číslo 9/2012

Září

ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTA
VELVARY

VELVARŠTÍ HAŠIČI
PŘED REKONSTRUKCÍ

foto: www.maps.google.cz

NOVÝ HOSTINEC

PIVOVARSKÁ ULICE
V ulici Pivovarské skončila pokládka kanalizačních řadů a štěrkem byl zpevněn povrch ulice.
Nový plánovaný povrch byl po jednání s vybraným dodavatelem odsunut na jaro příštího roku,
aby si podklad dokonale sedl a dlažba se nepropadala. Chybí ještě připojit čerpací stanici na náměstíčku, která bude dálkovým přenosem připojena na dispečink kladenských vodáren a kanalizací, které budou sledovat její provoz!

Budovaná čerpací stanice
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Město využilo období, kdy
se mění nájemci hostince
Na Sladovně a provádí zde
nutné opravy. Městská rada
uložila již v minulosti úkol,
opravit jednu fasádu městského domu ročně. Nyní je
na řadě dům čp.107 v Pražské
ulici. Po dřívější výměně oken,
dochází na broušení průčelí
vchodu, výměnu okenních
parapetů, vyčištění sochy
v průčelí budovy a k opravě
střechy a fasády z obou stran.
Příjemný vzhled budovy
a domácí nájemce určitě
přilákají více návštěvníků
hostince, než tomu bylo
v minulosti.

Velvarští hasiči se v měsíci srpnu zúčastnili dvou akcí. 4.srpna hasičských slavností v Cítově na mělnicku, kde kromě výstavy techniky předvedli mj. i cvičení s historickou stříkačkou
a 18.srpna Hasičského vojkovického skotačení a srazu Ávií - DVS ve Vojkovicích, opět
na mělnicku. Hvězdicová jízda těchto vozidel zastavila i na velvarském náměstí!

OPRAVA SILNIC
Předáním a převzetím staveniště byla
fakticky zahájena II.etapa opravy ulic
Sokolská, Čechova v našem městě. Jedná
se o 75 bm dlouhý úsek podél železniční

tratě, který navazuje na I.etapu z loňského roku. Dodavatelem stavby je Stavební
firma Neumann s.r.o Mělník, náklady činí
418 tis. Kč a na akci město obdrželo dotaci z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova ve výši 90 % uznatelných
nákladů.
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rozhovor
Letos školní rok zahájí žáci a studenti škol základních a středních v pondělí 3. září.
Napadlo mě, co asi tak může od příštích deseti měsíců plných učení a školních zážitků
očekávat nastávající prvňáček? A tak jsem pro vás oslovila jednu budoucí školačku.
Je velice milá, spontánní i přemýšlivá a jmenuje se Laura Svobodová.

ROZHOVOR S PRVŇAČKOU
LAUROU SVOBODOVOU
Lauro, za pár dní nastoupíš
do první třídy, jaký máš z toho
pocit?
Já se do školy těším.

VELVARSKÁ
ANKETA

František K. (52)

(osloveni byli náhodní respondenti
ve čtvrtek 23. srpna na velvarském náměstí)

Už znáš třeba nějaké písmenka?
Číst neumím, ale psát ano.
A jak ti jde kreslení? Co umíš
namalovat nejlíp?
Princeznu, mořskou pannu
a koupaliště.
Máš nějakou představu, co dalšího budeš ve škole dělat?
Budeme i cvičit a běhat... a něco se naučíme. Už umím kotrmelec a hvězdu.
Až se tedy všechno naučíš, už víš, co bys chtěla mít na vysvědčení?
Na vysvědčení bych chtěla mít jedničku!
A co paní učitelka, jaká by podle tebe měla být?
Měla by být hodná. Já mám radši hodný paní učitelky.
Jitka N. (51)
Já na mou duši moc ráda vzpomínám na
všechny učitele ze základky. A vůbec na
celou velvarskou školu. Rozhodně mnohem radši než na střední. Ale jestli mám
tedy někoho jmenovat, tak určitě paní
učitelku Rechcíglovou a taky svoji třídní
v šesté až páté třídě Alici Böhmovou.
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Rozhovor a anketu
připravila Z. Ortová
Foto B. Tauerová

Blanka T. (45)
Oblíbených kantorů mám mnohem víc, ale za všechny
bych ráda jmenovala například paní učitelku
Cinkovou, tu jsem měla moc ráda. Učila mě přírodopis. A taky nám četla poutavé knížky o přírodě, u kterých nikdo ani nedutal. Hodně pro mě znamenala
paní učitelka Kurzová. Učila mě v 1. a 2. třídě. Krásně
nám otevřela vstupní bránu do dalších školních let.

