Zpráva místostarosty ze zasedání městského zastupitelstva dne 23. 9. 2009
V právě uplynulém období se nahromadilo mimořádně mnoho významných investičních akcí.
Během června a počátkem července byly dokončeny páce na rekonstrukci mateřské školky.
Zateplovala a opravovala se fasáda, vyměňovala se okna a dveře, původní plochá střecha byla
nahrazena střechou sedlovou a další úpravy. Celkové náklady na stavbu činily 6,933 mil. Kč,
z čehož 4,246 mil. byla dotace z Operačního programu ŽP a zbytek uhradilo město ze svého
rozpočtu. Celá stavba probíhala za provozu školy, a proto je třeba zvláště ocenit jak
dodavatele stavby, firmu DeltaFinal, tak i personál MŠ, za bezchybný průběh prací.
V současné době končí výstavba vodovodu v městských částech Velká Bučina a Ješín. Hlavní
řady jsou již dokončeny, zkolaudovány a předány do správy Středočeských vodáren Kladno.
Na Velké Bučině jsou dokončeny i domovní přípojky a nyní si občané žádají o instalaci
vodoměrů. V Ješíně ještě zbývá několik málo přípojek dokončit. Současně se ještě v obou
lokalitách odstraňují některé vady a nedodělky včetně terénních úprav. Celková hodnota
tohoto díla je 16,4 mil.Kč, a z toho asi 7,75 mil. činila dotace. Zbývajících více než 8 milionů
opět uhradilo město. Výstavbu vodovodu na Velké Bučině a v Ješíně provedla firma Kožený
z Brandýsku.
Třetí a finančně nejnákladnější akcí byla rekonstrukce základní školy.
Ta byla zahájena počátkem června a skončila zhruba v polovině září. Původní záměr, který
zahrnoval výměnu všech oken, podlah a podlahových krytin v některých místnostech, výměnu
části topných těles, opravy některých hygienických zařízení, opravu střešní krytiny a další,
musel být během prací částečně měněn a doplňován, protože se po odkrytí podlah a
především střechy, zjistil havarijní stav trámů a krovů, které bylo třeba opravit nebo zcela
nahradit. Celkové náklady dosáhly částky cca 18,5 mil. korun, z čehož dotace činila rovných
15 milionů. Práce bylo třeba stihnout v době mimo provoz školy, čemuž se vedení školy
operativně přizpůsobilo a poslední týden předchozího a první týden tohoto školního roku
upravilo provoz školy. V současní době je již škola opět v plném provozu, ačkoliv se ještě
dokončují některé malířské a především úklidové práce, které kladou na personál školy
mimořádné požadavky. Tuto stavbu
provedla pražská firma Rekomont se svými
subdodavateli. Zítra, tj. ve čtvrtek 24. 9. od 14. hodin proběhne ve školní jídelně slavnostní
akt předání zrekonstruované školy. Tuto akci financuje firma Rekomont a byl jsem jejím
generálním ředitelem panem Domažlickým požádán, abych členům našeho zastupitelstva a
vedoucím odborů tlumočil pozvání na toto setkání. Tedy, pokud Vám nebudou zítra po obědě
bránit nějaké závažné důvody, jste srdečně zváni. V souvislosti s rekonstrukcí školy bych
chtěl poděkovat našemu občanovi, panu Ing. Radovanu Barsovi, který jak tuto akci, tak
rekonstrukci mateřské školky, vzorně dozoroval.
Další velkou akcí v tomto období je právě probíhající druhá etapa oprav domu čp. 10,
zvaného Panská hospoda, kterou provádí místní stavební firma Rottex. Opravy jsou
plánovány na období od června do října 2009 a jejich součástí je oprava průchodu, nátěry vrat
a oken a oprava vnějších fasád a klempířských prvků, včetně statického zajištění. Celkové
náklady zde činí 1,75 mil. Kč, z čehož polovinou přispělo Ministerstvo kultury ČR.
Výčet velkých nebo větších akcí ukončím rekonstrukcí barokního prostoru pro muzejní účely,
která byla zahájena v městském muzeu a plánované náklady jsou 438 tis. Kč, z čehož 90%, tj.
334 tis. Kč jsme získali jako příspěvek z dotace Programu obnovy venkova. Práce by měly
být dokončeny do konce listopadu a provádí je firma Vlasák z Kolče.
Nyní jen stručně o některých menších akcích. Byla osazena nová úřední deska na jižní straně
náměstí před prodejnou papírnictví. V Ješíně byla zahájena oprava kapličky, oprava mostku
přes Červený potok a vyčištěna požární nádrž. Ve Velvarech pak byla opravena lávka přes
Bakovský potok u MŠ a vyměněny některé poškozené lavičky, dopravní značky a odpadkové
koše.

