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ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

Rozloučení
V pátek 1. února

nás ve věku 87 let
navždy opustil muzikant tělem i duší,
pan

Stanislav Horáček
Pamětníci si tohoto vynikajícího trumpetistu pamatují už z velvarské
legendární „Kapely mladých,“ současníci si vybaví jeho
pravidelné novoroční výstupy na horu Říp, kde u románské
rotundy vítal příchod nového roku zahráním písně Čechy
krásné, Čechy mé. Postupem let se tato novoroční tradice stala
setkáním desítek podobně naladěných lidí, kteří na velvarského pana
Horáčka a jeho trubku vždy nadšeně čekali a on je ani za nejhoršího
počasí nikdy nezklamal.
Čest jeho památce.

Pozvánka
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Z. Ortová

Zprávy z rady

Vybráno z jednání rady
Leden 2013
Rada schválila podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy na opravu kapličky v Ješíně. Rozpočet
akce je celkem 555 307,22 Kč včetně DPH
ve výši 21%. Výše požadované dotace je
413 039,-- Kč (90 % uznatelných nákladů), účast města je ve výši 142 268,-- Kč.
Kaplička v Ješíně je považována za kulturní dědictví venkova – památku místního významu.
Rada schválila pronájem nebytových
prostor ve zdravotním středisku ve Velvarech panu Červenému k poskytování masérských služeb.
Rada schválila vyhlášení konkurzu
na ředitele Základní umělecké školy Velvary, okres Kladno, s nástupem nového
ředitele do funkce k 1. 8. 2013.
Radě byla předložena žádost Společnosti pro obnovu mariánského sloupu
v Praze o příspěvek na obnovu mariánského sloupu, poskytnutí příspěvku rada neschválila – Praha disponuje dostatečnými
zdroji k financování tohoto projektu.
Starostka informovala radu o nabídce
Nadace Livie a Václava Klausových pořádat bezplatné kurzy zaměřené na vzdělávání seniorů v oblasti IT s názvem „Senioři komunikují“. Rada případné pořádání
kurzu pro seniory schválila.
Starostka navrhla radě města objednání ohňostroje na den 1. 1. 2014 od 18:00

hodin opět v ceně cca 25 000,-- Kč. Rada
s uvedeným návrhem souhlasila.
Rada jmenovala Mgr. Miloslavu Červenkovou a pí. Zdeňku Ortovou členkami
konkurzní komise pro konkurz na ředitele Základní umělecké školy Velvary, okres
Kladno.
Rada doporučila zastupitelstvu města schválit Základní škole Velvary, okres
Kladno, přijetí daru od obce Uhy ve výši
Kč 300 000,-- na pořízení 10 ks nových
tabulí a od p. Jiřího Válka digitální hudební nástroj keyboard Yamaha Y 220 v hodnotě Kč 2 690,--.
V současné době realizuje firma
DARUMA multimediální informační panel
na Mělníku a nabídla městu Velvary účast
na tomto projektu. Rada účast schválila.
Starostka informovala radu, že Krajská
hygienická stanice Středočeského kraje zjistila závady v osvětlení tříd základní
školy. V současné době probíhá vyčíslení
finančních nároků.
Radě byl předložen k odsouhlasení návrh poplatku za služby spojené s pronájem hrobových míst ve Velvarech pro rok
2013. Při výpočtu výše tohoto poplatku vycházel odbor správy majetku z počtu hrobových míst (1000) a z nákladů vynaložených na provoz hřbitova v loňském
roce, tj. Kč 153 090,11. Náklady na 1 hrobové místo činí Kč 153,09 Rada schválila
poplatek za služby spojené s pronájmem
hrobového místa na hřbitově ve Velvarech
ve výši Kč 150,--.
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Starostka informovala radu o schválení
dotace ve výši Kč 3 183 817,-- na pořízení čisticí komunální techniky z Operačního
programu životní prostředí.
Rada schválila dar ve výši Kč 2 100,- pro sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95,
Praha 8.
Starostka informovala radu o probíhajícím čištění koryta Bakovského potoka
u ČOV. Čištění koryta bylo zahájeno dne
17. 1. 2013.
Starostka informovala radu o jednání
Výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterého se na pozvání poslance Mgr. Petra Holečka zúčastnila
dne 16. 1. 2013. Jednání byla reakcí i na
tzv. Chlumeckou výzvu, ke které se město Velvary připojilo. V této souvislosti navštívil starostku i senátor p. Hasan Mezian.
Starostka informovala radu o zničení
polních cest nad Radovičem a Velkou Bučinou. Bylo zjištěno, že cesty byly zničeny
traktory při rozvozu digestátu z bioplynové stanice firmou Ing. Jaroslava Haškovce. O šetření byl požádán odbor životního
prostředí MěÚ Slaný, zároveň starostka
projedná s Ing. Haškovcem uvedení cest
do původního stavu.

