Jubilea

Dne 21. října 2010
oslavili 60 let společného života
manželé EMÍLIE A ZDENĚK POLÁČKOVI.
Do dalších let přejeme vše nejlepší,
pevné zdraví a hodně spokojenosti.
Dcera a syn s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

Upozornění
Nové kontaktní místo na MěÚ
Nové kontaktní místo vzniklo v přízemí budovy městského úřadu. Vedle agendy dávek
hmotné nouze a pečovatelské služby, zde můžete pořídit výpis z Czech Pointu nebo
fotokopie. V prodeji je zde publikace Velvary, CD Varhany znějící - nahrávka série
varhanních koncertů - a Zpravodaj z Velvarska.
Od ledna 2011 se v této kanceláři budou platit správní a místní poplatky.
Poplatek za služby na rok 2010
Upozorňujeme, že výše poplatku za služby spojené s pronájmem hrobových míst pro letošní
rok činí 150,-- Kč. Úhradu je třeba provést do 31.12. 2010. Platbu lze uskutečnit
v hotovosti, převodem nebo složenkou. Číslo účtu pro bezhotovostní platby je 388156369,
kód banky 0800, variabilní symbol 3632. Při této formě platby je nutné v kolonce specifický
symbol uvádět číslo hrobu.
Výměna řidičských průkazů
Ještě jednou připomínáme, že řidičské průkazy vydané v době od 1. ledna 1994 do 31.
prosince 2000 musí být vyměněny do konce letošního roku.
Bioodpady
Poslední svoz bioodpadu v letošním roce se uskuteční v sobotu 27. listopadu.
Vánoční strom
Čas adventní a vánoční se pomalu blíží a město nemá zatím zajištěný vánoční strom! Žádáme
občany, kteří by nám poskytli vhodný tip, aby se ozvali na e-mail: majetek@velvary.cz nebo
telefon 315 617 091-2. Ke stromu musí být přístup technikou nebo volný prostor na pokácení.
Nechceme ani v blízkosti el.vedení, což je vždy potíž.
***********************************

Poděkování
Vážení občané,
ve dnech 15. a 16. října 2010 se konaly komunální volby, ve kterých jste Sdružení nezávislých
kandidátů Velvary dali 58,6 % Vašich hlasů.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala Vám všem, kteří jste naše sdružení volili. Věřím,
že Vaši důvěru nezklameme.
Ve Velvarech dne 26.10. 2010

Jitka Linhartová

Přehled výsledků komunálních voleb ve Velvarech

Poměr hlasů v %
1. Sdružení nezávislých kandidátů Velvary
2. Občanská demokratická strana
3. Komunistická strana Čech a Moravy

58,60
25,61
18,20

Označení kandidáti jsou členy nového zastupitelstva.
Blahopřejeme.

Dne 10.11. 2010 se koná první ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které si ze
svého středu zvolí starostu, místostarostu a tři další členy městské rady.

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

Nové vozidlo pro Pečovatelskou službu
Město Velvary má zpracován Komunitní plán sociálních služeb, který stanovil hlavní cíle
v této oblasti. Mimo jiné i rozšíření terénní pečovatelské služby. Posláním Pečovatelské
služby Velvary je poskytovat svým klientům služby, které jim pomohou překonat obtížnou
sociální situaci, kterou nemohou překonat sami. Klientům se umožňuje co nejdéle setrvávat
v jejich známém domácím prostředí. Dále zajišťuje pro své klienty např. rozvoz obědů, běžný
úklid a údržbu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, pomoc při úkonech osobní hygieny. Při
všech těchto činnostech se ukazuje potřeba vhodného vozidla.
Město doposud používalo starší vozidlo Favorit, rok výroby 1992, které bylo ve velmi
špatném technickém stavu. Vkládat do opravy další finanční prostředky se jevilo jako
nehospodárné. Proto byla zpracována žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na
nákup nového vozidla z Humanitárního fondu. Žádost byla pro letošní rok schválena a
požadovaná dotace městu přidělena. Ve výběrovém řízení byl z několika nabídek vybrán typ
malého nákladního vozidla Škoda 5J Praktik (podobný variantě Roomster) od dodavatele
firmy Porsche Praha.
Financování vozidla: celkové náklady na nákup vozidla
259.876 Kč
dotace z Humanitárního fondu
246.882 Kč (95 %)
podíl města Velvary
12.994 Kč ( 5 %)
V současné době je vozidlo zaregistrováno a připraveno k provozu. V pondělí 25. října jej
starostka města Jitka Linhartová neformálně předala Pečovatelské službě Velvary a to paní
Šárce Křtěnové. Věříme, že nové vozidlo bude plně sloužit pro uvedené účely.
Libor Šulc