Odbor správy majetku průběžně prováděl opravy bytového fondu, konkrétně v čp. 9, 31, 107,
210, 218 a 268 a zajišťoval revize a servisní prohlídky před zahájením topné sezóny. U
nebytového fondu je třeba se zmínit o výměně atypických oken v budově synagogy v ulici K.
Krohna /nyní ZŠ/, nákladem 180 tis.Kč, z čehož 110 tis.Kč nám poskytl Fond obnovy
památek Středočeského kraje.
Dále několik informací z různých oborů.
V poslední době se objevily připomínky občanů, že kontejnery na tříděný odpad, především
na papír a plasty nedostačují a často se stává, že bývají přeplněny i několik dní před termínem
vývozu. Padly návrhy buď na doplnění nádob do stávajících hnízd, nebo na kratší intervaly
mezi svozy. Oba náměty jsme projednali se svozovou firmou BEC a bylo nám přislíbeno, že
provedou finanční rozvahu pro obě varianty tak, abychom se mohli rozhodnout, která by byla
pro nás výhodnější.
Z dalších žádostí o dotace, které jsme podali, nám byla schválena dotace ve výši 121 tis.Kč na
osvětlení přechodu pro chodce v Ješíně. Náš další požadavek na dotaci na pořízení dvou
výstražných radarových měřičů rychlosti /podobných, jako již fungují např. na Uhách/ bude
projednán koncem září a pokud bude vyřízen kladně, chtěli bychom toto zařízení instalovat na
příjezdu do Velvar od Černuce a do Ješína od Slaného.
Na nabídku města na prodej rodinného domku čp. 435 v Chržínské ulici zatím nikdo
nereflektoval, takže případní zájemci mají stále ještě možnost přihlásit se na odboru správy
majetku MěÚ. Česká spořitelna a.s. si od města pronajala část prostor bývalého kadeřnictví
v přízemí čp. 225 a využila je k rozšíření a modernizaci své pobočky.
Na městském úřadě došlo ke dvěma personálním změnám. Na místo vedoucí odboru
hospodářsko správního místo paní Ing. Marie Chejnovské nastoupila paní Ing. Alena Srbová
a ve funkci účetní paní Lenku Podivínskou vystřídá paní Ivana Dragounová.
Na závěr několik informací z kultury. Hlavní centrum kulturního dění ve městě, městské
muzeum, v uplynulém období uspořádalo 3 výstavy, a to Ekeharta Panka nazvanou Ego,
fotografickou výstavu Marcela a Roberta Honsových s názvem Egypt a výstavu Hudba ve
Velvarech. Ve dnech 13.-14. června bylo naše muzeum spolupořadatelem Setkání přátel
drobných památek s názvem Památky v naději, jehož součástí byla i konference v sále muzea,
komentovaná prohlídka města, koncert souboru Accent v kostele sv. Kateřiny a exkurze po
památkách Podřipska nazvaná Barokní letokruhy. 10. září se v kostele sv. Kateřiny uskutečnil
varhanní koncert v rámci cyklu Varhany znějící a 13. září proběhly tzv. Dny evropského
dědictví – den otevřených památek, kdy bylo návštěvníkům volně zpřístupněno městské
muzeum, galerie Jiřího Corvina a Pražská brána. Týž den navečer se uskutečnil i koncert
operetních melodií „Dobrý den paní Opereto“, jako součást festivalu Dvořákovy Velvary.
V závěru tohoto týdne potom proběhne v našem městě 4. ročník festivalu Přemyslovských
středních Čech „Předivo“. Zítra večer to bude beseda zde v sále městského muzea s filmovým
režisérem a producentem Ivo Pelantem a v sobotu 26. září odpoledne a večer v areálu
volného času DPS na Třebízského náměstí, program pro děti i dospělé včetně divadelních
představení.
Z akcí určených výhradně mládeži bych se zmínil o dvou tanečních večerech, jedné v areále
Malovarského rybníka a druhé na fotbalovém hřišti, které uspořádala o.s. Paličky a Človíček.
A úplně poslední informace se týká neuskutečněných předčasných voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Podle pokynů ústřední volební komise byly sice zastaveny veškeré
přípravné kroky, ale dosud vydané a distribuované materiály, budou v rámci možností využity
v novém termínu, pravděpodobně na jaře příštího roku. Rovněž u nás ve Velvarech počítáme,
že např. již jmenovaní zapisovatelé okrskových volebních komisí, stejně jako další zájemci o
práci ve volebních komisích, budou znovu osloveni a využiti i příště.
Mgr. Ivan Kurz
místostarosta města

