Město Velvary
zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
a
na základě usnesení zastupitelstva města Velvary ze dne 31. 3. 2010,

opakovaný záměr
prodeje nemovitosti č.p. 435 v ul.Chržínské, s příslušenstvím a pozemky č. st. 514,
parc. č. 467/4 a 467/6 v k.ú. Velvary za minimální cenu Kč 3 000 000,-obálkovou metodou.
Předmětná nemovitost obsahuje dva byty, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží.
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s nepravidelným obdélníkovým půdorysem. Dům
je napojen na vodovod, plynovod a veřejnou elektrorozvodnou síť. Přístup a příjezd k domu
je po zpevněné komunikaci. V podzemním podlaží se nachází chodba se schodištěm a dvě
sklepní místnosti. V prvním nadzemním podlaží se nachází samostatný byt (dva pokoje,
kuchyně, chodba, koupelna, WC), chodba, WC a schodiště. Ve druhém nadzemním podlaží
se nachází samostatný byt (dva pokoje, chodba, kuchyně, koupelna), schodiště a přístup na
půdu. Půda je přístupná po žebříkovém schodišti. Konstrukce krovu umožňuje zřízení
podkroví. Na pozemku se dále nacházejí dvě garáže, kolna, kurník a vodárna.
Dům je situován na stavebním pozemku č. st. 514 o výměře 195 m 2, zahrada na pozemku
parc. č. 467/4 o výměře 567 m2 a na pozemku parc. č. 467/6 o výměře 818 m2.
Kritériem pro posouzení nabídek bude nabízená cena.
Prohlídku objektu je možné dohodnout u vedoucího odboru správy majetku p. Šulce na tel.
č.: 315 617 091 nebo e-mailu: majetek@velvary.cz.
Do výběru budou zařazeny pouze nabídky předložené písemnou formou, v zalepené obálce
označené „NEOTVÍRAT - NABÍDKA - PRODEJ NEMOVITOSTI Č.P. 435“ zaslané na adresu
Městského úřadu Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary nebo odevzdané do
podatelny městského úřadu a doručené nejpozději do 30.6. 2010 do 11:00 hodin.
Ve své nabídce každý uchazeč uvede nabídkovou cenu v Kč za nemovitost č. p. 435
s příslušenstvím a pozemky č. st. 514, parc. č. 467/4 a 467/6 v k.ú. Velvary, přičemž
nabídková cena nebude nižší než Kč 3 000 000,--, a přesné označení zájemce s uvedením
adresy bydliště nebo sídla.
Ing. Jitka Linhartová v.r.
starostka města

Začala I. etapa obnovy stromů na náměstí
Po zimním období byl posouzen stav stávajících stromů – lip – na velvarském náměstí a byl
zahájen prořez těchto stromů metodou „hlavový řez“. Tento pohled na stromy se jeví poněkud
drasticky, ale používají ho i jiná města při údržbě stromů v centrech měst. Při práci bylo
zjištěno, že většina zapěstovaných hlav na větvích je ztrouchnivělá a hniloba se rozšiřuje i do
větví a kmenů. Z dlouhodobého hlediska jsou tyto stromy kvůli špatnému zdravotnímu stavu
neperspektivní a proto se město rozhodlo postupně zahájit jejich obnovu novou výsadbou.
Celkem bude v I.etapě vysázeno 11 nových stromů.
Pro novou výsadbu byla zvolena lípa velkolistá – Tilia plathyphyllos 'Pannonia'. Tyto stromy
nebudou v dospělém věku dosahovat tak velikého vzrůstu jako stávající, neboť se jedná o
kultivary, které dorůstají do výšky cca 4 m. To znamená, že nebude muset docházet ke
zbytečnému zkracování větví a tím k poškozování přirozeného růstu koruny jako u stávající
druhů lip (Tilia platyphyllos a Tilia cordata), které dorůstají výšky až 30 m. Rozvětvené
kořeny stávajících stromů navíc mnohde zasahují a poškozují sklepní prostory přilehlých
domů jež se nacházejí pod chodníky. Většina kmenů je prohnilá a jedna lípa před prodejnou
hraček musela být kvůli havarijnímu stavu již poražena.
Finanční náklady I.etapy činí kolem 35 tis. Kč a jsou hrazeny z rozpočtu města. Stromy byly
zakoupeny v Obříství u firmy ARBOEKO. Dovoz zajistili naši hasiči a sázení stromů provádí
městská technická četa. Obměna stromů na náměstí bude pokračovat na podzim a příští rok.
Všechny stávající stromy budou nahrazeny a dojde i k doplnění stromů, které byly v minulosti
pokáceny bez náhradní výsadby. Stávající stromy budou káceny průběžně, aby naše náměstí
nezůstalo bez zeleně.
Věříme, že naši občané obměnu stromů na náměstí pochopí a budou se k nové výsadbě
náležitě a ohleduplně chovat. Některé nově vysázené stromy např. ve Slánské ulici a podél
Bakovského potoka k mateřské škole byly zejména mládeží poškozovány.
Jan Bernášek a Libor Šulc