Ukončení a předání modernizované hasičské zbrojnice
Ve Velvarech se v pátek 22. října uskutečnila malá slavnost. Město Velvary ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů o.s. ukončilo II. etapu modernizace Hasičské zbrojnice. Za
účasti starostky města Jitky Linhartové a mnoha hostů se uskutečnilo předání stavby
hasičskému sboru a zároveň její představení přítomným. Za orgány požární ochrany se
zúčastnili náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Miloš
Hladík, starosta okresního sdružení hasičů v Kladně Oldřich Zuska, dále zástupce Místní
akční skupiny Přemyslovské střední Čechy, která zprostředkovala dotaci z Programu rozvoje
venkova, zástupci dodavatelů stavby, stavební dozor investora a členové hasičského sboru.
Budova hasičské zbrojnice pochází z roku 1954 a v několika etapách byla postupně
rekonstruována. Modernizace současné hasičské zbrojnice probíhala ve dvou etapách od
loňského roku a celkové skutečně vynaložené náklady stavby činily 1.528 tis. Kč. Město
obdrželo dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 1.074 tis. Kč a zbytek ve výši 454 tis. Kč
uhradilo město Velvary ze svého rozpočtu. Za dodavatele byly většinou vybrány místní
velvarské firmy, které odvedly dobrou práci, za což jim město i hasiči poděkovali. Předmětem
modernizace byla výměna oken a dveří, oprava vstupního schodiště, výměna prvků sociálního
zařízení, výměna výjezdových vrat, zateplení fasády hlavní budovy a přední části garáží,
oprava požární věže a nová fasáda na většině plochy budovy. Na pomocných pracích
odpracovali členové hasičského sboru přes 800 brigádnických hodin a přispěli tak k výsledku,
kterým je moderní budova, která splňuje všechny požadavky pro výjezdovou hasičskou
jednotku, zájmovou činnost občanského sdružení a pro práci s mládeží.
Velvarští dobrovolní hasiči, kteří jsou nejstarším českým dobrovolným hasičským sborem, se
přítomným pochlubili svým zázemím, dále novým sborovým praporem, který si pořídili
v letošním roce a historickou hasičskou technikou, o kterou se zájmem pečují. Starosta sboru
František Saifrt připomněl letošní úspěchy sboru, zážitky ze zásahů i z účasti na letošních
povodních v libereckém kraji. Do dalších let plánují hasiči další stavební svépomocné úpravy
budovy a především se pokusí získat modernější hasičské vozidlo za stávající ojetou starší
techniku. To je obtížný úkol v současné době, která ekonomicky nenahrává tomuto záměru.
Město nemá na tuto techniku dostatek finančních prostředků, neboť zajišťuje množství jiných
investičních akcí. O pomoc byl požádán právě přítomný zástupce Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje, který činnost velvarských hasičů velice ocenil. Bez zájmu,
zanícení a spolupráce s městem a dalšími složkami nelze tuto zájmově prospěšnou činnost
vykonávat. Na tom se shodli všichni přítomní.