Fenclová, Fajtová a Kurz
– na ty vzpomínám rád.

Tereza K. (31)
Určitě je to pan učitel Tlustý, to
byl můj třídní a shodou okolností i mojí mamky. A opět shodou
okolností na paní učitelku Kolínkovou, která učila mě na nižším
stupni a nyní moji dceru.

A na co se těšíš nejvíc?
Nejvíc se těším na učení.
S kým bys ráda seděla v lavici?
S Terezkou. Chodily jsme spolu
do školky.

Na kterého pedagoga z dob své povinné
školní docházky vzpomínáte nejraději?

Jana V. (21 let)
Jestli nevadí, že jsem
nechodila do školy ve Velvarech, tak to
byla třídní učitelka Eva
Mertlová.

Rozhodně na moji učitelku v první
a druhé třídě. Byla to Olinka Rechcíglová. A taky na paní učitelku Fenclovou. Ta
mě naučila násobilku tak, že ji dodnes
umím, jako když bičem mrská.

Dobrá byla paní učitelka
Fajtová. Byla moc hodná.

Mám hezké vzpomínky. Nejvíc ze základní
školy v Kralupech, tam to byl pan učitel Culek.
Byl to fyzikář.

Eva M. (53)
Měla jsem moc ráda
učitelku Čermákovou.
Byla spravedlivá a hodně nás naučila.

Jindřich T. (56)
Nerad bych na někoho zapomněl, protože výborných učitelů jsem měl na velvarské škole víc. Ale
moc rád vzpomínám na paní učitelku Cinkovou a na
Miloslava Jeníka.

Měla jsem v první třídě paní učitelku Jeníkovou. Na tu
mám hezké vzpomínky. Moc ráda vzpomínám ještě
na učitelky Böhmovou, Žebrákovou a na učitele
Stanislava.

Byla to především naše třídní učitelka
ve třetí až páté třídě Bohumila Holá.
S lidským a milým přístupem
a v naprostém klidu nás naučila vše,
co bylo v osnovách.

Alena H. (51)
Kdybych měla někoho
jmenovat, tak by to určitě byl pan učitel Jeník
a pan učitel Tlustý. Na ty
vzpomínám opravdu moc
ráda.

Zdeněk P. (61)

Zuzana K. (35)

Jitka K. (51)

Na paní učitelku
Cinkovou. A z první
třídy na paní učitelku
Košťálovou.
Linda K. (37)

Miroslava R. (51)

Šárka S. (32)

Renata B. (48)

Já jsem chodil do školy nejdříve na
Chržín. Tam jsem měl rád paní učitelku Trnkovou. Z velvarské školy nejradši vzpomínám na učitele Tlustého a Jeníka, to byli tenkrát ještě mladý kluci. A taky na učitele Krtila, ten
nás tahal za uši.

Václava K. (43)
Pan učitel Jeník. Na toho vzpomínám
ráda a obdivuji, jakou má dodnes
fenomenální paměť.
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článek

