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Zprávy z města

Vybráno z jednání rady města
Velvary v březnu 2013
Starostka informovala radu o tom,
že Státní zemědělský intervenční fond
schválil dotaci na opravu kapličky v Ješíně ve výši 413 038,- Kč.
Po dokončení stavby bezbariérového
chodníku v Sokolské ulici bylo provedeno
geometrické zaměření. Rada doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření
darovací smlouvy na bezúplatné převzetí pozemků pod stavbou tohoto chodníku
od Středočeského kraje..
Rada schválila bezplatné zapůjčení areálu cyklostezky a dvora děkanství dne
24. 3. 2013 o. s. Človíček RaD za účelem
pořádání Vajíčkobraní, areálu Malovarského rybníku dne 8. 6. 2013 o. s. Človíček RaD za účelem pořádání Dětského
dne a areálu Malovarského rybníku SDH
Velvary dne 25. 5. 2013 za účelem pořádání 19. ročníku memoriálu K. Krohna –
Dědkiády 2013.
Město Velvary obdrželo Rozhodnutí o přidělení dotace z Operačního programu životní prostředí na pořízení čisticí komunální techniky. Dotace z EU je
schválena ve výši 3 006 939,- Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 176 878,- Kč. Byla připravena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele.
Rada souhlasila se zapojením města
Velvary do akce Hodina Země dne 23. 3.
2013 od 20:30 do 21:30 hodin.
Výběrová komise posoudila nabídky 10
uchazečů na zakázku „Velvary – oprava
místní komunikace Ješín“. Na návrh komise rada přidělila zakázku firmě COLAS
CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 za
nabídkovou cenu 759 786,76 Kč bez DPH
(919 341,98 Kč včetně DPH). Oprava komunikace bude provedena v měsících du-

ben – červen 2013.
Výběrová komise posoudila nabídky 12
uchazečů na zakázku „Velvary – oprava
místní komunikace Velká Bučina“. Na návrh komise rada přidělila zakázku firmě
Silnice Slaný, spol. s r.o., za nabídkovou
cenu 1 235 730,02 Kč bez DPH (1 495
233,40 Kč včetně DPH). Oprava komunikace bude provedena v měsících duben
– červen 2013.
Výběrová komise posoudila 5 nabídek na zakázku „Velvary – oprava krovu a střechy věže Pražské brány“ a navrhla přidělit zakázku firmě H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, za
nabídkovou cenu 389 100,- Kč bez DPH
(470 811,00 Kč včetně DPH). Oprava
bude provedena v měsících duben – červenec 2013.
Novela zákona o hospodaření s energií stanovila povinnost vlastníků budov
zajistit PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), město Velvary musí nechat vypracovat v roce 2013 PENB pro 9
budov. Rada rozhodla připravit podklady
pro výběrové řízení na dodavatele PENB
a toto výběrové řízení neprodleně vyhlásit.
Rada vyhověla žádosti o. p. s. Přemyslovské střední Čechy o poskytnutí příspěvku na činnost ve výši Kč 5,-/občana a rok.
Rada schválila zřízení přípravné třídy
v Základní škole Velvary pro školní rok
2013/2014.
Rada schválila příspěvek ZO Českého
svazu včelařů ve výši Kč 1 000,- na zakoupení přístroje k ošetření včelstev.
Rada schválila provozní řád klubovny
v přízemí domu č. p. 225 ve Velvarech.
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Starostka informovala radu o tom, že společnost Telefónica Czech Republic, a.s., souhlasí s položením telefonního vedení v Pivovarské ulici do země pouze za předpokladu,
že úhradu, která převyšuje Kč 300 000,-, zajistí město. Rada s financováním investice
soukromému subjektu nesouhlasila.
Rada zamítla požadavek občana na nákup a instalaci ptačích budek pro sovy.
Ve Velvarech dne 19. 4. 2013
Jitka Linhartová

Ve středu 17. dubna přivítala velvarská spisovatelka
Martina Bittnerová ve společenské místnosti městské
knihovny svoji zbrusu novou knihu povídek: Na nevěru
se neumírá. Poté, co autorka knihu představila publiku,
se rozproudila čilá debata. Diváky zajímalo, jak se nová
kniha rodila, ale také autorčiny názory na současnou literaturu vůbec. Na závěr programu se paní Bittnerová
všem zájemcům do nové knihy podepsala.