Text i foto Libor Šulc

Příspěvek MŠ Velvary
Nahlédněme také do naší školičky.
V září jsme přivítali spoustu nových „školáčků“. Radujeme se z krásně vymalovaných tříd
v prvním patře, kde to 1. září vonělo novotou a malířskými barvami.
A myslíme si, že vůbec nezahálíme. Vždyť už jsme shlédli jedno krásné loutko-herecké
představení „Karkulka“ (trochu jinak). Herci zapojili do pohádky i samotné děti: společně
jsme si zazpívali, pomohli jsme Karkulce naplnit košíček dobrotami pro babičku, zasadili
jsme semínka pro budoucí vlkův les... A vlk... nás skutečně řádně vyděsil! Ale nakonec
všechno dobře dopadlo.
21.9. proběhla informativní schůzka SRPDŠ.
24.9. s celou MŠ jsme oslavili Posvícení. Vybrané děti vítaly ráno rodiče a nabízely k
ochutnání malé koláčky (pečené našimi kuchařkami). A nechyběla ani pravá posvícenská
veselice – zpěv, tanec, soutěže (vybraní zástupci jednotlivých tříd se např. prokousávali obřím
koláčem).
Září jsme ukončili opět pohádkou, tentokráte s názvem Princezna a drak.
A máme rádi zvířata, zvláště drobná zvířátka z výstaviště ČSCHDZ. Holubi, slepičky, králíci,
morčátka a opět jednoznačně nejkrásnější byli pestrobarevní papoušci.
A zvířátka přijela i za námi: tančící sova, nádherný sokol, papoušek, který „krade“ dětem
čepice, čížeček, kanárek...., a také trochu čarování s krabičkami.
17.10. si děti s rodiči přišly vymalovat panelovou cestu před naší školkou.
O pohádkových dracích už byla zmínka, ale aby draků nebylo opravdu málo, tak ještě jeden
Drak a čtyři princezny (Divadlo z pytlíčku).
A mraky plné draků! Tentokráte papírových. (Akce MŠ pro rodiče a děti). Vyrazili jsme na
pole směrem ke Kamenici a zkoušeli své štěstí a umění přesvědčit draky, aby létaly. Někteří
účastníci byli vskutku velmi úspěšní, jiné méně, ale nevadí. Hlavně, že jsme si zadováděli
s taťkou a mamkou.
Ahoj podzime, sláva drakům!
Mgr. Milena Vernerová, Bc. Radka Bečvářová
*******************
Pozvánky listopad
Městské muzeum:
10.11. Ustavující zasedání městského zastupitelstva
12.11. „DŘEVOMALBY“ vernisáž výstavy
19.11. Vojákem v Afghánistánu - o své účasti na mírové misi vypráví Jan Kovář
28.11. Adventní koncert
ZŠ Velvary
11.11. Projekce filmu „Postavení mimo hru“
28.11. Adventní neděle ve Velvarech – více letáček s programem
27. - 28.11. Advent na zámku v Nelahozevsi – více letáček s programem

UPOZORNĚNÍ: Městské muzeum Velvary oznamuje, že z důvodů opravy stropu bude
v listopadu stálá expozice muzea pro veřejnost uzavřena.
Muzejní galerie /přízemí budovy/ bude nadále přístupná dle otevírací doby.

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

Velvarský tolar
V sobotu 16. října 2010 uspořádal KČT Kralupy nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek
ve spolupráci s Městským muzeem Velvary a za podpory města Kralupy nad Vltavou
turistický pochod Velvarský tolar.
Po krásném, slunečném týdnu tu máme sobotní velmi nepříznivou předpověď počasí ve
znamení deště a též ráno bylo v Kralupech i na dalších místech, odkud se k nám někteří
pochodníci vydali, přeháňkové či pošmourně mrholivé. Ale kdo se nezalekl, byl odměněn! A
to nejen tím, co ho čekalo v cíli pochodu - Městském muzeu ve Velvarech, ale i počasím,
které nám přes všechny nepříznivé předpovědi nakonec přálo - bylo příjemně „turisticky“ nepršelo, nefoukalo a kolem jedenácté všem 106 účastníkům alespoň na chvíli na cestu
zasvítilo i sluníčko. Ale to předbíháme - vraťme se na start ke kralupskému nádraží, odkud se
vydala na doporučené trasy od 9 do 24 kilometrů většina účastníků. Plně „pěšácká“ byla
pouze okružní trasa 24 kilometrů, ty ostatní navazovaly ve Velvarech a nebo v Nových
Ouholicích na vlak. Potěšilo nás, že se na trasy pochodu vydali též dva cyklisté a jedna
„princezna koloběžka“. V průchozím cíli na všechny čekaly účastnické listy, pohled Velvar,
různé propagační materiály, oblíbená razítka z trasy pochodu a pro ty mladší i nějaká drobnost
či sladkost. Všem byla umožněna bezplatná prohlídka muzea a kdo se nezalekl 54 schodů a
vystoupal i na Pražskou bránu, odnesl si pohled na Velvary i z jiné perspektivy.
Kromě pěkného počasí ke zdaru celé akce přispěla podpora města Kralupy nad Vltavou,
vstřícnost a součinnost ing. Jitky Kůrkové z Městského muzea Velvary a sponzorovi akce zdravotní pojišťovně METAL-ALIANCE - všem děkujeme!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vyhlašuje literární sou těž
p r o