Únor 2013
V souvislosti s přípravou stavby chodníku na Nových Uhách je třeba vyjádřit
souhlas s budoucím převzetím pozemků,
na kterých bude chodník postaven, od Ředitelství silnic a dálnic, což rada zastupitelstvu doporučila.
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Městské muzeum Velvary předložilo radě
Zprávu o činnosti muzea a Zprávu o sbírkotvorné činnosti muzea za rok 2012.
Během roku navštívilo muzeum a akce jím
pořádané 2 055 osob.
Rada schválila žádost Orion klubu Slaný
o povolení výstavy historických vozidel na
velvarském náměstí dne 8. května 2013
od 8 do 14 hodin.
Ředitel Městského muzea Kralupy nad
Vltavou PaedDr. Jan Racek se na Městské
muzeum Velvary obrátil se žádostí o zapůjčení souboru lidového nábytku k prezentaci na výstavě Jaro v muzeu, která se
bude konat od 7. 3. do 19. 5. 2013. Rada
výpůjčku sbírkových předmětů schválila.
Starostka seznámila radu s poděkováním předsedy Výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za reakci na jeho e-mail k reformě veřejné správy. V poděkování je ujištění, že v tomto
volebním období k žádné reformě veřejné
správy nedojde.
Rada schválila připojení se města Velvary k akci Vlajka pro Tibet dne 10. 3. 2013.
V uvedený den je 54. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci. Město Velvary uvedenou akci podpořilo i v minulých
letech.
Rada se zabývala návrhy na rozdělení
grantů pro rok 2013. Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2013
částku 400 tis. Kč na grantové řízení.
Uzávěrka pro podání žádostí byla dne
31. 1. 2013, žádost podalo celkem
13 žadatelů. Celkem je požadováno
808 540,-- Kč. Návrh na rozdělení předložila rada k projednání zastupitelstvu.

Starostka seznámila radu se záměrem Středočeského kraje uzavřít ke dni
31. 8. 2013 Základní školu v ul. Karla Krohna. V uvedené škole, která má kapacitu
34 žáků, je nyní 10 žáků, přičemž 2 žáci v tomto školním roce vystupují. Žáci budou moci
přestoupit do Základní školy Velvary nebo do škol v Kralupech nad Vltavou nebo ve Slaném.
Starostka seznámila radu s možností požádat o dotaci na zřízení městského kamerového systému z Programu prevence kriminality na rok 2013. Rada podání žádosti schválila,
zároveň schválila zpracovatele žádosti - společnost KING AIR.
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
opravy místní komunikace na Velké Bučině, opravy místní komunikace v Ješíně
a opravy krovu a střechy Pražské brány.
Rada projednala žádost o změnu územního plánu MT COMAX a doporučila zastupitelstvu její schválení.
Starostka informovala radu o příslibu příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva
kultury ve výši Kč 200 000,-- na opravu krovu a střechy Pražské brány.
Ve Velvarech dne 20. 2. 2013
Jitka Linhartová

Ve středu
20. března

se na velvarském
náměstí opět
uskuteční

prodejní
trhy.
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OZNÁMENÍ
FINANČNÍHO ÚŘADU PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ VE SLANÉM
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště ve Slaném, navazuje na zkušenosti
z předchozích let a v rámci projektu aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti informuje
všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2012 podávat daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob, že pracovníci finančního úřadu budou přítomni ve dnech

6. 3. 2013 a 13. 3. 2013 v době od 13.00 do 17.00 hodin
na Městském úřadě ve Velvarech.
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech umožní opět daňovým
poplatníkům, aby si v klidu, bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti.
V rámci uvedených úředních hodin mohou daňoví poplatníci obdržet daňové formuláře, složenku
pro případné placení daně, platně podat daňové přiznání a mohou i bezplatně získat pomoc při
vyplnění daňového přiznání.
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště ve Slaném, současně oznamuje, že
v souvislosti s opatřeními přijatými GFŘ ke zlepšování služeb poplatníkům v období podávání
daňových přiznání za rok 2012 budou

úřední hodiny pro výběr daňových přiznání v termínu od 25. března 2013
do 29. března 2013 a dále v úterý 2. dubna 2013 stanoveny takto:
pondělí – pátek

8.00 hodin - 18.00 hodin

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů,
informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti
k problematice DPFO i stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.
Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická
podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz.
V případě, že k placení daní nebude použito formy převodu peněz z bankovního účtu, lze
pro hotovostní platbu použít složenku typu A, která je k dispozici na přepážkách České pošty a na
FÚ a ÚzP. Seznam nových bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní je zveřejněn na
www.financnisprava.cz v záložce „Placení daní“
Daň je možno zaplatit rovněž na pokladně ÚzP ve Slaném. Pokladna ÚzP je otevřena
v pondělí a ve středu v době 8.00 – 11.30 hodin a 12.30 – 15.30 hodin, v období od 25. března 2013
do 2. dubna 2013 pak pondělí – pátek ve výše uvedených hodinách.
Vzniknou-li poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti,
mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách FÚ pro
Středočeský kraj, Územní pracoviště ve Slaném na telefonním čísle 312 517 287 nebo na FÚ pro
Středočeský kraj na telefonním čísle 257 004 219. Informační linky budou v provozu v termínu od
1. 3. 2013 do 2. 4. 2013 a to: v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod., ostatní dny kromě
pátku od 8.00 do 14.30, v pátek do 14.00 hod.
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště ve Slaném

6 Zpravodaj Velvary
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Závěrečná kontrola
„Co bylo když...“
Ve středu 16. ledna v 10 hodin
proběhlo první setkání seniorů
z Domova a seniorů z řad čtenářů velvarské knihovny pod
názvem „Co bylo, když...“ Společně s knihovnicí Annou Kratochvílovou všichni zavzpomínali na první jízdu na kole, první
třídu, dětství či první lásku,...to
vše bylo doplněno předčítáním
z milých knih. Hodinové setkání
obohatilo také zpívání písniček a
líbily se i hrátky s pamětí.
Z. Ortová