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
informuje o besedě
Středeční podvečer 7. dubna patřil ve velvarské knihovně všem, kdo si přišli
pobesedovat s televizním moderátorem Karlem Voříškem. Panovala zde skvělá
nálada a Karel Voříšek se představil jako znamenitý společník a vtipný
vypravěč. Zodpověděl ochotně všechny otázky a na závěr se trpělivě
podepisoval a fotografoval se všemi, kdo o to projevili zájem. Hned na začátku
našeho hosta překvapila jedna z divaček, když mu přinesla ochutnat čerstvě
upečené muffiny podle receptu jeho televizní kolegyně Markéty Fialové.
Požádala jsem Karla Voříška o pár slov pro Zpravodaj z Velvarska. A
protože se již nějaký ten rok známe, rozhodli jsme se hodit za hlavu oficiality a
zvolili jsme přátelskou formu rozhovoru, která by mohla být příjemná i vám,
čtenářům Zpravodaje.

Tak jak muffiny od paní Husákové chutnaly? Máš vůbec rád sladké?
Byly výborné. Nečekané sladké překvapení chutnalo jedna báseň. Jsem sice
spíše na pálivé dobroty, pepřím všechno a hodně. Dokonce si občas špetku
přidám i do kafe. Ale ty muffiny … to se nedalo neodolat. Musím se přiznat, že
jsem nevydržel a hned se tím pochlubil i Markétě. Její reakce neměla chybu.
Upekla mi je taky. Muffinová smršť.

Jaký vztah máš k Velvarům, potažmo k Velvarákům?
Kolový. Už jako mrňous, sotva jsem dosáhl na šlapky u kola, jsem přes Velvary
jezdil. S babičkou, která bydlí nedaleko v Kamenném Mostě, za příbuzenstvem
na Uha. A pak, ta velvarská brána a rozlehlé náměstí, tam se mi líbí. Nebo
jednokolejka, která vede z Kralup jen a jen do Velvar. Kde to najdete …
Jakými posluchači a spolubesedníky Velvarští byli?
Máš pravdu. Spolubesedníci. Protože posluchač je něco pasivního, jen sedícího
a sem tam poslouchajícího, někdy i lehce pospávajícího. A to Velvarští rozhodně
nejsou. Ale myslím si, že je to hodně tvoje zásluha. Komentování tvých
aforismů, kterými jsme začali, dostalo spolubesednickou náladu do správného
varu.