d o s p ě l é

Blízkost konce kalendářního roku, nadcházející čas svátečních dnů a dlouhé
podzimní večery, kdy nás tma zahání domů dříve, než tomu bylo v letních měsících,
mohou mnohé z vás inspirovat k vnitřním úvahám, kterým by slušela literární podoba.
Podle reakce některých čtenářek a čtenářů naší knihovny lze soudit, že do
šuplíku čas od času píše mnohem větší množství lidí, než se může zdát. Možná si i vy
zaznamenáváte jen tak pro sebe myšlenky, úvahy, názory. A třeba jim i opatříte
škatulku v podobě verše. Tak přesně pro vás vyhlašuje velvarská knihovna novou
literární soutěž:

VELVARSKÝ

ŠUPLÍK

Soutěž je určena pro všechny starší patnácti let z Velvarska a blízkého okolí.
Téma je libovolné. Každý z účastníků se může do soutěže zapojit třemi příspěvky.
Kategorie nevyhlašujeme. Přispět můžete jak rýmovanými básněmi, tak básněmi
volnými (tzv. básní v próze). Komu nevyhovuje veršování, může se zamyslet ryze
prozaicky. V tom případě by příspěvek neměl překročit polovinu strojopisné stránky
formátu A4.
Své práce můžete do 10. prosince 2010 přinést buď osobně přímo do knihovny,
nebo zaslat e-mailem na adresu: knihovna@velvary.cz a do předmětu zprávy uvést
heslo: Velvarský šuplík.
DŮLEŽITÁ MALIČKOST: Psát můžete pod svým jménem i pod pseudonymem,
který si zvolíte. V případě pseudonymu však sdělte své jméno knihovnicím, aby vám
bylo v případě úspěchu možno předat cenu. Knihovnice vám v takovém případě
zaručují diskrétnost a budou plně respektovat vaši volbu anonymity. A my se již teď
těšíme jak na vaše čerstvé příspěvky, tak i na ty, které vylovíte ze šuplíčku.

ADVENTNÍ NEDĚLE VE
VELVARECH
28. 11. 2010
Program:

16.00

Městské muzeum Velvary
 Adventní koncert
Účinkuje Fojtův komorní sbor
Roudnice nad Labem.

16.00-18.00

Areál volného času
/dvůr bývalého děkanství/
 Vánoční jarmark
 Výstava novoročenek
/Galerie Jiřího Corvina/

18.00

náměstí Krále Vladislava
 Rozsvícení vánočního
stromu a adventní pozdrav starosty
města
 Vystoupení dětí ze ZŠ Velvary a ZUŠ
Velvary

Uvedený program adventní neděle je předběžný. Během
listopadu budou vyvěšeny plakáty.
Na pořádání akce se podílí město Velvary, Městské
muzeum Velvary, ZŠ Velvary, ZŠ Velvary, Karla Krohna,
ZUŠ Velvary, TOM Javory Černuc