Město prošlo závěrečnou kontrolou akce Cyklostezka z Velvar do Ješína a to dotace z ROP NUTS II
Střední Čechy. Vše proběhlo hladce a je předpoklad
zaslání vlastní dotace. U akce bezbariérový chodník
v Sokolské ulici proběhla úprava přechodu pro chodce a je zažádáno o kolaudaci celé stavby.
L. Šulc

Děkuji občanům města
Velvary, kteří mi dne
2. února 2013 příkladně
pomohli při kolapsu
mé dcery v Pražské ulici.
Jiří Cibulka, Kralupy nad Vltavou

„Velvarsko v pravěku“
Ve středu 13. 2. 2013 jsme se na přednášce „Velvarsko v pravěku“ vydali do dávné minulosti našeho města i regionu. Téma přilákalo překvapivě početné publikum, které určitě své účasti nelitovalo. Všichni jsme vyslechli se zájmem poutavou a odborně erudovanou přednášku pana Václava Fencla z Kralup nad Vltavou. Osobně znám
pana Fencla několik let a můžu potvrdit, že je to
člověk nejen se širokými znalostmi, ale také archeolog s velkým zápalem pro svůj koníček a
nadšení dokáže přenášet i na své posluchače.
J. Kůrková

www.velvary.cz
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DOBRÉ ŘEŠENÍ NEJEN PRO PODNIKATELE
Faktury, účtenky, zápočtové listy, daňová přiznání, prostě papíry.
Už se vám stalo, že někdo po vás chtěl nějaký doklad a vy jste ho nemohli najít? Každý z nás jako občan musí skladovat spoustu různých dokladů, kterými prokazuje svoji totožnost, svůj majetek, svoji poctivost.
Každý z nás. A samozřejmě každý živnostník má těch papírů mnohem víc. V čase daňových přiznání někomu tiskopisy doma
přímo bobtnají. Co s tím? Zkusila jsem popátrat na internetu, našla docela dobrý tip
a hned jsem vyzpovídala jednatele společnosti.
Co vaše firma nabízí?
Každý, kdo podniká, ví, že ze zákona o účetnictví musí schovávat účetní doklady 5 let.
Obvykle to lidé řeší krabicí někde ve sklepě nebo na půdě. Jenomže ono to není tak
jednoduché. Povinnosti doložit listině nějakou skutečnost jsou roztroušeny v mnoha zákonech. Dosahují obvykle lhůt 5,
10 let u účetních a daňových dokladů, ale
také 30 let u podkladů k důchodovému zabezpečení, i když je doporučeno tyto skladovat 45 let, 50 let, například u výsledků
zkoušek rybářské stráže až po chorobopisy, které mají lhůtu archivace 100 let. A to
nemluvím třeba o cenících, které mají v zákoně o archivnictví označení A, tedy trvale archivovat. A řekněme si otevřeně, ceny
svých prací, nebo svého zboží si musí určit
každý podnikatel.

v souladu se zákony. Pokud nějaká oprávněná instituce, například finanční úřad,
nebo Policie ČR vznese požadavek k nahlédnutí do dokumentů, se souhlasem majitele jim příslušnou složku předáme a pak
zase zpět uložíme. Po skončení doby archivace dané zákonem provedeme zákonným
postupem jejich likvidaci a majiteli předáme písemný doklad o skartaci.
Je tento zákonný postup nějak odlišný
od toho, že si sami po skončení doby
tyto papíry spálíme?
Určitě. V první řadě soupis dokumentů určených ke skartaci se předává k odbornému vyjádření Státnímu archivu, který má
právo výběru dokumentů pro archivaci. Až
s jeho souhlasem je možné tyto dokumenty zlikvidovat. Samozřejmě tak, aby nedošlo k úniku dat.
Státní archiv má vůči nám i další povinnosti. Provádí odborný dohled a má právo
po odborné stránce korigovat naši činnost.
V součinnosti s ním provádíme také ukládání dokumentů, které zákon nařizuje uchovat navždy, tedy archivovat. Například ty
zmiňované ceníky.

Co se stane, když to nedodržím?
Když vám na to nikdo nepřijde, tak nic.
(smích) Jinak zákon ukládá každému, fyzické i právnické osobě za neuchování dokumentů nebo neumožnění výběru archiválií pokutu 5000,-Kč. Ovšem pokud zničíte
dokumenty, které jsou zákonem určeny do
výběru pro archivaci bez souhlasu státníA jak to řešíte vy?
V souladu se zákonem. Archiv Altnet v pr- ho archivu, třeba ty zmiňované ceníky, tak
vopočátku řešil problém ukládání dokumen- vám hrozí pokuta až 250.000,- Kč.
tů pro svoji mateřskou společnost a nyní
rozšířil svoji činnost i pro ostatní zájemce. Jak vás občané Velvarska mohou najít?
V praxi to vypadá tak, že zájemci pomůže- Buď při cestě do Slaného v kanceláři firmy
me vytřídit dokumenty, ty důležité společně Altnet (skvely.net Vikova 473, Slaný) nebo
zabalíme do archivních krabic, které se mo- na internetu tak jako vy na: www.kamtohou podle požadavků i zapečetit a uložíme dat.cz.
Z. Ortová
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Velvarští šachisté nadále
obávanými soupeři
Královská hra na 64 polích má ve Velvarech tradici sahající mnoho desetiletí nazpět. Bezesporu hlavní zásluhu na
tom má osoba Dr. Karla Treybala, legionáře, šachového mistra a velvarského soudce, který ve Velvarech působil
před II. světovou válkou až do tragické smrti na popravišti fašistického protektorátu. Dr. Karel Treybal dosáhl takových úspěchů, jako bylo například vítězství nad budoucím mistrem světa A.
Aljechinem nebo reprezentování ČSR na
šachové olympiádě.