POZVÁNKA
Městské muzeum Velvary
vás zve

na přednášku

spisovatelky a publicistky

Martiny Bittnerové

Osudové ženy
Vojty Náprstka
čtvrtek 13. 9. od 18.00
v secesním sále muzea
•
Životní osudy známého filantropa Vojtěcha Náprstka prakticky většinou
řídily ženy. Byl nejvýznamnějším feministou devatenáctého století a po celý život
usiloval o rozvoj vzdělání a profesního uplatnění žen.
•
Nenechávejte tentokrát svůj příchod na poslední chvíli!
Od 17.00 můžete posedět v muzejní galerii u kávy, čaje a sladkých
dobrot, prolistovat dobové časopisy a nechat se
okouzlit atmosférou starých časů, která dýchá
z výstavy „Šikovné ruce našich babiček“.
Pokud máte doma nějaký rodinný recept na koláče,
buchty, bábovky, drobné pečivo………, který se předával
z generace na generaci, prosím přineste. A stihnete-li v současném
rychlém životním tempu i upéct, určitě všichni rádi ochutnáme
a pochválíme.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a důchodci 10 Kč
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POZVÁNKA
Obecní úřad Sazená a o. p. s. Domovem české hudby pořádají

KONCERT
při příležitosti 180. výročí
narození významného českého pěvce
Národního divadla, rodáka ze Sazené

Josefa LVA
Koncert se uskuteční
dne 15. 9. 2012 od 15 hodin
v historických prostorách
zámku v Sazené
Repertoár: Bedřich Smetana, G. F. Händel,
Frederik Chopin, P. I. Čajkovskij, G. Verdi, W. A. Mozart

Vystoupí sólista Státní opery Praha
Jiří Brűckler, baryton
s klavírním doprovodem
prof. Ester Godovské
Vstupné 20,– Kč
inzerce

PRODÁM RODINNÝ DOMEK
VE VELVARECH

3+1, podsklepený, garáž
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POZVÁNKA

10

ČLÁNEK

ČLÁNEK

NÍZKÉ TATRY

TURISTICKÝ
TÁBOR

O prázdninách
se velvarské děti nenudily

Ve třetím červencovém týdnu měl premiéru prázdninový
„Tábor za školou“.
Od pondělí do pátku nabízeli nadšení pedagogové Základní školy rozmanité
aktivity dětem, které trávily tuto část prázdnin ve Velvarech.

Již podruhé nabídla Základní škola
svým žákům prázdninový turistický
tábor. V letošním roce jsme s batohy
na zádech odjeli vlakem do Nízkých
Tater, do obce Pavčina Lehota, která
leží na okraji Demänovská dolina.

V čem byl tento tábor zajímavý? Děti mohly chodit pravidelně nebo si vybrat
den, kdy byla pro ně zajímavá činnost. Bylo opravdu z čeho vybírat – Výlet Zoo Ústí
nad Labem, keramické tvoření, výlet na Radobýl, batikování hedvábných šátků
a barvení triček a netradiční sportovní aktivity. Ráno děti přišly, odpoledne
kolem 15. hodiny odcházely. Pokud jsme trávili den v prostorách školy, měly děti
zajištěn i oběd.

Osmnáctičlenná skupina dětí a dospělých si odvezla z pěti nádherných aktivních dnů duši plnou dojmů a zážitků
z těch nejvýznamnějších krás, které
tento kraj nabízí.
Zdolali jsme dvě hřebenové túry
s překrásnými výhledy, potkali jsme
kamzíky, obdivovali jsme krásy
podzemního království Jeskyně
Slobody a relaxovali jsme se v termální
Tatralandii.

Tábor za školou využilo téměř 18 dětí a uvítali ho i rodiče malých dětí, kterým odpadla starost, kam s dětmi o prázdninách.
Tábor za školou se uskutečnil díky vstřícnému přístupu pedagogů a podpoře
města – grantovému programu.

Kolektiv pedogogů ZŠ
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Co k tomu dodat? Slovy nepopsatelné krásy, z fotografií nečitelné, ale duše
plná…
Tak příště – pojeďte s námi.
Pedagogové ZŠ
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pozvánka