Avia 30N
Členové našeho Sboru dobrovolných hasičů ukončili
svépomocnou opravu pomocného vozidla Avia 30N,
které opravu nutně potřebovalo. Odpracováno bylo
kolem 250 brigádnických hodin, náklady na materiál hradilo město, práce byla provedena zcela zdarma. A dobrá práce!

V pátek 29. Března neznámý řidič
(podnapilý?) nezvládl ranní páteční sníh a cestou po chodníku před
prodejnou Jednoty porazil zasazený strom, dopravní značku křižovatky a přes silnici druhý zasazený strom. Událo se před 5 hodinou
ranní a nikdo nikoho neviděl. Horší je ručně ulomený nový strom při
výjezdu z parkoviště opodál, který
zase někomu vadil!!

Při opravě santusní věže kostela sv. Jiří na našem
hřbitovu byla nalezena schránka se vzkazem do budoucnosti. K našemu překvapení není stará, ale
z roku 1974. Byl zde výtisk denního tisku z té doby
a dopis děkana V. Klepše z té doby. Schránka bude
vrácena na místo a doplněna o materiály ze současnosti.

„Odpadky...“
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Opravy památek
„Opravy silnic“
Ve Velké Bučině probíhá oprava místní komunikace, provádí firma Silnice Slaný, s.r.o. Obdobná oprava v části Ješín by
měla začít do 14 dnů. Město nechává opravit po zimě výtluky
ve svých komunikacích, provádí firma DIPOS. Zcizené kanálové rošty na Velké Bučině byly nahrazeny pryžovými (škoda způsobená krádeží činí 15 tis. Kč).
Po zimě byly obnoveny přechody pro chodce, opět pouze na komunikacích města. Město nemůže dělat opravy na cizích komunikacích.

V současné době se
pracuje na opravách
dvou kulturních památek města. Na kostele sv. Jiří pokračuje firma Fajstavr s.r.o z Prahy na opravě krovu santusní věže a nově se začalo na opravě krovu
a střechy Pražské brány. Tuto opravu provádí firma H&B delta s.r.o ze Vsetína, která prováděla již opravu střechy na naší radnici. Na tuto akci dostalo město příspěvek z fondu
regenerace Ministerstva kultury ČR. Po dobu opravy Pražské brány nepůjdou místní hodiny. Krov
je v havarijním stavu, voda protekla až do stropu nad hodinami, bude muset být částečně rozebrán a hodiny se musely zajistit proti poškození.

„Aby řeč nestála“
V pondělí 8. dubna se v městské knihovně konala další část cyklu besed „Aby řeč nestála“. Tentokrát byl hostem známý botanik Václav Větvička. Vystoupil zde s programem: Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize. Diváci zaplnili společenskou místnost do posledního místečka.
Václav Větvička všechny dobře pobavil svým vyprávěním i autorským čtením. Došlo i na dotazy
z řad amatérských pěstitelů a závěrečnou autogramiádu.