konají za laskavého svolení vedení hasičského sboru a se souhlasem vedení
města v hasičské zbrojnici. Pokud budou
mít šachoví zájemci chuť se podívat, jak
zápas družstev probíhá, je možné přijít
Velvary podpořit (ve Velvarech se uskuteční ještě dva zápasy – 17. března se
Sokolem Mělník a 21. dubna se Spartakem Čelákovice, vždy od 9/00 hodin). Šachisté se schází také na tréninky
– jednou za čtrnáct dní ve středu v restauraci na fotbalovém stadionu.
Šachisté Velvar hrají tuto sezónu ve složení: D. Němec, J.Trejbal ml., F. Hofner,
J. Žák, A. Červenka, S. Linhart, J. Leník,
M. Margaritov, M. Vondruška, P. Neumann, F. Růžička, M. Mišik, J. Trejbal st.
a hosté M. Růžička, F.Vokatý a J.Stehlík. V říjnu 2012 bohužel zemřel p. Jaroslav Vedral, dlouholetý šachový kolega
a především přítel. Čest jeho památce!
Jindřich Trejbal ml.

Velvarští šachisté na tento odkaz úspěšně navazují, oddíl šachy dlouhodobě
funguje při TJ Slovan Velvary a velvarští
šachisté jsou obávanými soupeři nejen
v soutěžích jednotlivců, ale i mistrovské soutěži družstev. Velvary, obdobně jako Kralupy, Neratovice, Slaný nebo
Zlonice dle geografické působnosti spadají do Středočeského šachového svazu a partie hrají v regionálním přeboru 8
členných družstev. Šachová sezóna trvá
zpravidla od října do dubna.
V této sezóně se podařil doslova návrat
šachistů zpět do Velvar, neboť domácí mistrovské zápasy družstev se nově
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Bližší informace k hrané soutěži
lze nalézt zde:
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1116
Zpravodajství o šachovém dění na Slánsku:
http://www.slanskelisty.cz/noviny/
Slovan.php

A nketa

Na anketní otázku

Jaké sportovní oddíly pod hlavičkou
Slovanu Velvary znáte?
Hrajete nějaké společenské hry?
odpovídali čtenáři velvarské knihovny
(Pro úplnost uvádíme, že Slovan Velvary zastřešuje
tyto oddíly: fotbal, tenis, stolní tenis a šachy.)
Jozefína P. (46)
Určitě tenis a fotbal.
Hrajeme hlavně o dovolené Člověče,
nezlob se, karty, Dostihy a Aktivity.
Jitka S. (40)
Fotbal.
Hrajeme hodně, často a rádi.
Iva M. (37)
Fotbal.
Nehraji, mám jiné povinnosti a zájmy.
Petr V. (39) Neznám.
Hrajeme Sázky a dostihy, Člověče nezlob
se, Pat a Mat a jiné.
Jana K. (33)
Fotbalový oddíl.
Hrajeme Sázky a dostihy a Auto Evropa.
Štěpán Č. (50)
Tenis, fotbal.
Hrajeme hlavně dětské společenské hry.
Miroslav K. 46)
Tipuji na fotbalový oddíl, dále oddíl tenisu, stolního tenisu a na stránkách města
jsem určitě zaznamenal i zprávy o klání
místních šachistů. No a co se týče společenských her, manželka s dětmi si občas

zahrají čertovy obrázky. Myslím, že tomu
říkají kanasta a žolíky a několikrát se mě
se střídavým úspěchem pokoušeli do hry
také zapojit, a kromě těch řekněme klasických společenských her (šachy, dáma,
mlýn), které jsme hráli s dětmi společně,
když byly ještě menší, si teď zahrajeme
především různé verze „Osadníků z Katanu“ a „Česko“.
Tereza K. (32)
Fotbal.
Hrajeme Dostihy, Člověče, nezlob se,
Monopoly a puzzle.
Lucie H. (19)
Asi fotbal a judo.
Hry hraji jen počítačové.
Pavel B. (46)
Určitě sama musíte uznat, že já a sport
nepatříme k sobě, tělocvik jsem vynechával, jak jsem mohl a když už mě donutili odjet na povinný lyžařský výcvik,
po dvou dnech mi vymezili samostatný svah, neb na normálním, kde jezdili
z toho nejhoršího družstva, mě nechtěli, že za mnou zůstávají ohromné jámy,
které se jen těžko zahrabávají a srovnávají....tak prosím, raději se mě neptejte
na nic okolo sportu.
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100.výročí od umrtí Karla Krohna,
zakladatele velvarského hasičského sboru.
Dne 14. února t.r. si velvarští hasiči připomněli 100.výročí od umrtí významného občana města Velvar, zakladatele nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru a iniciátora dobrovolného hasičského hnutí v Čechách – Karla Krohna.

svým návratem zde byl svědkem velkého
požáru a obdivoval zde pohotovost, umění a obratnost členů ochranných sborů.
Byl uchvácen myšlenkou vycvičit podobný sbor doma, v Čechách.
Po návratu domů vyprávěl svým spoluobčanům své zážitky a netrvalo dlouho a v listopadu roku 1863 byla podána
žádost o povolení spolku, který se později přejmenoval na sbor dobrovolných
hasičů. Právní základ spolku byl položen
22. května 1864 ustanovující valnou hromadou sboru, která se konala v hostinci Sladovna. K.Krohn se stal jednatelem a pokladníkem sboru, tedy jeho duší.
Současně se věnoval své práci obchodníka a hospodáře.