KRÁLOVSKÉ MĚSTO VELVARY

pořádá dne 15.10.2009 v 19:00 hodin
v sále Městského muzea Velvary
koncert

JAROSLAVA HUTKY

Předprodej: Městský úřad Velvary, 1. patro
Telefon 315617001, 315761007
Vstupné 50,-- Kč
**************************************
Akce říjen – informace k jednotlivým akcím jsou uvedeny ve Zpravodaji ve Zpravodaji
2.10. Fotografická část VII. Velvarského výtvarného salónu – zahájení - Pražská brána
15.10. Koncert Jaroslava Hutky - sál městského muzea
16.10. Cestovatelský večer - Jiná tvář Egypta – sál městského muzea
23.10. Kytarista Radek Tomášek – restaurace Na Sladovně
30.10. „Večer při svíčce“ - restaurace Paris
pro děti :
13.10. Burza podzimních a zimních věcí – mateřská škola (RK Vajíčko)
18.10. Rodinný výlet „Plnou parou vpřed“ – (RK Vajíčko)
24.10. Halloween ve Velvarech – lampiónový průvod a další program
28.10. Velvarské hry – areál Malovarského rybníka
Svoz odpadů
Sobota 17.10. sběr drobných nebezpečných odpadů a sobota 24.10. sběr objemných odpadů

Informace ZŠ Velvary

„Proměna“
Na konci školního roku jsem se sešla s rodiči budoucích prvňáčků na krátké schůzce.
Zde jsem je požádala o výpomoc při malování třídy, které bylo opravdu nutné.
Ve smluvený den se rodiče sice nesešli v nahlášeném počtu, ale přišli opravdoví
pracanti. Venku i ve třídě panovala tropická vedra a ze všech malířů se jen lilo. Práce
byla po 4 hodinách dokončena.
Aby se děti cítily ve třídě opravdu dobře, paní Pokorná našila na židličky molitanová
sedátka a na zeď nalepila překrásné tapety zvířat. Vše ještě doladila paní Růžičková.
Zakoupila koberec a našila kapsáře na pomůcky.
Když jsem po veškerém úsilí rodičů třídu otevřela, zůstala jsem stát s úctou a obdivem
ke všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Nezbývá nyní, než věřit, že si děti budou nového prostředí vážit a budou do školy
chodit rády.
Poděkování patří:
p. Pokorné se synem, p. Procházkové s manželem, p. Mikynovi, p. Krupkovi,
p. Růžičkové
Mgr. Jitka Kolínková
tř. uč. I. B