Při opravě santusní věže kostela sv. Jiří na našem hřbitovu byla
nalezena schránka se vzkazem do
budoucnosti. K našemu překvapení není stará, ale z roku 1974.
Byl zde výtisk denního tisku z té
doby a dopis děkana V. Klepše z té
doby. Schránka bude vrácena na
místo a doplněna o materiály ze
současnosti.
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Oznámení

Vajíčkobraní 2013
Již několik let je ve Velvarech
typickou
jarní tradicí pořádání Vajíčkobraní, které připravuje
Občanské sdružení Človíček RaD za finanční podpory města.
Letošní program Vajíčkobraní (velikonoční trh, výtvarné dílny a pohádku pro děti)
a jarní otvírání cyklostezky mezi Velvarami a Ješínem, byl nemile zaskočen počasím. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni jarní otvírání cyklostezky zrušit. Vajíčkobraní jsme přesunuli do Základní umělecké školy ve Velvarech, kde byli připraveny výtvarné dílny a pohádka.
Děti si pod vedením paní učitelek Základní školy Karla Krohna vyrobily netradiční pomlázku, kraslici nebo přáníčko, paní
Lenka Pelichovská dětem prozradila, jak
si vyrobit vykrajované jablíčko s velikonočním námětem a paní Marcela Jirásková dětem umožnila proniknout do tajů
práce s ovčím rounem. Z dětí se také rázem stala zvířátka či pohádkové postavička pomalováním obličejů rukou paní Lucie Hradecké. Naše občanské sdružení
zase s dětmi vykouzlilo kousek „nové parády“, která k Velikonocům patří. Velikonoční náladu podpořily i mazance a věnce
věnované Pekařstvím Zounek Velvary, na

kterých si účastníci pochutnali. Program
nedělního odpoledne měl i svou kulturní část, o kterou se postaraly děti ze Základní umělecké školy Velvary se svým
tanečním vystoupením. Na ně pak navázalo Divadlo Mazec pohádkou „Příští stanice jaro“ z Loun.
Pod vedením pana Radima Woláka byl
Na Špejcharu uspořádán velikonoční jarmark. Musíme uznat, že trhovci patřili k těm nejstatečnějším, protože počasí
bylo opravdovou zkouškou. Jejich výrobky ale udělali lidem jistě radost. Paní Jitka Kůrková připravila v Galerii Na Špejcharu výstavu velikonočních pohlednic,
která nadchla každého, kdo ji navštívil.
A pokud už někdo zkřehl či zeslábl při
výtvarných činnostech, mohl se posilnit v občerstvení, které připravil Vikabar
Velvary, prohlédnout si prodejní výstavu
ateliéru Čarodějka z nedaleké Olovnice,
či se inspirovat ukázkou malování kraslic
paní Svobodové.
Všem, které jsme výše jmenovali, bychom chtěli poděkovat za spolupráci
a věříme, že si každý návštěvník našel na
Vajíčkobraní 2013 svůj kousek zábavy, inspirace nebo relaxace.
Za o.s. Človíček RaD
Irena Podivínská

Inzerce

Prodej

slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18.týdnů cena 159 – 170 Kč / ks –v začátku snášky
178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v neděli 19. května 2013, Velvary
– na náměstí u pošty – v 14.30 hod
Případné bližší informace tel :728605840 728165166 415740719
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek
– cena 22-35 Kč/ks
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Mateřská školka
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Základní škola

Nocování s Andersenem
Stejně jako na mnoha místech v České
republice i ve Velvarech se školáci z 2.
A připojili k akci Noc s Andersenem. Na
Slánsku a Kladensku se konala na 17 místech. Ve škole nocovalo 21 dětí. Měli jsme
připravený bohatý program. Sešli jsme se
v 18,00 hodin a připravili jsme pelíšky na
spaní. Maminky napekly tolik buchet k snídani, že by vystačily na měsíc. A všechny děti přišly bezvadně vybavené a v dobré náladě.

dobrotu jsme snědli a rychle jsme odešli do třídy. Ale tím to nekončilo! Poslední úkol byl nejobtížnější. Setmělou školní budovou si každý odvážlivec musel dojít
pro světlušku a podepsat se na pergamen
při světle svíčky. Ale všichni byli velmi stateční a nikdo to před cílem nevzdal, takže v půlnoci nám ve třídě svítilo všech 21
světlušek. Potom jsme se schovali do pelíšků, zachumlali do spacáků, paní učitelka
četla pohádku a děti začaly usínat a spaly a spaly… největší kouzlo celého večera a noci.
Ráno jsme společně posnídali (všechny buchty jsme ani nezvládli sníst) a se
sbalenými věcmi jsme uvítali rodiče, kteří před školou netrpělivě vyhlíželi svoje
broučky. Mnozí z nich spali mimo svůj domov poprvé.