VÁNOČNÍ JARMARK
V rámci programu Adventní neděle ve Velvarech dne 28. 11. 2010
se bude v době 16.00-18.00 konat opět tradiční vánoční jarmark v areálu
dvora bývalého děkanství, případně i na přilehlém Třebízského náměstí.
Organizátorem jarmarku je TOM Javory Černuc a ZŠ Velvary, Karla Krohna
ve spolupráci s městem Velvary a Městským muzeem Velvary, kontaktními
osobami jsou paní Marcela Jirásková, javory@seznam.cz, tel. 315 762 156,
605 940 416 a paní Jitka Kůrková, 315 761 419, 721 616 355,
muzeum@velvary.cz.
Vánoční jarmark se ve Velvarech postupem času vyvinul z prodejních
muzejních vánočních výstav dětských výrobků a rukodělných výrobků
dospělých tvořících především pro potěšení své a svých známých. Není to
tedy komerční trh a tomu by měl odpovídat i sortiment - pouze ruční práce
/ván. ozdoby, přání, dekorace, drobné dárkové předměty… /.
Pokud máte zájem se jarmarku zúčastnit jako prodávající, hlaste se
do 19. 11. 2010 výše uvedeným kontaktním osobám. Při přihlašování uveďte,
zda budete mít vlastní stánek či stůl. V případě potřeby stoly zajistíme s tím,
že přednost mají školy a dětská sdružení.
Areál bude plošně přiměřeně osvětlen, pokud budete chtít přímé osvětlení
stánku, je možné se v areálu připojit k elektřině, ale svítidlo a kabel musíte mít
vlastní.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ PF
V souvislosti s výstavou novoročních přání vyhlašuje Městské muzeum
Velvary soutěž o nejhezčí PF. Všechna vyrobená přání budou vystavena
v rámci programu adventní neděle 28. 11. 2010 v prostorách galerie Jiřího
Corvina. Hodnotit a nejzdařilejší přání vybírat budou návštěvníci výstavy
formou hlasování. Vlastnoručně vyrobené PF noste do Městského muzea
Velvary do 19. 11. 2010. Soutěž je vyhlášena pro děti i dospělé a při
hodnocení bude rozdělena na kategorie podle věku dětí a kategorii dospělých
bez rozdílu věku .

Václav Fencl: Českoslovenští legionáři z Velvarska
Nedávno jsme oslavili 92. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Při
této příležitosti se dnes již opět může připomínat památka těch, kteří se o její vznik nejvíce
přičinili, a to Československých legionářů. Jejich zásluhy a hrdinství se v prvních letech po 1.
světové válce, při výročích vzniku republiky, vždy hodnotily vysoko. Pak přišli Němci a
s oslavami vzniku samostatné republiky byl konec. V prvních letech po druhé světové válce
se zase začali na různých oslavách i ve Velvarech objevovat legionáři v uniformách. Pak
nastalo 41 let nadvlády komunistů. Ti samozřejmě nemohli legionářům zapomenout, že za 1.
světové války bojovali v Rusku proti bolševické Rudé armádě.
Po roce 2000 se konečně opět dostalo legionářům uznání, které si zasloužili. Bohužel
většina z nich byla již po smrti. Jména padlých ve válce, včetně legionářů, jsou zapsána na
pomnících takřka v každé obci. Jména těch, kteří bojovali v legiích a kteří měli to štěstí, že se
do vlasti vrátili živí, pomalu upadala v zapomenutí. Vyskytli se však lidé, kteří se snažili, aby
se na legionáře nezapomnělo. Mezi ně patří i kolektiv pod vedením Václava Krůty, který
v roce 2002 vydal knihu Českoslovenští legionáři okres Kladno. Z ní jsem také čerpal při
psaní tohoto článku. Autoři se pokusili dohledat a shromáždit údaje o těch, kteří pocházeli
nebo po válce žili na Kladensku. Byla to jistě práce v pravdě „mravenčí“. O to těžší, že za
Rakousko-Uherska se evidence o občanovi vedla podle příslušnosti k tzv. „domovské obci.“
Tu získal každý občan po svém otci, i když on sám v obci třeba nikdy nebydlel. Tyto údaje,
stejně jako řada dalších, jsou neúplné a často protichůdné. Bohužel, čas kdy mohl být tento
seznam odborně zpracován, byl promeškán již za tzv.“ První republiky“. Tehdy většina
legionářů ještě žila a jejich vzpomínky byly ještě „čerstvé“.
Na začátek dovolte jen něco málo o vzniku a bojové cestě Československých Legii.
Lidem kolem T. G. Masaryka bylo jasné, že pro vznik samostatného státu musíme také sami
něco udělat. Jako nejdůležitějším se jevilo aktivně vystoupit se zbraní v ruce po boku
spojenců proti Rakousko-Uhersku a Německu a to jako československé vojenské jednotky.
V některých státech bojujících proti Rakousko-Uhersku a Německu byly usazené a
dlouhodobě tam žily skupiny Čechů a Slováků. Řada z nich se již na začátku války
dobrovolně hlásila do armády, protože chtěli bojovat na straně své druhé vlasti. Šlo hlavně o
Rusko, Francii a Srbsko. Popisovat celou historii postupného přerodu těchto dobrovolníků
v zárodek legií je bohužel nad rozsah tohoto článku.
Postupně bylo v roce 1916 - 17 zahájeno formování samostatných Československých
jednotek, spadajících pod vojenské velení příslušných států. Tak vznikly legie Francouzská,
Italská, Srbská a Ruská.
Vstup do legií byl dobrovolný a každý o něj musel písemně požádat. Do legií také
chtěli vstupovat mnozí zajatci, ale ti byli postavení před dilema. Věděli, že pokud na frontě
jako legionáři padnou do rakouského zajetí, čeká je jako vlastizrádce oběšení. A před vstupem
USA do války nebylo také ještě zcela jasné, zda válka neskončí nějakým smírem. Ještě
v lednu 1918 uvažovaly vlády USA, Anglie a Francie o tom, že v případě porážky RakouskoUherska jej zachovají jako federativní monarchii. V tom případě by se legionáři nemohli
vrátit domů, protože zradili vojenskou přísahu císaři. U mnohých rozhodnutí o to těžší, že
doma zanechali ženy a děti. Přesto jich desítky tisíc do legií vstoupily.
Největšího významu, a to nejen svým počtem, dosáhla legie Ruská. Nejdříve její
jednotky bojovaly ve svazku carské armády. Po bolševické revoluci v roce 1917 pak chvilku i
po boku Rudé armády proti Němcům. V dubnu 1918 podepsali bolševici s RakouskoUherskem a Německem separátní mír a další vojenská přítomnost legii v Rusku tak ztratila
smysl. Vojáci se chtěli dostat do Francie a pokračovat tam v boji. To bylo ale možné pouze za
podmínky, že se po Transsibiřské magistrále přepraví do Vladivostoku a potom dále po moři
do Evropy. To se většině z nich podařilo teprve po dvou letech bojů s bolševiky.