************************
24. září zažila naše škola další významný den. V dopoledních hodinách si školu
prohlédl za doprovodu pana ředitele dr. Němec, radní pro školství Středočeského
krajského výboru. Ve 14. hodin proběhlo slavnostní zakončení stavebních prací. Ve
spojovacím prostoru mezi starou a novější školní budovou se sešli významní hosté.
Mezi nimi byl ing. Tlustý, poslanec Parlamentu České republiky, p. Domažlický,
generální ředitel firmy Rekomont, která provedla stavební práce, starostka města
ing. Linhartová a mnoho dalších hostů.
Po kulturním vystoupení žáků 2. a 5. tříd, které připravila p. uč. Hrbková, následovaly
projevy pana ředitele a všech výše uvedených hostů. I když práce ve škole nejsou
skončeny, ve všech vystoupeních zazněla radost z toho, že se děti ve velvarské škole
budou učit v důstojných prostorách. Hosté si vzápětí prohlédli školní budovu
-tělocvičnu, ve které probíhají závěrečné úpravy, nově vymalované třídy i ty, kde právě
probíhají malířské práce. Také na školním dvoře probíhá čilý stavební ruch. Vzniká
zde víceúčelové sportovní hřiště.
Všichni pracovníci školy si přejí, aby už byly vymalované všechny zbývající prostory,
dokončeny všechny zbývající práce, aby v opravené škole, jejíž rekonstrukce stála
20 miliónů Kč, se dobře pracovalo učitelům, a aby do ní děti rády chodily.
Eva Hanáková
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PŘÍZNIVCE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE Z VELVAR A OKOLÍ
NA OTEVŘENÍ
FOTOGRAFICKÉ ČÁSTI
VII. VELVARSKÉHO VÝTVARNÉHO SALÓNU 2009,

JEŽ SE KONÁ V PROSTORÁCH PRAŽSKÉ BRÁNY
V PÁTEK 2. ŘÍJNA 2009 V 19 HODIN
VÝSTAVU JE MOŽNO NAVŠTÍVIT DENNĚ
MIMO PONDĚLÍ AŽ DO 1. LISTOPADU 2009
KONTAKT: TEL. 315 76 14 19

muzeum@velvary.cz

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

Městské muzeum Velvary a OS Natvrdlí
Vás zvou

16.10. 2009 ve 20.00
do sálu muzea
na
cestovatelský večer

JINÁ TVÁŘ EGYPTA

Marcela a Robert Honsovi
nechávají za svými zády turistické lokality, usedají do místního vlaku nejnižší kategorie či
autobusu pro místní a v zapadlých oázách a malých „nezajímavých“ vesničkách hledají málo
známou tvář Egypta. 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 magnetismem.

Vstupné 30 Kč

TOM SEV Javory Černuc a Městské muzeum
Velvary
pořádají

Halloween ve Velvarech
letos na téma
Svět pohádek, bájí a pověstí
24. října 2009 od 18.00
Program:
Lampiónový průvod vás zavede do světa pohádek a bájí.
Sraz je v 18.00 na nám. Krále Vladislava před radnicí.
Přijďte s lampiónem a v masce !!!!
Strašidla ze špejcharu- výstava v Galerii Jiřího Corvina
Volba nejhezčích masek proběhne
v areálu volného času / bývalé děkanství, vchod
z Třebízského náměstí / po ukončení průvodu
Občerstvení.
Součástí akce bude výstava strašidel, strašidýlek
i jiných
postav a postaviček z pohádek, bájí a pověstí. Pokud se chcete
výstavy zúčastnit, noste strašidla a další pohádkovou a bájnou havěť
všech barev, materiálů i technik do Městského muzea Velvary /tel.
315 761 419 / do středy 21. října 2009.
Pořadatelé si vyhrazují změnu programu při mimořádně nepříznivém počasí.

M Ě S T S K Á

K N I H O V N A

i n f o r m u j e
o VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ CELOPRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI:
„PÁTRÁNÍ