Narodil se v Bratkovicích nedaleko Velvar
v rodině obchodníka dne 25. října 1846.
Když si dokončil základní vzdělání, odešel proti otcově vůli studovat do Prahy na
německou reálku. Otec chtěl, aby se připravil na převzetí obchodu a on skutečně po jeho naléhání studií zanechal. Zanedlouho odjel do Berlína a následně do
Hamburku, kde nastoupil místo v jednom
z předních obchodních domů. Krátce před
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Karel Krohn byl veřejně činný člověk, který se věnoval i městu, kde vykonával řadu
funkcí, při kterých stále podporoval hasičský sbor. V letech 1891-1901 byl starostou města Velvar. V této funkci se intenzivně staral o rozvoj města na poli národním, kulturním i hospodářském. Spolupůsobil např. při založení místního cukrovaru a byl členem jeho správní rady.
Z jeho podnětu byl uspořádán městský
archiv, později i městské muzeum a založena obecní spořitelna. V roce 1891 se
s ostatními hasiči těšil z bronzové medaile, které se dostalo sboru dobrovolných
hasičů za vystavené předměty na Zemské jubilejní výstavě v Praze.
Krohn byl i jinak veřejně činný. Byl členem okresního výboru, okresní školní
rady, besedy, spořitelny a záložny. V roce

Článek
1909 znovu kandidoval a byl zvolen do
obecního zastupitelstva, v němž setrval až
do své smrti. Byl to muž spravedlivý, rázný
v jednání i činech. Za Krohna udělaly Velvary značný pokrok.
V roce 1911 byl jmenován čestným členem
hasičské župy Povltavské. Málokdo věděl,
že Krohn byl také vášnivý chovatel psů
a ve volných chvílích se věnoval myslivosti. Dokazují to dochované fotografie v archivu městského muzea.
S přibývajícími léty se jeho stav stále zhoršoval. Pořídil proto závěť, ve které se opět
projevila jeho lidumilnost. Byl člověkem,
který ze svého majetku dokázal podporovat každou dobrou věc a myšlenku morálně i hmotně. Stále věřil, že se svými druhy oslaví
50. výročí trvání hasičského sboru. Ale nedožil se toho. Dne 14. února 1913 zemřel
ve věku nedožitých 67 let.
Když Karel Krohn zakládal hasičský sbor
ve Velvarech, vůbec netušil, že klade základy k mohutné organizaci, která vnikla
až do koženů našeho národa. Hasičstvu dal
ještě jeden vzácný odkaz, za který mu vyjadřujeme vděčnost. Dal mu do vínku dobrovolnost, tím posvětil celé hasičské snažení, tím mu dal vyšší poslání a opodstatnění. Jeho památka je nám vzorem a posilou k další práci!
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech
pečuje o památku svého zakladatele. Na
jeho návrh byla v roce 1992 přejmenována
ulice, kde sbor sídlí, na ulici Karla Krohna.
Sbor také pečuje o jeho hrob na velvarském hřbitovu. Od roku 1995 je pořádána
pravidelná soutěž – Memoriál Karla Krohna, Dědkiáda a jméno zakladatele je připomínáno při pravidelných výročích a akcích sboru.
Libor Šulc, SDH Velvary
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Pozvánka
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
uplynulý měsíc přinesl dvě velmi významné události. Uskutečnil se každoročně se opakující zápis do 1. tříd. Letos
proběhl 8. a 9. února. Snažíme se zpestřit průběh tak, aby akce byla přitažlivá
pro děti i jejich rodiče. Tentokrát jsme
zvolili ráz „Z pohádky do pohádky.“ Budoucí prvňáčky a rodiče uvítal král s královnou. Žáci v pohádkových kostýmech si
na jednotlivých stanovištích připravili hry
na procvičení jemné motoriky, trpělivosti a obratnosti.
Učitelé 1. stupně potom „zkoušeli“ malé
žáčky a zkoumali stupeň jejich školní zralosti. Všechny oslovené děti se do školy
velmi těší, některé byly zklamané, protože chtěly chodit do školy hned další den.
K zápisu se rovněž dostavili rodiče pětiletých dětí, kteří projevili zájem o přípravnou třídu. O tuto formu předškolní výchovy je stále velký zájem. Speciální pedagog školy, financovaný z ESF, byl připraven konzultovat s rodiči školní zralost
jejich dětí. Rodiče mohli také svoje děti
zapsat do školní družiny a jídelny. Všichni
si odnesli propagační materiály, ve kterých se škola představuje a které byly
finančně podpořeny z grantu Rozvoj
moderní efektivní výuky na ZŠ Velvary.
Celkem bylo zapsáno 62 dětí, u 8 dětí
rodiče požádali o odklad školní docházky. V příštím školním roce budou tedy 2
první třídy, zároveň bude opět podána
žádost o povolení zřídit přípravnou třídu.
Druhou akcí, na kterou jsme se dlouho
a pečlivě připravovali, byl projekt „Den
kontinentů- Afrika.“ Pro řadu lidí je život v Africe velkou neznámou, a tak jsme
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se snažili přiblížit některé stránky a upozornit na nejkřiklavější problémy. Spolupráci s námi navázala dr. Marie Imbrová,
bývalá chargé d´affaires v Keni a Zimbabwe, dnes předsedkyně Klubu přátel
Tengenenge. Tato vesnice, vzdálená asi
50 km od hlavního města Harare, je jedna z nejzajímavějších sochařských dílen
na světě. Pracuje v ní asi 250 sochařů,
kteří při své práci používají serpentinit,
což je zvláštní druh zdejšího kamene. Ve
vesnici samozřejmě žijí i děti. Zásluhou
dr. Imbrové a dobrovolníků byla postavena mateřská škola, kam chodí zdejší děti.
Do opravdové školy musí děti chodit do
vesnice vzdálené 9 km, což představuje dvouhodinovou chůzi tam i zpět. Do
školy mohou chodit pouze ty děti, které mají rodný list. Na opatření rodného listu ale většina rodičů nemá peníze.
To je jedna ze základních příčin vysoké
negramotnosti afrického obyvatelstva.
Tengenenge navštívila i ing. Štěpánka
Chaloupková, která pomohla s projektem při stavbě školy a pořídila spoustu
fotografií.
Den „D“ nastal 13.února. Školu navštívili velmi vzácní hosté-velvyslanec JAR
v Praze Mfundo Dasa, dr. Marie Imbrová, ing. Štěpánka Chaloupková, starostka města Velvary ing. Jitka Linhartová
a ředitelka ZŠ Černuc Mgr. Veselá. V doprovodu paní starostky hosté navštívili
několik tříd, kde jim žáci předvedli svoje dvojjazyčné projekty. V 8.B se ocitli
v Tengenenge, ochutnali jáhlovou kaši,
což je často jediný pokrm mnoha Afričanů, viděli prezentace zaměřené na život v této vesnici. 7.A se věnovala velmi
palčivému tématu-nemoci v Africe. Žáci