V 19,00 hodin jsme se vydali do místní knihovny, kde na děti čekaly zajímavé úkoly , při nichž si procvičily nejen své
znalosti o knížkách, ale i paměť, fantazii
a smyslové vnímání. Duch, který přebývá
ve sklepeních knihovny, zanechal dětem
zprávu a úkol. Ten mohly splnit jen pokud
snědly kousek Nebojsova kořínku a zopakovaly zaklínací formuli: „ Budu statečný
a nebojácný a podstoupím každé nebezpečí“ - zaklínadlo je ochránilo a připravilo na další cestu za dobrodružstvím……do
kostela Všech svatých. Tam na nás čekala tato zpráva: „ NEŽ KOHOUT ZAKOKRHÁ, NEŽ SE JABLOŇ ZAZELENÁ, NAVŠTÍVÍ VÁS VYPRÁVĚNÍ SAMOTNÉHO ANDERSENA, NASBÍREJ HŘBITOVNÍ BÝLÍ, NA
OHNI HO SPAL, UPEČ HADA NA PLAMENI, SNĚZ TO JÍDLO NA KAMENI A RYCHLE SE VZDAL…“
Na školním dvoře jsme rozdělali oheň,
na připravené klacky jsme namotali hady
z těsta a upekli je na plameni, do kterého děti hodily kouzelné býlí. Upečenou
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V SOUVISLOSTI S TOUTO AKCÍ BYCH
CHTĚLA MOC PODĚKOVAT
ZDENIČCE
ORTOVÉ Z KNIHOVNY A JEJÍMU TÝMU ( p.
A. Kratochvílová a p. L. Demovičová) ZA
OBĚTAVOST, OCHOTU A NADŠENÍ PRO
VĚC. OPĚT NEZKLAMALA A MOC MI POMOHLA.
Ve škole mi s organizací ochotně pomáhala p. Francová, které bych touto cestou
chtěla poděkovat . Děkuji i svému manželovi, který je za léta, co učím, zvyklý na
ledaco.
Noc s Andersenem 2013 je za námi, ať žije
Noc s Andersenem 2014!
Mgr. M. Červenková