V KNIHOVNĚ“

Ve čtvrtek 17. září se ve velvarské knihovně sešli vítězní účastníci
celoprázdninové soutěže pro děti "Pátrání v knihovně". Celé prázdniny děti každý
týden plnily nové úkoly dle zadání a sbíraly potřebné body. Soutěžní úkoly byly
náročné i zábavné. Důkladně prověřily dětskou všímavost, bystrost a znalosti. Soutěž
byla velice populární a děti se na každý nový úkol těšily. Některé děti dokonce
odmítaly odjet s rodiči k moři, aby nepřišly o body. Deset nejúspěšnějších si tedy
přišlo převzít ceny pro vítěze. I při slavnostním vyhlášení na děti čekalo překvapení,
protože si každý z oceněných mohl svoji odměnu vybrat sám. A zde je seznam
nejúspěšnějších:
Tomáš Materna 1090 bodů
Marek Nguyen 890 bodů
Kamila Cinertová 840 bodů
Monika Kramperová 840 bodů
Alice Krausová 660 bodů
Filip Solar 660 bodů
Jan Protiva 625 bodů
Eva Kopelentová 620 bodů
David Novák 600 bodů
Denisa Čadková 565 bodů

Zkrátka nepřijdou ani ostatní soutěžící děti, které nedosáhly na mety nejvyšší.
Všechny se upřímně snažily, proto se i ony mohou těšit na drobné sladkosti.
Zdeňka Ortová - knihovnice

M Ě S T S K Á

K N I H O V N A

zve srdečně všechny milovníky fotografického umění
na novou výstavu fotoamatérů z Velvarska
na téma: B Y L O L É T O

Tentokrát v knihovně vystavují:

Blanka Tauerová
Magdaléna Husáková
Miroslav Krhounek
Radek Kozela
Radomír Farny
Pavel Protiva
Přijďte si i vy prohlédnout zajímavé fotografie, které rozhodně stojí za vidění.
Výstava potrvá do poloviny listopadu, kdy bude nahrazena nejúspěšnějšími snímky
čerstvě vyhlášeného nového tématu: EMOCE.
Zároveň vybízíme i další zájemce o možnost vystavovat své fotografie v naší
knihovně, aby se přišli informovat přímo do velvarské knihovny, kde vám
poskytneme informace o výstavních podmínkách a další podrobnosti.

Z. Ortová - knihovnice

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY PRO FOTOAMATÉRY Z VELVARSKA
ZAHÁJILY SVOJI ČINNOST

Přináším potěšující zprávu pro všechny fotoamatéry z Velvar a okolí, Kladenska,
Slánska i Kralupska. Poté, co v letních měsících ukončil hlavní administrátor a
duchovní otec Fotogalerie na velvarském webu Pavel Bakalář činnost této galerie, byly
právě v těchto dnech spuštěny nové stránky s fotografickou tématikou na adrese
www.photoorbis.cz
Nové stránky opět nabízejí výbornou možnost publikovat fotografické počiny
všem, kterým se stalo životní radostí zachytit zajímavé okamžiky hledáčkem
fotoaparátu. Hlavním administrátorem a tvůrcem nových stránek je výtečný velvarský
fotograf Miroslav Krhounek. Stránky mají výstižný název a citlivě zvolenou, oku
lahodící grafiku. Věřím, že si do nové fotogalerie najdou návštěvníci brzy cestu a bude
zde co obdivovat a hodnotit.
Příjemnou novinkou je, že svůj komentář k fotografiím může připojit každý, tedy i
nezaregistrovaný návštěvník tohoto webu. A pokud patříte mezi vášnivé fotografy,
nezapomeňte se co nejdříve zaregistrovat. Budete zde srdečně vítáni.
Nakonec bych chtěla za všechny, kdo měli tu možnost a několik let zveřejňovali
své fotografie na stránkách velvarské galerie pro fotoamatéry, poděkovat obětavému
tvůrci těchto stránek panu Pavlu Bakalářovi. Jeho výborný nápad poskytl mnoha
zapáleným fotoamatérům vystoupit ze soukromí a prezentovat svá díla veřejnosti. Sám
Pavel Bakalář je výborným fotografem, jehož originální a citlivé snímky jste měli
možnost obdivovat i na jeho samostatné výstavě ve velvarském muzeu. Počet
prodaných fotografií, jejichž finanční výtěžek tehdy na základě rozhodnutí pana
Bakaláře putoval na konto Dětského domova v Sazené, vypovídal sám za sebe.
Ať se vám nové foto stránky líbí a zažíváte při jejich prohlížení příjemné
okamžiky.
Zdeňka Ortová
****************************************