Přivezl jsi nám ukázat úplně čerstvé zrcadlo popularity, čím je pro Tebe
vítězství v prestižní divácké anketě Týtý?
Je přesně tím, čím je. Oceněním, kterým ti diváci dávají najevo, že tě
nepřepnuli, že tě berou. Ale tím svým zvláštním zaoblením, díky kterému máš
při pohledu do něj hodně humornou tvář, ti i připomene, že nic není na věky a že
se nemáš brát moc vážně.
Mají pro Tebe malá městečka jako Velvary ještě nějaké kouzlo, nebo
coby naturalizovaný Pražák upřednostňuješ velkoměsto?
Protože mně znáš, tak tvoji otázku beru jako mírně provokativní. Sama dobře
víš, že jestli nemám něco v životě rád, tak to je příkré rozdělování na černé a
bílé. Buď tak nebo tak. Ne, ne. Život je proto krásný, páč je barevný. Nezříkám
se ničeho. A podle toho i žiju. A nezáleží na tom, jestli je to teď zrovna v Praze.
S Karlem Voříškem si pro Zpravodaj povídala Zdeňka Ortová

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH VE VELVAREH DĚKUJE
Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech děkuje všem dárcům, kteří přispěli naší
organizaci jak finanční částkou, tak věcnými dary na výroční členskou schůzi.
Děkujeme těmto dárcům:
Metal Trade Comax, Město Velvary, Obec Černuc, Obec Hospozín, Obec Kmetiněves, CDZ
Plast, Mlýny Kralupy, Tiskárna Kočka - Slaný, Namura Kralupy, Elektro Cífka, Gremium Zlonice, Autodíly Bečvář, Kuchyňka Svobodová, ing. J. Řimsa, Anima – Křovice, Trafika
Neuman, M. Kříčková, Drogerie Schubertovi, Pekařství Zounek, Autobaterie Tutr, Chemek
Sazená. Kadeřnictví: Chvapilová, Václavíková, Loskotová. Řeznictví Holý, Cukrárna Černá,
Květinářství: Marečková, Říhová. Textil: Čermáková, Pospíšilová. Truhlář Hampejz,
nábytek J. Michl, Bylinky E. Črepová, Zemědělci: Ing. Bílek, Ivo Pokorný, Ing. Haškovec,
Ing. Petr Srb, Černý, Vojtěchovský, M. Polívka, P. Lukášek, J. Hempejz, P. Reš, R. Raucher,
L. Hovorka, pí Wolgnerová. Potraviny: Koukolíčková, Maříková, Vajzová, Restaurace Paris,
Drogerie Zlonice, VIKABAR Demovič, Doleželovi, J. Konvrzek, K. Demovičová, M. Kraus
– elektro, J. Dohnanská, M. Pelichovská, V. Rousová, M. Schusterová, J. Řepíková, Vl.
Dacková, M. Adamec, M. Bělohlávková, A. Máša, M. Černá, V. Kašpárková, J. Bergmanová,
L. Rosová, S. Hrdoušková, T. Belejšáková, El. Králová.
Dále děkujeme panu Vinšovi ze Sazené za dopravu členů na výroční členskou schůzi.
*********************************************

Poděkování
Děkujeme panu Petru Doškovi, řediteli Základní školy ve Velvarech, za zakoupení a umístění
uzamykatelných skříněk pro cvičení žen v tělocvičně základní školy.
Dagmar Kubištová
************************************************
Předplatné 2010/2011 - Městské divadlo Kladno
Zájemci o předplatné níže uvedené abonentské řady kladenského divadla /úterní představení/
se mohou hlásit u paní Marie Kříčkové (obchod železářství Cífka ve Velvarech, náměstí
Krále Vladislava). Autobusová doprava na všechna představení je zajištěna.
26.10. 2010 A.a V. Mrštíkové:
ROK NA VSI
21.12. 2010 P. Kolečko, T. Svoboda: GAME BOY
18.01. 2011 A.P. Čechov:
RACEK
29.03. 2011 A. Long, R. Martin, A.Tichebir: BIBLE- KOMPLETNÍ SLOVO BOŽÍ VE
120 MINUTÁCH
12.04. 2011 W. Russell: SHIRLEY VALENTINE (host: FDA a Městská divadla Pražská)
24.05. 2011 T. Svoboda, P. Kolečko, J. Uhrin: SEPTIK (pracovní název)