Pozvánka
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Článek

Když jsem já šel s klarinetem
do li do li do lidušky…
Veselá nálada a obvyklý ruch se na podzim z naší „zušky“ kamsi vytratil. Ale jen
na chvilku… na chviličku… S novým rokem se opět rozběhl její chod a pomaloučku se navrátil do zaběhlých kolejí.
Všichni žáci a kantoři se dali s chutí do práce a neodradil je ani počáteční nezdar, kdy se pečlivě připravovaný žákovský koncert nepodařilo uskutečnit díky neočekávaným chřipkovým
prázdninám. Nakonec byl přesunut na
pozdější dobu a jeho úspěch okamžitě podnítil u dětí chuť do další práce.
Děti z flétnového a houslového souboru
se chystají své snažení zúročit na Hrnčířských slavnostech, které se konají 20. a 21. 4. 2013 na zámku v Nelahozevsi. Po oba dva dny, vždy v půl jedné, a ještě ve 14.30 odpoledne, se předvedou se svým koncertem v historických kostýmech v Rytířském sále. Poslechnout si je můžete 17. května 2013
i v našem velvarském muzeu na výstavě E. Linksfeilerové „Rozhovory s obrazy“. Jejich hudební doprovod doplní i recitace našich žáků. Bude to již druhé vystoupení žáků ZUŠ v městském muzeu od počátku roku, neboť 11. 4. žačka
paní profesorky MgA. Z. Křičkové úspěšně doprovázela hrou na klavír přednášku velvarské spisovatelky M. Bittnerové.
Pilně trénovat začali také žáci z tanečního oboru. Letos poprvé se skupina nejstarších VElvarských ROšťand
přihlásila do soutěže „Taneční skupina
roku“, jejíž 1. regionální kolo se konalo
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30. března v pražské sportovní hale Folimanka. S vystoupením „Nekřič“ obsadily dívky 2. místo a druhé vystoupení
„Sightless“ (Nevidomí) jim přineslo dokonce místo 1. Pokračováním této soutěže je mistrovství Čech, které se bude
konat v jednu dubnovou sobotu v Chrudimi, a pokud uspějeme, čeká nás
5. května celostátní kolo skupiny roku.
Minulý víkend se konala soutěž Festivalu
dětského tance pořádaná Svazem učitelů
tance (SUT), které se pravidelně účastníme již více než 10 let. Obě soutěžní skupiny zabojovaly s velkou chutí a – vyplatilo se. V obrovské konkurenci deseti týmů „děti“ získaly postup do finále,
v němž následně s choreografií „Brána
zázraků“, kterou pro ně připravila Marcela Odvodyová, vyhrály 1. místo. V téměř
stejné konkurenci, jen o jednu soupeřící
skupinu méně, si tým „juniorek“ v choreografii Terky Odvodyové „Sightless“ vydobyl také tu nejžádanější, a to zlatou
medaili. Že by za odvahu? Děvčata totiž celou choreografii tančí se zavázanýma očima! Ano, odvahy bylo třeba, ale

Pozvánka
samozřejmě se hodnotí především taneční projev. A tak 25. května opět vyrazíme
a tentokrát to bude již mistrovství České
republiky, příznačně v České Lípě.
Ostatní taneční skupiny také nezahálí
a pilně připravují svá vystoupení, ve kterých se předvedou na závěrečných koncertech naší školy, dnech dětí nebo také
třeba na vystoupení ke Dni matek na
Uhách, které už je téměř za dveřmi. Ale
nebudeme předbíhat, neboť ještě před
koncem dubna pojedou reprezentovat naší
ZUŠ Velvary do divadla ve Slaném na taneční setkání základních uměleckých škol
okresu Kladno a Středočeského kraje.

bavily při tvoření v dílnách, sledováním divadelního představení, nebo při tanečním
vystoupení našich malých dětí v ZUŠ, prohřály školičku jako sluníčko, které nám letos už tolik chybí. A že se nám pěkně spolupracovalo, chystáme si to zopakovat
v červnu a připravit dětem k jejich svátku
další pěkný den.
Pavlína Kratochvílová, řed. ZUŠ Velvary

V naší škole bývá rušno i o víkendech. Třeba v únoru, kdy si u nás pronajalo sál o.s.
Natvrdlí, aby zde připravilo moc pěkný karneval pro děti. Nebo když jsme se v úzké
spolupráci s Človíčkem RaD snažili přivolat jaro na Vajíčkobraní. Nadšené úsměvy
dětí, které se po celé odpoledne spokojeně

Inzerce
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Společnost „E“ Czech Epilepsy Association
Společnost „E“ podává již 23 let pomocnou ruku lidem s epilepsií i jejich blízkým
Jejím obecným cílem je boření předsudků o epilepsii, zlepšování povědomí
o této nemoci a podpora těch, pro něž
se stala životní výzvou. Společnost „E“
však též dává šanci, aby si lidé s touto nemocí vytvořili komunitu, která jim
poskytne podporu a fajn chvíle. Třeba při setkáních Klubů Společnosti „E“
nebo na letních pobytech.