ČLÁNEK

POZVÁNÍ

K ODPOČINKU
Zná to jistě každý z nás. Každodenní shon často dohání k stresu a leckdo si
jistě občas přeje, aby měl den víc hodin. Nestíháme, co si naplánujeme, anebo jen
s odřenýma ušima. V chaotickém stylu života zapomínáme na odpočinek, který je
ovšem důležitý nejen pro naše zdraví, ale i pro psychiku – obojí je totiž úzce propojeno, což si mnohdy neuvědomujeme.
Velvary skýtají mnohá příjemná zákoutí, kde je fajn se pozastavit a takzvaně
si dobít „baterky“. Mezi taková místa patří například děkanský dvůr za pečovatelským domem (vchod vraty pod kostelem sv. Kateřiny, naproti základní umělecké
škole). Kdo ví, možná jste tam právě vy ještě nezavítali a přitom toto místo doslova
vybízí k odpočinku a k relaxaci.
Nejen že zde najdete lavičky k posezení, ale dvůr je velice vkusně uspořádán
a celkový dojem je opravdu příjemný. Truhlíky s rozkvetlými květinami lemují
nádvoří, nechybí zde ani módní záhonek s rozmanitou okrasnou flórou, pískoviště
pro děti, ale asi nejpůsobivější dominantou je malý rybníček, který majestátně
zdobí lekníny, a pod hladinou můžete pozorovat hbité rybky. (Mimochodem je
prokázáno, že pozorování ryb – třeba v akváriu - snižuje stres a krevní tlak.)
Udělejte něco pro své zdraví, nebo jen tak pro lepší náladu. Zkuste posedět
na kus řeči s rodinou, známými, nebo sami například s pěknou knížkou. Fantazii
se meze nekladou, takže zmíněné prostředí jistě uvítají všechny věkové kategorie,
ať už jednotlivci nebo skupinky.
Text a foto Blanka Tauerová
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článek
O úspěch se kromě zmíněných závodníků zasloužili manager Antonín Vilde, Jiří
Beránek z firmy PRO-TEC a klub spolupracuje s bývalým čs. reprezentantem
Miroslavem Rosůlkem. Mistrovský titul zůstal doma ve Mšeně, když ve finálové jízdě
zcela suverénně porazili Březolupy výsledkem 7:2.

Speedway Klub
Miletice uspěl v letošním finále

M MČR dvojic
Letošní finálový závod mezinárodního mistrovství ČR dvojic byl uspořádán 11.srpna na plochodrážním stadionu ve Mšeně u Mělníka. O mistrovský titul usilovalo dvanáct týmů,
jistotu finalové části mělo zajištěno
prvních šest týmů z loňského ročníku (PSK Olymp Praha, ZP Parbubice,
AK Slaný, HBC@Vratec Divišov, PROTEC SK Miletice, AK Mitas Březolupy) a rovněž pořadatelský klub Grepl PDK Mšeno. Dalších pět dvojic o
zbylá tři volná místa se musela utkat
v kvalifikačním závodě, zde postup
slavila dua Topinka RC, PK Plzeň-Divišov a také AK Markéta Praha.
Tým PRO-TEC SK Miletice v letošním
ročníku startoval v sestavě Michal
Mitko, Roman Čejka, ti byli zařazeni do semifinálové skupiny - B - a za
soupeře měli páry PSK Olymp Praha,
které porazili 6:3, stejným poměrem
zdolali tým Topinka RC, AK JAZ Servis Slaný podlehli 4:5 a na závěr zvítězili 7:2 nad AK Markéta Praha. Stali se tak vítězi této semifinálové skupiny a společně s pražským Olympem postoupili do závěrečné fáze
závodu.

Oficiální výsledky M MČR dvojic 11.8. 2012 Mšeno.

Ze semifinálové skupiny - A - si postup zajistil domácí Grepl PDK a AK
Mitas Březolupy. Semifinálová fáze
večerního závodu se tedy týkala
čtveřice dvojic. A to PSK Olympu
Praha, AK Mitasu Březolupy, Grepl
PDK Mšeno, PRO-TEC SK Miletice.