vytvořili leporelo, na jednotlivých stránkách popisovali nejčastější africké choroby. 7.B předvedla zajímavý program
o tropických deštných pralesích. Prezentace probíhaly především v angličtině.
Ale i ostatní třídy se snažily. 5.A podnikla letecký výlet do Afriky se zastávkami
na zajímavých místech. Třída pana učitele Koubka připravila desetikolový kvíz zaměřený na cestu Hanzelky a Zikmunda.
Vítězné pětičlenné družstvo navštíví Muzeum Emila Holuba v Holici.
Pan rada s sebou přivezl své děti. Jedenáctiletý Jerome a devítiletá Rella si prohlédli naši školu a odpověděli na zvídavé
dotazy velvarských žáků.

Součástí programu se staly dvě besedy. Pan Dasa anglicky vyprávěl o životě v Jihoafrické republice, zaměřil se
na největší rozdíly mezi oběma zeměmi.
Dr. Imbrová popsala život v Tengenenge.
Účastníci slyšeli o velmi tíživých podmínkách, zejména o nedostupnosti vzdělání
pro děti v této části Afriky.

li dr. Imbrové šek na více než 12 100 Kč.
Peníze získané sběrem starého železa za
podpory paní Štípkové budou určeny na
plat učitelky v Tengenenge. Iveta Mudrová a Petra Podrápská z 8. B vyrobily
12 panenek. Krásné pletené a háčkované
oblečky zhotovily šikovné babičky obou
dívek paní Mudrová a Petrášová. Každá
panenka byla opatřena „rodným listem“,
budou prodány v dražbě a tyto peníze
dostanou děti v Tengenenge. Touto akcí
spolupráce naší školy s občanským sdružením rozhodně nekončí.

Zprávičky na závěr
24.1. se Tereza Křečková zúčastnila
okresního kola dějepisné olympiády.
Skončila na 41. místě.
11.2. nás Nikola Čermáková reprezentovala v okresním kole olympiády v českém jazyce. Obsadila pěkné 9. místo,
ke kterému jí blahopřejeme
20.2. proběhne školní kolo recitační
soutěže
za několik dnů více než 40 žáků odjede
na lyžařský výcvik do Krkonoš
úspěšně nás reprezentují naši florbalisté, kteří vyhráli všechny svoje zápasy
v polovině března se uskuteční studijní
pobyt žáků v Anglii
začne také plavecký výcvik 1. a 2. tříd
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

V závěru projektového dne se uskutečnila vernisáž fotografií ing. Chaloupkové.
Školní sbor si připravil několik písní s africkou tématikou. Krásné fotografie instalované na panelech se stanou součástí stálé výzdoby školy. Žáci potom předa-
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Hasičský ples SDH Velvary na Uhách
Tradiční hasičský ples se uskutečnil 16.února v kulturním zařízení na Uhách. Hrála
kapela „Druhej dotek“, nechyběla bohatá tombola a dobré pití. Sál nebyl sice úplně zaplněn,
ale nálada byla dobrá.