Nekrolog za Velkého Karla
Uplynul zhruba rok a půl od chvíle, kdy jsme si společně s tehdejší třídou 5. A
zasadili před školou svůj strom Republiky a pojmenovali ho Velký Karel. Byl to
nádherný platan, v současnosti už nejméně čtyřmetrový. Minulá zima k němu byla
milosrdná. Ta letošní byla horší. Ale přežil i tu. Skoro každý den jsme chodili
kontrolovat jeho stav a měli ohromnou radost, když se nedávno objevily první
pupeny. Říkali jsem si, že teď už přežije všechno. Jak jsme byli bláhoví ! Se zimou
si poradit dokázal, ale na lidskou zlobu a hloupost byl krátký.
Objevil se jeden ( ? ), říkejme mu nemocný člověk, který neváhal, vyzbrojil se
pilou a strom zhruba v metrové výšce přeřízl. Co ho k tomu vedlo, ví jen on sám.
Živě ho vidíme, jak se tetelí blahem nad dobře vykonaným skutkem. Vždyť
pomyšlení, že zase někomu uškodil, mu jistě spravilo náladu na hodně dlouho.
Přemýšlíme, jak mu pomoci, neb nemocným má se pomáhati. Navrhujeme mu
proto, aby kdykoliv přišel. Slibujeme, že ho naprosto zdarma vyfotíme před "
mrtvolou "Velkého Karla s pilkou v ruce. Tuto fotografii dáme na vlastní náklady
zvětšit a zarámovat. Může si ji potom doma pověsit nad postel nebo na jiné
viditelné místo. Až bude zase někdy příště trpět pocitem vlastní zbytečnosti na
tomto světě, nebo bude mít problémy například s láskou, uhrovitou pletí, nebo
čímkoliv jiným, pohled na fotografii mu vrátí alespoň část ztracené sebedůvěry.
Bude si moci říci: To jsem byl kdysi pašák !
Na závěr už jen slova Jana Wericha : Lidská blbost je věčná. Nelze jí porazit.
Nikdy s ní však nesmíme přestat bojovat !
žáci ZŠ Velvary