1. Grepl PDK Mšeno: Przemyslaw Pawlicki - Mads Korneliussen
2. AK Mitas Březolupy: Marcin Jedrzejewski - Martin Gavenda
3. PSK Olymp Praha: Matěj Kůs - Jan Jaroš.
4. PRO - TEC SK Miletice: Michal Mitko - Roman Čejka
5. AK JAZ Servis Slaný: Martin Málek - Eduard Krčmář
6. AMK ZP Pardubice: Tomáš Suchánek - Václav Milík
7. PK Plzeň-AK Divišov: Filip Šitera - Zdeněk Simota
8. Topinka Racing Club: Michal Škurla - Michael Hádek
9. AK Markéta Praha: Zdeněk Holub - Ondřej Smetana
10. HBC@Vratec Divišov: René Vidner - Michaela Krupičková
11. Speedway Club Žarnovica: Fritz Wallner - Ján Halabrin
12. Otruba Team: Jaromír Otruba - Mical Dudek
Tomáš Vilde - Speedway Klub Miletice

Nejprve domácí PDK porazilo pražský
Olymp 6:3 a postoupil do finalové
jízdy,následně Březolupy po dramatickém souboji zdolal Miletice 5:4,
když Čejka jízdu nedojel pro defekt
motoru. V malém finále se SK Miletice střetl z Olympem a odešel poražen
4:5. V celkovém pořadí Miletice obsadily velmi dobré čtvrté místo, když
za svými zády nechaly takové kluby
jako AK Slaný, ZP Pardubice, PK Plzeň
a další, navíc Michal Mitko byl nejlépe bodující jezdec všech závodů.
Svých šest startů proměnil v jasné
vítěství a nenašel přemožitele. Mladý
Roman Čejka získával důležité body,
pozdější zadření motoru a přechod
na náhradní stroj poznamenal
konečný výsledek.
Roman Čejka a Michal Mitko
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INZERCE

MUŽI A

ZAHÁJILI I. A TŘÍDU

SYMPATICKY
1. KOLO

Slovan Velvary A – Tuchlovice A
6 : 2 (4:0) | 11. 8. 2012
2. KOLO

Sokol Vraný A – Slovan Velvary A
3 : 1 (0:0) | 19. 8. 2012
3. KOLO

Slovan Velvary A – SK Petrovice
4 : 3 (1:2) | 25. 8. 2012

P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým
Všenorský SK
MFK Dobříš
Sk Černolice
Sokol Vraný
SLOVAN VELVARY
AFK Loděnice
SK Lhota
Union Cerhovice
SK Petrovice
Sokol Hostouň
SK Rakovník
Tuchlovice
SK Nový Knín
Sokol Vonoklasy
SK Slaný
SK Hvozdnice

Z
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

S
20:5
12:5
8:2
10:3
11:8
7:4
5:5
6:8
9:6
10:12
4:7
4:10
5:13
5:11
4:11
3:13

B
9
9
9
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
0
0
0

CENA RODINNÉ ZPÁTEČNÍ JÍZDENKY Z PRAHY 600,- Kč
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inzerce

AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
Provozní
doba:
AUTOELEKTRIKA

- AUTODÍLY

Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Provozní
doba:
Sobota
………………...
8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno
Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno
Nabízíme:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:

Zdeněk Tutr
Za Roudnickou branou 622
273 24 Velvary
Nabízíme:
- Startérů
- Nezávislých topení
Zdeněk
Tutr412
tel./fax: +420
315 761
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ
a MONTÁŽE:
- Alternátorů
- El. Příslušenství
Za Roudnickou
branou
mobil:
+420 723 360
838 622
Hands
free
sad
Tažných
zařízení
273 24 Velvary
mail: autoelektrika@tutr.cz
- Startérů
- Nezávislých topení
- Autoalarmů
- Autorádií
tel./fax:
+420 315 761 412
www.tutr.cz
- Alternátorů
- El. Příslušenství
- Výfuků
- Autobaterií
mobil: +420 723 360 838
- Hands free sad
- Tažných zařízení
mail: autoelektrika@tutr.cz
Doplňkové služby: - Autoalarmů
- Autorádií
www.tutr.cz
- Výfuků
- Autobaterií
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
služby:
zaDoplňkové
velmi výhodné
ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
Trvalezarozšiřujeme
sortiment
a příslušenství
velmi výhodné
ceny vND
originálním
balenípro:
i rozlévané ze sudového balení.
Kontrola,
event.
ošetření
akumulátoru
a kontrola stavu
dobíjecí
soustavy
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních
značek,
speciální
díly dodáme