Sponzoři hasičského plesu:

Děkujeme občanům za finanční i jiné dary,
též níže uvedeným podnikatelům a firmám,
kteří nás podpořili! Dopravu z Velvar tradičně
zajišťoval Vlastimír Vinš ze Sazené, kterému
rovněž děkujeme, stejně jako ČDZ Velvary
za zapůjčení stolů a židlí, abychom navýšili
kapacitu sálu.
Libor Šulc

Řeznictví a uzenářství – V.Holý, Přemyslovské střední Čechy o.p.s. se sídlem Slaný,
ČDZ Plast Velvary, Autobaterie -Z.Tutr, MERO Kralupy nad/Vlt., SYNTHOS
Kralupy nad/Vltavou, NOUEMONT Slaný, C-Connect Velvary, Al-Namura BigShock
Kralupy nad/Vltavou, JUNG CZ a.s., Elektromontáže – M.Kraus, Elektro – L.Cífka,
Drogerie – manželé Schubertovi, Foliová reklama – E.Mazochová, Pekařství Velvary
– Z.Zounek, Cukrářství – D.Černá, Rozmarýna Slaný – L.Křečková, Kopretinka
Kralupy nad/Vltavou – J.Dvorská, TEAM v.o.s. Černuc, Zemědělská farma Budihostice
– Ing.J.Bílek, Restaurace „U Krále Václava“ - L.Kučírková, Restaurace Vikabar
– M.Demovič, Květiny – A.Linhartová, Květiny – J.Marečková, Lékárna Velvary,
Kadeřnictví – A.Loskotová, Autoservis T&F Velvary, Stavebniny Velvary – p.Klouček,
Chovatelské potřeby – R.Hájková, Centrum péče o člověka – J.Štádlíková-Čermáková,
Z.Matoušková.

18 Zpravodaj Velvary

Děkujeme.
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Pošta ve Velvarech
Všeobecně z historie poštovních služeb víme, že v šestnáctém stolení byla
zavedena poštovní přeprava osob. Toto
tehdy povolil císař Rudolf II. a cestování se stalo módní záležitostí, ale nejen
to, například obchodníci často využívali
těchto služeb. K převozu bylo zapotřebí
mapy. Nejstarší tištěná mapa Čech s vyznačenými silnicemi vznikla v roce 1570.
Poštovní stanice byly tehdy zřízeny před
branami velkých měst.

nové nařízení. To hlásalo, že pošta nesmí
dopravovat a ani půjčovat poštovní koně
tomu, kdo nemá povolení od zemských
úřadů. Perličkou je, že už tehdy ale lidé
našli okliku, ač jim za to hrozilo vězení.
Stačilo totiž jet z Prahy formanským vozem, na nejbližší poštovní stanici nastoupit do poštovního vozu a pokračovat. Ona
vůbec poštovní přeprava nebyla bez problémů. Poštovní personál si často stěžoval na cestující, kteří jej fyzicky napadali, nebo vyžadovali přednostní pronájem
koní, či koně přetěžovali těžkými zavazadly, přesahující stanovenou váhu 50 liber (= 25 kg).
Velkou konkurencí bývali formani,
kteří ovšem museli respektovat nařízení,
které jim povolovalo jízdu pouze po určitých silnicích.
Poštovní známka na dopisy byla vynalezena v roce 1840 sirem Rowlandem
Hillem a to v Anglii. V dnešní době mobilních SMS zpráv a elektronických emailů, je už jako rarita, že si poskládáním poštovních známek na dopis, či pohlednici, vyjadřovali milenci navzájem
své city. Existuje celá přehršel různých
variant. Pošťáci z toho ale neměli žádnou
radost, stěžovalo jim to práci při razítkování. Dnes v éře nové techniky už téměř
neznáme význam telegramů a podobně.
V dávných dobách vycházely různé
tištěné ´poštovní knížky´. V těchto brožůrkách nechyběly barevné kresby, krátké povídky, verše a mini komiksy.

Zajímavostí je, že v srpnu 1621 se
v poštovním řádu pro Čechy objevilo
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Již před třicetiletou válkou se museli
přes Velvary ubírat kurýři s poštou. V té

Článek

době vedlo z Prahy do Drážďan pravidelné silniční spojení, právě přes Velvary.
První zmínky o velvarské poště pocházejí
z roku 1628. Dnes přesně nevíme, v kterém domě pošta působila. S pokračující
válkou bylo ovšem poštovní spojení přetrháno a obnoveno bylo až ve čtyřicátých
letech sedmnáctého století.
Později od roku 1650, až do vyhoření
v šedesátých letech sedmnáctého století, byl poštou ve Velvarech dům čp. 115.
Do roku 1661 se měla pošta nacházet
v domě č. 66. Zde se i přepřahalo koňské
spřežení a cestující zde nacházeli odpočinek. (Sousedními stanicemi bylo Tursko
a Budyně nad Ohří.)

Počáteční pruh dlážděné silnice vedl od
Pražské brány přes náměstí k Roudnické bráně.
Od roku 1898 se poštovní úřad nacházel na náměstí v budově číslo 220 a to až
do šedesátých let dvacátého století. Je
to dům vedle dnešní pošty a je rodným
domem někdejší spisovatelky a feministky Berty Mühlsteinové (narozené 30. července 1841).
Dnešní pošta funguje na velvarském
náměstí v domě číslo 219 (bývalá městská spořitelna)…
Blanka Tauerová