Největší zásluha našich legií v Rusku, která byla spojenci vysoce hodnocena,
spočívala v obsazení Transsibiřské magistrály. Tím naše legie zabránily přesunu desítek tisíc
německých a maďarských válečných zajatců, které chtěly vlády Německa a Rakousko Uherska opět nasadit do bojů na západní frontě.
Během 1. světové války se do boje za samostatnost Československa zapojilo téměř
100 000 legionářů, z toho více než 60 000 v Rusku, 20 000 v Itálii a přes 10 000 ve Francii.
Přes 1 300 Čechoslováků bojovalo v srbské armádě a více než 1 000 v armádě anglické. V
jednotkách armády Spojených států amerických bojovalo 42 000 vojáků československého
původu. Někteří legionáři se po skončení války hned po návratu do vlasti v roce 1919 zapojili
do bojů proti Polsku a Maďarsku. Jejich vlády se chtěly zmocnit Těšínska a části východního
Slovenska.
Do svých domovů na Velvarsku se po válce vrátilo celkem 137 legionářů.
Nevrátili se:
Václav Šelicha ze Sazené, padl v bitvě u Zborova v Rusku 2. 6. 1917,
František Kalous z Kmetiněvse, padl v bitvě u Samary v Rusku,
Jaroslav Skála z Kmetiněvse, zemřel po vlakové nehodě v Rusku,
Rudolf Mošnička z Velvar, zemřel na následky zranění 23. 10. 1918 (?)
Počty legionářů z Velvarska podle jejich domovské příslušnosti.
Budihostice - 2, Černuc -13, Dolní Kamenice - 1, Hospozín -10, Hospozínek 2,
Kmetiněves - 10, Chržín - 8, Ješín - 7, Miletice - 6, Nabdín - 3, Sazená - 7, Uhy - 11, Velká
Bučina - 3, Velvary - 53.
Celkem 137 mužů.
Z toho Francouzští legionáři - 12, Italští - 24, Srbští - 3.
Zbytek jsou ruští legionáři a ti, u kterých nemohla být příslušnost k některé z legií určena.
Více podrobností o jednotlivých legionářích najdete ve výše uvedené knize. Na závěr
dovolte jednu prosbu. Pokud si knihu přečtete a zjistíte, že znáte osoby, které v legiích
sloužily a nejsou v ní uvedeny, sdělte to prosím laskavě do Městského muzea ve Velvarech,
kde tyto údaje shromaždují. V Sazené se tak podařilo ve spolupráci s místními občany a se
starostou zjistit další dva legionáře, kteří v této knize nejsou evidováni.
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NABÍZÍ

možnost pronájmu řadové garáže ve Velvarech směr Nabdín.
Cena dohodou.
Kontaktní telefon 312 269 081 popřípadě mob .číslo 603 203 854.
Za OBD Kladno – Štěpánek T.