Obrátit se na nás o podporu mohou
i lidé z Velvarska trpící epilepsií, jejich blízcí, ale i třeba mateřské školy či ZŠ, do které dochází dítě s epilepsií… v případě, že by potřebovali více informací, proškolit tým, informovat děti atd.
Jedním z pilířů činnosti neziskové organizace, kterou založili v roce 1990 rodiče a přátelé osob s epilepsií, je poradenská činnost ve všech oblastech, které mohou být pro nemocného problematické. Společnost „E“ tak poskytuje odborné sociální poradenství, zprostředkovává konzultace s právníkem
a pokrývá samozřejmě i oblast zdravotní, díky své spolupráci s epileptology, neurology, psychology, psychiatry
a dalšími specialisty.

Zvýšit povědomí o epilepsii a zbavit
ji stigmatu

Protože velkým břemenem, možná větším než nemoc samotná, je pro lidi
s epilepsií sociální stigma, které s sebou bohužel pořád nese, klade Společnost „E“ velký důraz na informovanost.
Zajišťuje vzdělávací a přednáškovou
činnost po celé republice. Organizuje
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celodenní seminář o epilepsii jak pro
odborníky, jakými jsou sociální pracovníci, speciální pedagogové, osobní asistenti či asistenti pedagogů, tak pro dospělé i děti s epilepsií, jejich blízké a širokou veřejnost. Jednotlivým organizacím či zařízením vystaví seminář přímo
s ohledem na jejich potřeby – „na klíč“.
Důležitým kanálem pro šíření informací
je dvouměsíčník časopis Aura, který je
rozesílán nejen členům Společnosti „E“,
ale je též distribuován do neurologických ordinací po celé České republice,
do ordinací dětských a obvodních lékařů, do spolupracujících organizací, speciálních škol. Kromě toho Společnost
„E“ vydává a nabízí informační tiskoviny
(se základními informacemi o epilepsii,
o první pomoci při záchvatech, ochraně proti úrazům, o psychologické péči či
vlivu výživy na lidský organismus nebo
s informacemi pro učitele atd.) a informační kartičky o první pomoci v případě křečového (epileptického) záchvatu,
a to jak v češtině, tak v angličtině.

Dovolená s lékařskou podporou

Stejně důležité jako nabídnout veřejnosti pravdivější obraz o epilepsii je zásadní poskytnout lidem, kteří se s ní
vyrovnávají, oporu pro plno hodnotnější zapojení se do společenského života
a prostor, aby si vytvořili vlastní přátelské zázemí.
I proto pořádá Společnost „E“ letní pobyty, na nichž si jejich účastníci mohou
užít přírody, ať už u moře, nebo v Česku, a vychutnat si dovolenou s novými
přáteli. Letošní letní menu Společnosti „E“ má tři položky: V týdnu od 17. do
24. srpna mohou lidé s epilepsií vyrazit
do krásné přírody u Staré Olešky u Děčína. Pro všechny případy bude k dis-

Pozvánka
pozici lékařský dohled, ostatně stejně jako na letním pobytu v chorvatské Bašce Vodě (30. srpna až 8. září). Nabídku poté uzavírá dětský integrovaný tábor, na
němž budou o jeho malé účastníky pečovat vedoucí, praktikanti, lékař a případně asistenti, plně obeznámení s jejich lékařským stavem a potřebami od 13. do
23. července.
Nabídková listina Společnosti „E“ však pokrývá volnočasové aktivity po celý rok.
V provozu jsou její kluby v Brně, Ostravě, Praze a Ústí nad Labem, které nabízejí pestrou škálu kurzů, od výuky angličtiny přes šachy až po kurzy vaření či aranžování. A jejich členové i další v nich vždycky najdou dobrou partu, v níž se mohou svěřit, pochlubit se, zasmát a probrat vše, co jim leží na srdci. A to je něco,
co bývá vždy velkou oporou.
Veškeré informace o činnosti Společnosti „E“ naleznete na tel. čísle 241 722 136,
emailové adrese: info@spolecnost-e.cz nebo webových stránkách:
www.spolecnost-e.cz