Ovšem tyto informace popírá jiný
zdroj, tím že skutečná poštovní stanice byla zřízena roku 1680. Dnes si proto jen stěží ucelíme přesnou představu,
ale jako záchytný bod nám poslouží i zachovaný zápis, který nám sděluje, že od
roku 1685 měla naše pošta sídlit v čísle
104 v Pražské ulici za bránou a to až do
roku 1706.
V roce 1757 byla již státní pošta přeložena do Veltrus. V roce 1782 se na dva
roky vrátila zpět do Velvar a pak byla
přeložena do Slaného a ve Velvarech zůstala pouze schránka.
Definitivně byla pošta ve Velvarech
zřízena v roce 1852. Prvním c. k. zkoušeným pošťákem byl Adolf Papež, pozdější
purkmistr. V těchto letech zde fungovala jen poštovní výpravna a poštovní úřad
byl zřízen 1. října v roce 1874 se skutečným poštmistrem Antonínem Vágnerem.
Přímo s poštou souvisí i dláždění silnic. První práce proběhly již v roce 1693.
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Článek

Plochodrážní pozvánka do Slaného
Do nadcházející sportovní sezony opět vstoupí jeden z nejstarších a nejúspěšnějších tuzemských klubů Autoklub v AČR Slaný, který nejen pro příznivce plochodrážního sportu připravil
několik zajímavých akcí v následujících termínech.

Holub, Zabik, Málek

Pátek 12. dubna:

Mistrovství ČR juniorů-jednotllivců. Finále č.1

16,00 hod.

Sobota 13. dubna:

Mistrovství ČR juniorů-družstev +
Mistrovství ČR juniorů -jednotlivců 125 cmm

15,00 hod.

Memoriál Antonína Vildeho.
Mezinárodní závod dvojic.

14,00 hod.

Mistrovství ČR Extraliga družstev.
AK CEREAS Slaný - PSK Olymp Praha

18,00 hod.

Středa 3. července:

Mistrovství ČR Extraliga družstev.
AK CEREAS Slaný - AMK ZP Pardubice

18,00 hod.

Středa 28. srpna:

Mistrovství ČR Extraliga družstev.
AK CEREAS Slaný - Grepl PDK Mšeno

17.00 hod.

Sobota 4. května:
Středa 19. června:
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I nzerce
Sportovní sezonu ve Slaném tradičně zahájí
svými závody juniorští závodníci, na úvod se
divákům představí v pětidílném seriálu MČR
jednotlivců šestnáct nadějí tohoto sportu,
slánský závodník Eduard Krčmář zde obhajuje mistrovský titul z předešlé sezony. V závodě juniorských družstev se na start postaví jezdci klubů AMK ZP Pardubice, AK Markéta Praha, Grepl PDK Mšeno, GRS Liberec,
AK Slaný.

Málek, Hádek
Nejprestižnější domácí soutěží je MČR Extraligy družstev zde v jednotlivých týmech
kromě domácích nejlepších jezdců startuje celé řada špičkových zahraničních hostujících posil, družstvo Mšena řadu let využívá
služeb několika násobného mistra světa Gre-

ga Hancocka, vestu tohoto klubu obléká rovněž juniorský světový šampion Przemyslaw
Pawlicki, za pražský Olymp závodí trojnásobný mistr světa dánský jezdec Nicki Pedersen,
dále jeho krajan a jmenovec Bjerne a rovněž
australský plošinář Troy Batchelor. Pardubická ZP má ve svých řadách účastníky světové
série Grand Prix Rune Holtu norského jezdce s polským pasem a Švéda Petera Ljunga.
Slánský AK vstoupí do sezony s novým sponzorem společností CEREAS a tradičně spoléhá na polské posily Adriana Miedzinského,
Sebastiana Ulamka a další chybět nebude ani
pátý muž celkového pořadí MS Grand Prix
2012 rus Emil Sajfudtinov.
Memoriál Antonína Vildeho bývalého čs. reprezentanta se opět uskuteční formou závodu dvojic, divákům s jezdci z Polska,Německa,Rakouska,Slovenka
a Česka. Tento mítink organizačně a finančně
zajišťuje Speedway Klub Miletice
a součástí sportovního odpoledne je rovněž
vložený exhibiční závod sidecarů.

Inzerce
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Pozvánka

www.velvary.cz 29

I nzerce

Inzerce

30 Zpravodaj Velvary

K řížovka

Když 1. února 1591 zjistil po prohýřené noci pan Jáchym z Bílé
a na Svinčicích, že z jeho pokoje ve velvarské Panské hospodě
(dolejší šenkhaus) zmizela kovová truhlice a s ní 996 tolarů, padl
jeho hněv na hlavu hostinského... viz tajenka
DEZINFEKČNÍ TINKTURA
PRODEJNÍ STÁNEK
VROUCÍ
ŠMINKOVÁNÍ
ŠKOLNÍ ÚLOHA
NALÉZT
KARETNÍ HRA
POSPÍCHAT
BAČKORY
HAVÍŘ
BLAHOPŘÁNÍ
DŽENTLMEN
HLODAT

VYLUŠTĚNÍ
Z ÚNOROVÉHO
ČÍSLA

Z Roku 1582 se stal obětí morové epidemie
tehdejší nejbohatší velvarský měšťan:

JIŘÍ PECHAR
Stránku připravila Z. Ortová

www.velvary.cz 31

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA
Vydává měsíčně Město Velvary
Nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
www.velvary.cz
e-mail: el.podatelna@velvary.cz
IČO: 00235105, náklad 600 výtisků
Evidenční číslo: MK ČR E 10577
Příspěvky zasílejte na adresu: knihovna@velvary.cz
Redakce: Z. Ortová, A. Kratochvílová
Foto na titulní straně: Zdeňka Ortová
Tisk a grafika: Yashica Praha

32 Zpravodaj Velvary

Uzávěrka: 20. den v měsíci
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