Ze vzpomínek Josefa Dryáka:

Václav Procháska, zvaný Valdauf
Vašek pocházel z Velvar a v poslední době bydlel ve Sladovně nad maštalí, kde měl dříve
koně pan Krupka. Pracoval v Kovohuti, v Potrubí v Hospozíně a chodil též na kampaň do
Velvarského cukrovaru.
Měl velmi rád muziku a skladatele Karla Valdaufa. Často se postavil před orchestr, uchopil
taktovku a počal dirigovat. Žádné hudební vzdělání však neměl, ale dirigoval rytmicky a
celkem dobře.
Někdy v padesátých letech jsme hráli v Kralupech s orchestrem pana Hrachoviny na
Baráčnickém plese. Když byla zábava v nejlepším, objevil se před kapelou Vašek a počal
dirigovat. Při ukončení skladby se tetičky Baráčnice ptaly, kdo že to byl a kapelník
Hrachovina jim odpověděl: „To je nemanželský syn Karla Valdaufa.“ Tetičkám se to moc
líbilo a pravily: „Proto mu to tak dobře jde.“
Druhá příhoda se stala ve Velvarech v Hotelu, kde jsme hráli na Silvestra. Když se před
půlnocí objevil na sále Vašek Procháska kapelník Hrachovina ho přivítal a řekl:“ Právě přišel
mladý Valdauf.“ To už byl Vašek na jevišti, v ruce taktovku a počal dirigovat. Po ukončení
skladby šel k mikrofonu a pronesl tato slova: „Já vám šťastný Nový rok vinšuju, jakože se
Valdauf jmenuju. Heil Hitler.“ A Nezapomněl přitom také zvednout ruku.
Byl z toho velký malér. Volali ho na četnickou stanici a vyslýchali. Jako svědek byl
předvolán také Bedřich Bartůněk starší. Bedřich mu ale nechtěl uškodit, tak pravil: „Já mám
za to, že řekl Vipler.“ /Vipler byl pražský kapelník a skladatel/.
Nebylo to ale nic platné.
Vašek dostal pokutu a přísné napomenutí.
Naposledy nás vedl hřbitovem při pohřbu ředitele kůru Jendy Dvořáka a ukazoval, jako
správný kapelník, kdy a kde se má hudba zatočit a kde zastavit.
Jeho životní pouť skončila v Domově důchodců ve Vraném.
***********************************************