Inzerce
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S lovan Velvary

Jak to bylo s velvarskými hospůdkami
část první

Na fotografii velvarské náměstí – na pravé straně budova bývalé Panské hospody
a za morovým sloupem hostinec U města Paříže

V dnešním článku se vrátíme časem
zpět a podíváme se, jak to ve Velvarech
bývalo s pohostinstvím. Naše městečko nikdy nedostatkem hospůdek netrpělo. Například statistika z roku 1948 hovoří o tom, že zde bylo 14 pohostinství.
V dávných dobách sloužily zdejší krčmy
nejen místnímu obyvatelstvu, ale i projíždějícím pocestným. Místní zájezdní
hostince byly velice živé. Městu přinášely příjem, ruch ale také starosti. Některé vlastnila obec a byly pronajímány,
jiné byly místních měšťanů. Pro utvoření
představy – náměstí nebylo v dřívějších
dobách jen plné hospod, ale žilo i jinak bývalo porostlé trávou, na které si hrály
děti a pásla se zvířata…
Prvotně se zmíním o dnes již zaniklé zájezdní Panské hospodě, která se
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v šestnáctém století nazývala dolní šenkhaus (Valdštejnský dům). Největší pohroma postihla tuto budovu 30. října
1639, kdy vtrhli do Velvar Švédové a jejich generál nechal zapálit město i s okolím. Dům utrpěl velké škody, po vyhoření
se během padesáti let zcela zřítil. V roce
1696 koupilo město toto zbořeniště a do
dvou let nechalo postavit na jeho místě
novou zájezdní hospodu (stavitelem byl
Pražan P. I. Bayer), která se zprvu nazývala Velká.
(V pozdější době v této budově také
působil v prvním poschodí místní ochotnický – divadelní – spolek. Občasně se
zde konalo i vystoupení loutkového divadla a podobně. V současnosti se zde
v přízemí nachází městská knihovna.)
K šenkhausu se váže známá pověst.
Tato stará příhoda vypráví, o tom že

v roce 1592 jistý bohatý měšťan Jáchym
přijel do Velvar a ubytoval se právě v dolním šenkhause, aby zde přenocoval. Pil
a hodoval se svými přáteli, bavil se s ženami. Na svém vozíku měl údajně v bedničce 996 tolarů. Ráno před odjezdem zjistil, že mu jeho bednu někdo ukradl. Začalo zdlouhavé pátrání a nakonec se našla prázdná truhla v konírně. Nastal spor,
který se táhl deset let. Jáchym v něm žaloval Jiřího, majitele hospody. Během sporu ovšem zemřel obžalovaný i žalobce. Dědicové v rozporu pokračovali. V roce 1601
vyhrál soudní rozepři příbuzný Jáchyma,
Jetřich. Jako náhrada mu byl přisouzen
právě šenkhaus a navíc se stal městským
rychtářem. Vdova po Jiřím, která se jmenovala Dorota, se znovu provdala. Rozhodla se odvolat k poslední instanci – apelačnímu soudu. Ten roku 1602 rozhodl v její
prospěch, a tak Dorota se svým novým
mužem šenkhaus prodali velvarským konšelům za 2280 kop míšenských. Ti v něm
umístili radnici...
Časem vznikla na základě této příhody známá píseň Ó Velvary. Co se týká zpěvu, záznamy nám odhalují fakt, že kolem
roku 1885 soudní adjunkt Svaněk, zpívával v hostincích a také na zábavách vlastenecké a zakázané písně. Dělo se tak
ovšem jen v uzavřených kroužcích.
Později pak byla hospoda obnovena
a hojně ji navštěvovali formani. Často se