Školní družina děkuje
Děkujeme p. Radku Nývltovi a p. Liboru Srbovi za bezplatné zajištění i dovoz
písku na dětské pískoviště a pod herní prvek na naší zahrádce.
Kolektiv vychovatelek

Rytíř Václav ze Sazené
Možná jste o tom nevěděli, ale Sazená měla svého opravdového nefalšovaného rytíře. A
dokonce ho mnozí ze starších sazeňáků osobně znali.
Ve francouzském Strasbougu byl roku 1958 obnoven chmelový institut, který ve středověku
ve vinařské Francii založil Jan Neohrožený, vévoda Burgundska, hrabě z Flander, Artois a
Charolais (Jean Sans Peur). Kromě své neohroženosti proslul i tím, že prosazoval a
propagoval vaření piva s přídavkem chmele, což v té době nebyla až tak samozřejmost.
Možná z doslechu víte, nebo jste sami při cestách po světě vyzkoušeli pivo zázvorové,
třešňové či malinové. Ale nejrozšířenější je právě pivo s chuťovým a stabilizujícím přídavkem
chmele. Podle encyklopedií je pivo kvašený slabě alkoholický nápoj vyráběný z obilného
sladu, vody a dalších přídavků, který se těší značné oblibě po celém světě. Pivo se vaří již od
nepaměti a není možné přesně určit čas a místo, kdy a kde bylo pivo vynalezeno. Jako země
původu se nejvíce uvádí Mezopotámie a doba vzniku přibližně 7 tisíci let př. n. l.

Rytíř Jean Sans Peur
Chmelový institut uděluje nejlepším a nejzasloužilejším pěstitelům, zpracovatelům a vědcům
čestný titul „Rytíř chmelového řádu.“ Jedním z prvních na světě, který tento významný titul
obdržel, byl pěstitel chmele ze Sazené Václav Jandouš. Ve své době byl předsedou
prosperujícího sazenského JZD, které podstatně rozšířilo plochy chmelnic, přestavělo starší
stodolu na sušárnu chmele a kvalitou svého produktu bylo opravdu vyhlášené. Pěstování
chmele se ale v té době rozšířilo i v okolních vesnicích a pozůstatky chmelnic i sušáren jsou
dodnes vidět nejen na Chržíně nebo ve Starých Ouholicích.

Rytíř Václav Jandouš ze Sazené

Chmelařský řád má tři stupně. Základní stupeň je Rytíř (Ritter), následuje Důstojník (Officer)
a nejvyšší je Velitel (Commander). Za celou novodobou padesátiletou existenci řádu bylo
chmelařským odborníkům z celého Československa uděleno asi 200 rytířských titulů, deset
titulů Důstojník, a z nich dva obdrželi titul nejvyšší.
Proč právě Václav Jandouš (*1913 ve Vetlé u Roudnice - +1981) byl jedním z těch prvních
chmelových rytířů nejen z Československa, ale z celého světa, to už bohužel upadlo
v zapomnění. Zkusím se dotázat věhlasných chmelařských institucí, zda se nějaké údaje či
doklady nezachovaly. Možná bude něco vědět i někdo ze čtenářů a pomůže obnovit
vzpomínku na tohoto významného krajana.
Sazená, září 2009
Ing. Rudolf Votruba