Speedway Klub Miletice uspěl ve finále mistrovství ČR dvojic
Letošní finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic hostil 11. září plochodrážní stadion
v Divišově.
O mistrovský titul usilovalo třináct párů, mezi nimi nechyběl již tradiční účastník tohoto
šampionátu Speedway Klub Miletice. Do hlavní finálové časti mítinku bylo nasazeno prvních
šest z loňského mistrovství a rovněž pořadatel AK Divišov. Další tři páry se do hlavní části
závodu musely probít kvalifikačními rozjížďkami. To se zdařilo AK Březolupy, PK Plzeň a
rovněž PRO-TEC SK Miletice.
Deset finalistů bylo rozděleno do dvou pětičlenných skupin, ze kterých první dva postupují do
bojů o stupně vítězů.
Barvy SK Miletice hájil juniorský reprezentant ČR Václav Milík ml. a zkušený polský jezdec
Piotr Dym, ten v r. 2001 společně s T. Topinkou vybojoval titul pro tým PDK Mšeno. Ve
skupině B naši jezdci obsadili třetí místo s osmnácti body a celkově jsou klasifikováni na
velmi dobré páté příčce. Tím pádem si zajistili finálovou účast pro příští sezónu bez
kvalifikačních jízd. Mistrovský titul získalo duo HBS Vrátec Speedway CS/MV Josef Franc
-Zdeněk Simota před dvojicí PSK Olymp Praha Matěj Kůs - Rafal Dobrucki (PL).
Dalším závodem v letošní sezóně našeho klubu byl start 22. května ve Slaném na
mezinárodním závodě dvojic - memoriál Antonína Vildeho. Předchozí dva ročníky se staly
jasnou záležitostí našich plošinářů, a k tomu směřovala i letošní nominace Josef Franc Martin Málek, ale prvně jmenovaný se dva dny před závodem zranil v britské Premiér league
a M. Málek v den mítinku pro poruchu své dodávky zůstal stát v Kroměříži. Narychlo
sestavená dvojice Martin Gavenda - Jan Holub obsadila se ziskem 22 bodů třetí místo a pouhý
bod je dělil jak od vítěze memoriálu družstva DaK Moto Jablonec n/N, tak i od druhého týmu
AK Slaný.
Naším hlavním partnerem je firma PRO-TEC CZ, zastoupena p. Jiřím Beránkem,
poděkování rovněž patří OÚ Černuc, firmám Šrámek - elektro Slaný, Rimini Ml. Boleslav,
Autoškola Trnka Loucká, Auto Slaný, Auto Roch, Antonín Koukolíček Dolín, Dvůr
Hobšovice, Autoservis Dulák-Brindzej, René Srb - zemní práce, OMA Mělník.
Bez těchto sponzorů by bylo nemožné dosáhnout těchto výsledků, a navíc by nebyl realizován
ani memoriál A. Vildeho, který je celý ve finanční režii Speedway Klubu Miletice.
Za Speedway Klub Miletice v AČR - Antonín Vilde
***************************************************************************

Picmunda neboli brampizza

Jak si jazykově vybavený čtenář nejspíš dovodí, slova v záhlaví vznikla jako složením
ze dvou částí. Částí přispěla italská pizza a zbytkem slova český bramborák, neboli cmunda.
Můžete si samozřejmě vybrat, ale mě je sympatičtější název picmunda. A teď už je určitě
jasné, že následující povídání bude o jídle.
Právě netradiční spojení obou národních pokrmů dalo vzniknout jídlu, které je
naprosto netradiční složením surovin, přípravou i chutí. Říkám to zcela zodpovědně, protože
jsem to vyzkoušel na vlastním těle a mohu vřele doporučit. Ostatně proto i Vám ten recept
dále popisuji.
Nejdříve suroviny:
4 středně velké brambory,
několik kousků šunky
1 menší cibule,
1 rajče,
1 menší paprika,
1 kyselá okurka,
1 vejce,
sůl,
strouhaný sýr,
provensálské koření.
A potom postup přípravy:
Brambory (na rozdíl od cmundy - bramboráku) nastrouháme na hrubším struhadle a
vymačkáme z nich přebytečnou vodu. Silnější vrstvu brambor dáme opéct na mírně
vymaštěnou pánev a posolíme. Zde pozor – opravdu s posolením brambor počkejte až po
jejich přemístění na pánev. Jinak by se z nich předčasně uvolnila voda a manipulace by byla
obtížná. Po opečení převrátíme na druhou stranu - opět posolíme, a podobně jako pizzu
poklademe šunkou, rajčaty, paprikou, nakrájenou kyselou okurkou, cibulí na kolečka.
Zalijeme rozmíchaným vejcem, přikryjeme poklicí a necháme zapéct. Až to začne vonět a
brambory budou zespodu upečené, zasypeme strouhaným sýrem a dochutíme provensálským
kořením. Ještě na chvíli přikryjeme a necháme asi tak 1 minutu zapéct sýr. Podáváme podle
vlastní chuti s kečupem, s tatarskou omáčkou, nebo jen tak.
Do pokrmu lze přidat nebo vynechat i další suroviny podle toho, co máte rádi nebo co
zrovna máte doma. A kdo třeba zrovna nemusí sýr – může ho klidně vynechat.
Je to rychlé, chutné a vonící a s ohledem na složení určitě i zdravé. Až to vyzkoušíte i
vy sami na sobě, můžete touhle minutkou překvapit třeba nečekanou návštěvu.
PS: Minule jsem sliboval, že se vrátím k problematice lidských práv. Ten slib samozřejmě
platí. Ale uznejte sami - nemá takový báječný recept přednost před všemi právy?
Sazená, říjen 2010
Ing. Rudolf Votruba
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