: Drahuš Drtinová, Láda Výstup, Pepa Čurda, Jos. Danda, Jarda Hrbek,
Jos. Drobný, B. Bartůněk, Bohouš Sedlák, Míra Hirmera, Jarda Richter.

Dva příspěvky p. Ing. Rudolfa Votruby

Památky v naději
Když jsem obdržel pozvánku na akci Památky v
naději, vyvolalo to ve mě vzpomínku, jak
květnatě kdysi čeština označovala těhotnou ženu.
Byla to žena s dítětem pod srdcem, v
požehnaném stavu, samodruhá, a také žena v
naději. To ale nejspíš s památkami nemá nic
společného. I když – i památky opravdu mohou
být těhotné svou nadějí.
V sobotu a neděli uprostřed června se konalo
putování po drobných památkách Slánska.
Nejprestižnější ústřední instituce ochrany
památek spolu s městy Velvary a Slaný a s jejich
muzejními pracovníky prezentovaly, co se už
zachránit podařilo a co na svou záchranu ještě
čeká. Netroufnul jsem si s ohledem na věk a
zdravotní stav absolvovat celý náročný
dvoudenní program a tak jsem se ke skupině připojil až v neděli ráno. Ale to, co
jsem viděl a slyšel, to opravdu stálo zato. Uchvátily mě nejen památky samotné, ale
také zapálení lidé, kteří se jejich mapování, objevování, záchraně i popularizaci
věnují. A také to, jak dovedou pro dobrou věc neúnavně přesvědčovat a získávat
nás, kteří jako laici mnohé sice cítíme, ale ne tak docela přesně víme. Ještě jednou
díky za krásný zážitek.
Pokud máte přístup na Internet, můžete si i vy aspoň zprostředkovaně celou akci
prohlédnout na: http://velvarynadeje.blogspot.com/
Jestli se bude podobná akce opakovat a budu pozván, rád opět přijdu. Jen bych
uvítal, kdyby se tam setkal s větším počtem obyčejných lidí, kteří v tomto krásném
kraji žijí.
Sazená, červen 2009
Ing. Votruba

Netradiční knedlíková tradice
Když výtvarník David Černý vytvářel pro Brusel svoji Entropu, vybíral pro každý stát
Evropské unie něco, co ho nejlépe charakterizuje v povědomí evropských spoluobčanů.
Nechám stranou turecké záchody, čabajky i dálnice, zaměřím se na naši domovinu. David
Černý pro nás vybral citáty Václava Klause. Nevím, já bych vybral možná citáty Josefa
Švejka, ale nejspíš bych tam dal knedlík. A když knedlík český, tak jedině houskový.
To je totiž záležitost pro naši zem naprosto typická, charakteristická a jinde
neopakovatelná. Knedlíky umí ve světě uvařit sice kdekdo, ale správné houskové, navíc
kombinované se zelím a vepřovým – to existuje jen u nás.
A pověst kalorické bomby mají české knedlíky naprosto neoprávněně. Když se
podíváte do jakékoliv příručky na téma zdravá výživa, tak zjistíte, že opravdová výživová
bomba jsou oblíbené hranolky, na úrovni s knedlíky se pohybují těstoviny a rýže, a nižší
hodnoty se vyskytují až u brambor a jejich derivátů.
Ale i takové jídlo jako české houskové knedlíky se dá pojednat a vytvořit naprosto
netradičně. Nevím, jestli knedlíky ještě vaříte doma nebo zda je nakupujete v supermarketu či
u Vietnamců, ale následující recept si určitě přečtěte a vyzkoušejte. Kuchařka (a možná i
kuchař – až tak je to jednoduché) oslní strávníky kvalitou, chutí i tvarem tradičních netradičně
pojednaných houskových knedlíků.
**************************************************************************
Od chvíle, kdy se rozhodnete, že je uděláte a dobou, kdy je budete servírovat na talíře, uběhne
jenom čtvrt hodiny. Žádné vaření vody, nic takového!!!
Nakrájejte jeden a půl včerejšího rohlíku na kostičky, dejte do misky, přidejte jeden a půl
čtvrtlitrového hrnku hrubé mouky, 2 žloutky, asi půl lžičky soli, půlku prášku do pečiva (1
lžička) a zalijte jedním a půl čtvrtlitrovým hrnkem studeného mléka.
Pak ušlehejte 2 bílky a hned je lehce vmíchejte do výše uvedené hmoty.
Připravte nějakou formu, která dá knedlíkům tvar. Vhodná je například forma na bábovku (z
jenského skla, silikonu nebo keramiky, ne kovová!). Vytřete ji máslem a vysypejte hrubou
moukou.
Přesuňte do ní těsto a dejte do mikrovlnky. Pokud máte troubu s výkonem zhruba 750W tak to
tam nechte přesně 8 minut. Až trouba vypne, počkejte ještě cca 1-2 minuty, až se těsto
„uklidní.“ Potom párátkem popíchejte a už jen vyklopte na talíř a nakrájejte ostrým nožem.
Jestli máte vajíčka od domácích slepic, je knedlík krásně žlutý.
A když vaříte z kupovaných, tak bude knedlík světlý, ale to mu na chuti nic neubere.
Dobrou chuť a pěkné pokoukání.

Sazená, červenec 2009.
Ing. Rudolf Votruba