Neslavné citáty II.
Před měsícem jsem tu zmínil některé citáty, které nejsou zařazeny mezi slavnými jen
proto, že je nevyslovila nějaká slavná osoba. Ale snažil jsem se vás přesvědčit, že i lidé
obyčejní občas vymyslí a vysloví něco, co se těm slavným možná i vyrovná. A tak jsem
zalovil v paměti a připomněl si slova těch neslavných, která si zaznamenání zaslouží.
Nejspíš to nevíte, a ani vás to nemusí zajímat, ale máme celkem šest vnoučat. A to
v poměru čtyři holčičky ku dvěma chlapcům. Ony to už vlastně holčičky nejsou, té nejstarší je
ke třiceti. Těch pět starších vnoučat u nás bývalo opakovaně po celé prázdniny. A jak to bývá,
děti z rodin našich dcer řešily často velice závažné otázky. Například jednou právě v čase
oběda se zamýšlely, cože může být ta nejhorší a nejsmutnější událost v životě člověka. Padaly
nejrůznější názory, jako smrt rodičů, onemocnění nevyléčitelnou nemocí, ztráta zraku a
mnohé další. Zapojovaly se všechny děti – až na Jarouška. Ten, stejně jako jindy, byl plně
soustředěn na jídlo. A v dané chvíli o to více, že na stole byla právě jeho oblíbená svíčková
s knedlíkem. Mysleli jsme si, že nejenže nemluví, ale že ani tu životně důležitou diskusi
nevnímá. V jednu chvíli se ale zamyslel, jestli si má přidat ještě dvanáctý knedlík a to jeho
přemýšlení bylo opravdu hodně obtížné. Až tak, že ho donutilo vmísit se do diskuse:
- Vůbec nejhorší je, když člověk ještě chce, ale už nemůže.
Zapamatoval jsem si ten výrok pětiletého mudrce, který s ohromnou hloubkou vystihl
skutečnost, se kterou se člověk setkává po celý život. A nejen u dvanáctého knedlíku.
oOo
Když jsem už začal u dětí, připomnělo mi to příhodu těch dvou našich kluků. Jsou
narozeni necelý rok od sebe a bylo jim tehdy nějak okolo čtyř let. Probádávali bližší i
vzdálenější okolí našeho domu a postupně nebylo jediné místo, které by nenavštívili.
S výjimkou půdy. Ta byla i u nás skladem odložených věcí, které nám bylo líto vyhodit,
protože by se mohly ještě někdy hodit. Půda tehdy ještě neměla žádné okno a přístup do ní byl
možný pouze po žebříku. Radek, mladší z vnuků, který byl zcestovalejší a mnohé ve světě už
viděl, sice pojem půda vůbec neznal, ale dovedně ho nahrazoval názvem tunel, který mu půda
svým ztemnělým prostorem asi připomínala.
Jednou mě umluvili, že jim dovolím „tunel“ navštívit. Přistavili jsme žebříček, já jsem
dveře do půdy otevřel a zabezpečoval dozor i případnou záchranu. Překvapivě ten mladší se
vydal po žebříku statečně vpřed. Vylezl až k otevřeným dveřím, nahlédl dovnitř a rozvážně
slezl zpět, aby dal přednost staršímu bratranci:
- Běž první, já půjdu až pátej.
Občas tenhle citát používám, když se mi do něčeho hodně, ale opravdu hodně nechce.
Většina lidí nechápe, co tím chci říci, ale to v dané chvíli není důležité. Hlavně že umím dát
galantně přednost tomu, kdo si čelní postavení zajisté více zaslouží.
oOo
Měl jsem svého času takové povolání, že jsem trávil spoustu času na služebních
cestách. Někomu možná takový způsob života vyhovuje, ale mě ani mojí ženě opakovaná
celotýdenní a někdy i delší nepřítomnost doma spíše vadila. Musím ale uznat, že žena o mě i
v té době vzorně pečovala, měl jsem na cestu vždy připravené čisté prádlo a v době mé
domácí přítomnosti se ke mně chovala opravdu noblesně. A jak mi vždy připravovala věci na
cestu, nikdy neopomněla přidat poučení:
- A ne abys na těch cestách utrácel peníze za něco, co můžeš mít doma
zadarmo.

Nikdy ale nepociťovala potřebu blíže specifikovat, co si za tím marnotratným
utrácením peněz mimo domov konkrétně představuje. A já jsem se zase zbytečně nevyptával,
ale její přání jsem dodržoval.
OOo
Taky občas se ženou nahlas přemýšlíme o tom, co bude, až budeme opravdu staří. Co
třeba kdyby jeden z nás byl nepohyblivý anebo kdyby demence pokročila tak, že by jeden
péči o toho druhého nezvládal. Vždycky jsme se v životě snažili být na budoucnost
připravení, aby nás žádná situace nezaskočila. Asi se to vždycky do detailů promyslet a
připravit nedá, ale opravdu mám dojem, že se nám tak dařilo mnohým problémům předcházet.
A ještě složitější je diskuse o problému, který by nastal, kdyby jeden z nás zůstal sám.
Ale i v tomto ohledu má moje žena jasno. Sdělila mi k tomu rezolutně:
- Kdyby se jednomu z nás nedejpámbu něco stalo, tak já už se nevdám.
K tomu samozřejmě nelze mít komentář, natož nějakou výhradu. Musím ale přiznat,
že v jedné slabé chvilce připustila i opačnou variantu a nařídila mi, že se v takovém případě
musím znovu oženit. Protože podle jejích slov bych shnil ve špíně, kdyby se o mě nějaká
ženská nestarala. Dokonce uspořádala i uzavřené soukromé výběrové řízení, ve kterém
posuzovala ambice kandidátek, které na funkci své nástupkyně vybrala. S výsledky svého
výběru mě podrobně seznámila i s komentářem a zavázala mě slibem se od nich nijak
neodchylovat.
oOo
Samozřejmě jsem tímto příspěvkem nevyčerpal zásobu všech neslavných citátů
z mého okolí. A za měsíc opět některé z nich do Zpravodaje pošlu.
Sazená, duben 2010
Ing. Rudolf Votruba
**********************************************
V březnovém Zpravodaji jsme zmínili, že město Veltrusy připravuje výstavu obrazů Ladislava
Čepeláka. Dnes zveřejňujeme pozvánku na slavnostní odhalení umělcovy pamětní desky a
slavnostní otevření výstavní síně.

Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy
při příležitosti otevření
výstavní síně prof. Ladislava ČEPELÁKA
akademického malíře a grafika
si Vás dovoluje pozvat na
slavnostní odhalení umělcovy pamětní desky
na budově MěÚ Veltrusy ve čtvrtek 6. května 2010 v 17:00 hod.
Současně proběhne vernisáž komorní výstavy grafických děl tohoto významného veltruského
rodáka. Výstavu uvede Mgr. Jan Novotný.
Vystoupí Pěvecký sbor učitelů ZŠ Veltrusy Tutti cantate a houslové duo členů Komorního
orchestru Dvořákova kraje.
Expozice bude zpřístupněna do 5. června 2010, každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli
od 13 hod. do 16:00 hod., mimo tuto dobu, po domluvě s MěÚ Veltrusy, tel. 315 781 143.

*********
Z dopisu pana Jiřího Krejčího: Velikonoce v domově
Jako každý rok proběhly svátky jara v Domově ve Velvarech v pohodě. Před Velikonocemi
byl pořádán zábavný pořad „Hody, hody doprovody – oslava jarních svátků Velikonoc“.
Poslechli jsme si hudbu, zpěv, a bylo nám hezky. Už před svátky byla na chodbách
velikonoční výzdoba, díky uklizečkám. O svátcích jsme si pochutnali na dobrém jídle, mimo
jiné i na kachně a pivu. Myslím, že je vhodné poděkovat sestrám, které měly o svátcích
službu, aj personálu v kuchyni. Byli jsme spokojeni!

POZVÁNKY

VELVARSKÉ PRODEJNÍ TRHY SE KONAJÍ V PÁTEK 7. KVĚTNA
V souvislosti s konáním trhů upozorňujeme, že v době od 6:00 hod. do 18:00 hod. bude
vozidlům vjezd do západní části náměstí /směr od hlavní silnice k budově městského úřadu/
zakázán. Tento zákaz nebude platit pro vozidla zásobování a autobusovou dopravu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELVARY
POŘÁDÁ DNE 7.5. 2010 PROJEKTOVÝ DEN „ DRAVCI A SOVY“, NA KTERÝ JSTE
SRDEČNĚ ZVÁNI I VY.
PROGRAM SE SPOLEČNOSTÍ ZAYFERUS, která mezi nás přijede z areálu lednického
zámku z jižní Moravy, ZAČNE V 9:00 HODIN NA ZADNÍM FOTBALOVÉM HŘIŠTI VE
VELVARECH.
VSTUPNÉ JE 50,-- Kč/osobu (obyčejně to bývá 75,-- Kč)
Program trvá cca 75 min. a uvidíte: dravce v loveckých akcích, dřemlíci předvedou salta,
sovy poletí neslyšně, bystrá karanča vás překvapí svými nezbednými kousky, obrovští supi
poletí nad vašimi hlavami, rychlí sokoli budou útočit střemhlav na kořist…………….
Program je přizpůsoben malým i větším divákům (budete rozděleni do skupin - sledujte
orientační tabuli), vše na sebe navazuje, prostor je ozvučen.
PO PROGRAMU SE MŮŽETE ZÚČASTNIT VÝTVARNÉ SOUTĚŽE - PŘINESTE SI
S SEBOU MATERIÁL NA KRESLENÍ (papíry a pastelky nebo fixy, případně podložky)
- CCA PŮL HODINY KRESLÍTE SOVY NEBO DRAVCE, KTEŘÍ SE VÁM ZALÍBILI.
NEJPĚKNĚJŠÍ OBRÁZKY BUDOU ODMĚNĚNY.
Informace můžete načerpat na www.zayferus.cz
Vaši účast potvrďte na tel. č. 315 766 010 do 30. 4. 2010. (uveďte přibližný počet dětí).
DĚKUJEME A TĚŠÍME SE !!!!!
Kontaktní osoba: Mgr. M.Červenková