Václav Fencl
Konec jednoho velikána
Pokud jste si v poslední době vyšli na procházku do Velvarského lesa nebo si to namířili do
Kralup přes Radovič po Lešanské plošině přímo, čekalo vás na cestě nepříjemné překvapení.
Stejně tak jako já jste určitě zjistili, že tady na horizontu něco chybí.
To něco byl mohutný státem chráněný strom „ Dřezovec trojtrnný“ (Gleditsia Triacanthos L).
Strom původem ze Severní Ameriky. Do Evropy byl dovezen kolem roku 1700. U nás
v Čechách se objevil první exemplář v roce 1835. Kdy byl vysazen ten „ náš“ strom jsem se
zatím nikde nedočetl. Pravděpodobně zde ale stál víc jak jedno století. Na mapě „Velvary a
okolí“, vydané v roce 1923 (ta však jistě převzala geografické údaje ze starších, RakouskoUherských map), je dřezovec nakreslen přímo jako strom. To znamená, že již tehdy to musel
být strom dosti velký.
Jeho „osud“se naplnil na konci července tohoto roku. Vichřice, která se tehdy přehnala krajem
jej poškodila. Hrozilo nebezpečí, že některá z jeho větví nebo pád celého stromu ohrozí
kolem procházejícího turistu, či cyklokrosaře, kteří polní cestu vedoucí kolem dřezovce
často využívají. Proto bylo odborem výstavby Městského úřadu ve Velvarech rozhodnuto
nechat tuto přírodní památku pokácet. Rozhodnutí, jak se ukázalo, to bylo správné. Na
fotografii můžete vidět, jak byl vnitřek stromu vyhnilý. Bylo jen otázka času, kdy další
z četných vichřic, které se poslední dobou zdejšími končinami tak často prohánějí, jeho zkázu
dokoná. (vf)

***************
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Ze vzpomínek Josefa Dryáka : Městské lázně

Tak zněl nápis nad vchodem do koupaliště u Malovarského rybníka ve třicátých letech
min. stol.
Vpředu byl potok, který vodu odváděl do Šturmovic mlýna a druhý potok, který byl u
zděné budky, vodu přiváděl.
V této budce se platilo vstupné. Děti 0,50 hal., dospělí 1 Kč. Vstupné vybíral plavčík
pan Semrel, který prodával též limonády, pivo, zmrzlinu a večer teplé buřty a housky.
Stál zde též stůl, na kterém se hrál ping-pong. V rohu rybníka bylo ohrazené místo pro
větší děti, kde se učily plavat. U tohoto bazénu byla ruční sprcha a ohrazený bazén pro
malé děti. Dále bylo skákací prkno. Na konci rybníka byl ohrazený bazén pro dospělé
neplavce. V rybníku byly klády, na kterých se plavalo a dřevěné kolo, na kterém se
dělaly různé plavecké cviky. Dole pod hrází byla krásná louka, uprostřed pískoviště
pro malé děti. Po stranách byly kabinky pro jednotlivce, a vzadu byly společné kabiny
pro muže a chlapce. Po pravé straně byla společná kabina pro ženy. V zadní části
louky bylo hřiště pro volejbal a místo, kde se mohl hrát fotbal.
V době prázdnin bylo koupaliště plné dětí i dospělých. Konaly se zde taneční zábavy a
koncerty.
Za Protektorátu zde hrála kapela mladých.
Populární byla večerní scéna na rybníku, kde Jirka Nápravník připlouvá vysvobodit
krásnou princeznu, kterou hrála Dana Richterová. Tato akce se konala někdy po válce
a účinkovalo tam mnoho lidí.
V zimě se zadní louka zatopila a bylo zde krásné kluziště. Mnoho lidí tam chodilo
bruslit. Fotograf pan Masopust a slečna Hanušová, kteří se později vzali, předváděli
zde různé prvky v krasobruslení.
V této době byl též založen hokejový klub ve Velvarech. Vynikající sportovci byli
bratři Kubáňové.
Koupaliště plnilo svou funkci ještě několik let po válce, potom chod plovárny pomalu
upadal.
Až v nynější době byl obnoven přívod vody a rybník byl opraven.

Velvarské koupaliště
Kapela mladých
Zleva : Josef Dryák, František Beránek, Antonín Podivínský - saxofony
Stanislav Němec – kytara, Zdeněk Škvor – bicí, Václav Podivínský - dirigent

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

Zveme Vás na
„VEČER PŘI SVÍČCE„
Dne 30.10. 2009 od 20 hodin.
RESTAURACE PARIS
K poslechu i tanci hraje p. Výstup.
Objednávky na č. tel. 721 551 183 nebo osobně v restauraci.
Vstupné 70,-- Kč

Dne 23.10. 2009 ve 20 hodin již podeváté
RADEK TOMÁŠEK
V RESTAURACI NA SLADOVNĚ.

Rezervace míst na tel. 606 602 324 nebo přímo v restauraci.