NOVĚ OTEVŘENÉ
NOVĚ
OTEVŘENÉ
BISTRO
ESKO
BISTRO
ESKO
nabízí bohaté občerstvení

PŘIJĎTE
NAPŘÍKLAD:
nabízíOCHUTNAT
bohaté občerstvení
PŘIJĎTEKuřecí
OCHUTNAT
NAPŘÍKLAD:
„Kung-pao“
Kuřecí
Gyros„Kung-pao“
s nudlemi
Gyros
Gyrossvnudlemi
housce
housce
KuřecíGyros
masov se
zeleninou
Kuřecí
maso
se
zeleninou
Kuřecí pikantní s paprikou
Kuřecí Jarní
pikantní
s paprikou
závitky
Jarní
závitky
Kuřecí se smaženými nudlemi
Kuřecí
smaženými
nudlemi
dobrousekávu,
kapučíno,
laté,
dobrou kávu,
kapučíno,
točené pivo laté,
točené
pivo
a chutné zákusky
z kralupské
pekárny
a chutné zákusky z kralupské pekárny

naTrvale
objednávku
do 24 hod.
rozšiřujeme
sortiment ND a příslušenství pro:
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly dodáme
na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.

VYMĚNÍME:
Slunný družstevní byt 2+1, upravený na 3+1
se zaskleným balkonem,
přírodní
části Kralup
V YvMklidné
ĚNÍM
E:
a byt 1+1 v os. vl. v Kralupech–Lobečku,
Slunný družstevní byt 2+1, upravený na 3+1
možno i 2 garáže
se zaskleným balkonem, v klidné přírodní části Kralup
ZA RODINNÝ DOMEK SE ZAHRADOU VE VELVARECH
a byt 1+1 v os. vl. v Kralupech–Lobečku,
TELEFON: 606 874 890
možno i 2 garáže
ZA RODINNÝ DOMEK SE ZAHRADOU VE VELVARECH
TELEFON: 606 874 890
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OTEVÍRACÍ DOBA:
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí
7.00 – 19.00
Pondělí
7.00
Úterý
7.00– –19.00
19.00
Úterý
7.00
–
19.00
Středa
7.00 – 19.00
Středa
7.00
Čtvrtek
7.00– –19.00
19.00
Čtvrtek
7.00
–
19.00
Pátek
7.00 – 19.00
Pátek
7.00 – 19.00
Sobota
7.00 – 19.00
Sobota
7.00 – 19.00
Neděle
8.00 – 14.00
Neděle
8.00 – 14.00

P
OD
DE
E JJ
PR
RO
Přímý
prodá
Přímý vlastník
vlastník prodá
stavební
604 m
m22
stavební pozemek
pozemek 604
kk bydlení
podnikání,
bydlení ii podnikání,
veškeré
ing.
sítě
na pozemku.
pozemku.
veškeré ing. sítě na
Vydáno
stavební
povolení,
Vydáno stavební povolení,
možnost
Cena 800
800 000,-Kč
000,-Kč
možnost ihned
ihned stavět. Cena
Tel.: 775 733 816
816
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INZERCE

ZÁBAVA

KŘÍŽOVKA

V průběhu sedmileté války (1756-1763) naším městem často
procházela domácí i nepřátelská vojska. Po prohrané bitvě u Kolína
přes Velvary prchal i král... viz tajenka
ZVYK
Pohonná směs
Oslavná
báseŇ
Recept

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ

Myslitel

A PODVOJNÉ Ú Č E T N I C T V Í
VČETNĚ DANÍ A MEZD

Ozvěna

Kontakt: Monika Fleková
V Topolech 729, Velvary
Tel. 606 807 839

Záplava
Střecha
klobouku
Hazardní hra
Puška
Dezert
Tryskat

Vyluštění
z SRPNOVÉHO
čísla:
22

Již v roce1920 získala velvarská
Jednota Sokol koncesi ke zřízení
městského: BIOGRAFU
23
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