.

HRAJEME SI V MUZEU
15. 5. 2010
13.00-17.00

Městské muzeum Velvary připravilo u příležitosti dvou
významných dnů - Den rodin 15. 5. a Mezinárodní den
muzeí 18. 5. - netradiční prohlídku muzea.
Vstup do muzea je zdarma.
Pro rodiny s dětmi jsou
připraveny malé dárečky.
Děti budou mít možnost
hrát si v muzeu s hračkami a
stavebnicemi z dob
nedávných i dávno minulých.
V případě zájmu bude od 15
do 16 hodin probíhat čtení
pohádek a příběhů ze starých
knížek.
Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24 Velvary, tel.: 315 761 419,
e-mail: muzeum@velvary.cz , www.velvary.cz

Sbor dobrovolných hasičů Velvary
Vás zve na tradiční soutěž v požárním sportu - MEMORIÁL KARLA KROHNA XVI. ROČNÍK DĚDKIÁDY A IV. ROČNÍK POHÁRU SDH VELVARY. Soutěž se
uskuteční v sobotu 15. května 2010 od 9 hodin v areálu Malovarského rybníka.
Občerstvení pro účastníky a návštěvníky bude zajištěno.
František Saifrt
starosta SDH Velvary

MĚSTSKÉ MUZEUM VE VELVARECH
ZVE K PROHLÍDCE
OBRAZŮ A KRESEB GEORGA KARSE
Stálá expozice obrazů v secesním sále bude
11. 5. - 12. 6. 2010
doplněna o malou výstavu umělcových kreseb.

Autoportrét,
olej na plátně, 1908

130. výročí narození malíře Georga / Jiřího/ Karse
Georges / Jiří / Kars se narodil 2. 5. 1880 v židovské rodině Viléma Karpelese / nar. 1850 ve
Velvarech/, majitele parního mlýnu v Kralupech nad Vltavou. Jméno Kars přijala celá rodina
v roce 1906.
Výtvarná studia ukončil Kars na mnichovské akademii v roce 1905. Od roku 1907 pobýval
v Paříži (člen umělecké skupiny „École de Paris“). Ve svém uměleckém rukopisu spojil vlivy
kubismu, expresionismu a fauvismu. Koncem 20. let tvořil v duchu neoklasicismu. První
úspěchy dosahoval od 20. let 20. století, pořádal výstavy téměř ve všech evropských zemích a
v Japonsku. Tvořil i ve Španělsku (Tossa del Mar), ateliér měl také v Praze. II. světovou válku
byl nucen prožít u sestry ve Švýcarsku, kde udolán událostmi spáchal dne 5. 2. 1945
sebevraždu.
Část jeho prací z pražského ateliéru byla po válce nalezena a tak mohlo být realizováno
umělcovo přání věnovat je městu Kralupy nad Vltavou. Po četných peripetiích je dnes tato
v Čechách nejucelenější kolekce umělcových maleb a kreseb součástí sbírek Městského
muzea Velvary.