zde při bujaré zábavě zpívala zmíněná písnička Ó Velvary (ostatně ta se notovala i v ostatních velvarských hospůdkách).
Píseň se stala známou po celých Čechách
a byla dokonce zpívána i německy.
Ještě zmíním, že do šestnáctého století nesla Panská hospoda také název U černého lva… Časem v ní mimo jiné byla knihtiskárna s výrobou ve dvoře, působila zde
i městská galerie a později také školní dílny, kam jsme ještě i my kdysi chodívali.
Co se týče panské hospody, podotknu
ještě, že ji v roce 1933 vlastnila městská
spořitelna, která chtěla původní historickou budovu zbourat a postavit novou modernější. Vedly se spory, zda by se měla
nová budova posunout o několik metrů do
náměstí, aby byla v jedné rovině s hostincem, který stál na druhé straně silnice, a nebo naopak ji umístit „hlouběji“, aby
byla rovnoběžná zároveň s domem č. 12
v Růžové ulici. Lidé ale začali sepisovat
petici na zachování původní Panské hospody a také Okrašlovací spolek požádal
městskou radu, aby se za budovu ´vzala´
u Státního památkového úřadu. Vše dobře dopadlo a šenkhaus se neboural. Dál se
ale jednalo o nesourodé lajně sousedících
domů. Situace se vyřešila skosením domu
mezi Panskou hospodou a zmíněným domem č. 12 v „Růžovce“…
Blanka Tauerová
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SVATBA V MÁJI
Ačkoli je měsíc květen symbolem lásky a začíná na prvního máje polibkem pod rozkvetlým stromem, stará pověra varuje: Svatba v máji, do roka máry. Pokud se podíváme této pověře důkladně na zoubek, zjistíme, že v současné době již květnový sňatek žádným nebezpečím nehrozí. Pověra je totiž založena na historických reáliích, které jsou dnes již neplatné.
Za starých časů totiž květnová svatba znamenala pro nevěstu dvojí riziko. Většinou
otěhotněla krátce po obřadu, přičemž v následujících letních měsících ji čekala tvrdá
práce na poli. Tou dobou přitom ještě o svém požehnaném stavu ani nemusela vědět,
při práci se nešetřila a vše tak mohlo skončit potratem, který při nedostatečné zdravotní péči znamenal řadu dalších komplikací. Někdy i osudových.
Dalším rizikem byl samotný porod. Miminko počaté po květnové svatbě nejčastěji
spatřilo světlo světa na přelomu zimy a jara. Tou dobou už lidem docházely zásoby a
v jídle se museli hodně uskromňovat. Rodička byla slabá, trpěla nedostatkem vitamínů a nezřídka se stávalo, že porod nepřežila. Chladné měsíce nebyly ideální ani pro
novorozeně, které také někdy bojovalo o život. Odtud tedy nejspíše pramenila obava
z květnových sňatků.
Dnes nám naštěstí nic takového nehrozí, a pokud najdete ideálního partnera, pak věřte, že vůbec není podstatné, který měsíc zvolíte za váš svatební vy.

Inzerce
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A nketa

Na anketní otázku

Znáte pověru o květnové svatbě?
Ve kterém měsíci jste uzavřeli sňatek vy?
Odpovídaly čtenářky velvarské knihovny.
Marie R. (63)
Říká se svatba v máji do roka na máry,
ale nevěřím na to.
Já jsem se vdávala v únoru.
Žaneta V. (20)
Tu pověru znám a nevěřím jí. Maminka
se vdávala v květnu a už to bude 13 let.
Já jsem ještě svobodná.
Jitka S. (37)
Tu pověru znám a možná jí i věřím. Něco
by na tom mohlo být.
Vdávala jsem se v září.
Irena P. (35)
Ježiši, jak to bylo… svatba v máji, nevěsta na máry. Já na to věřím, nevdávala bych se v květnu. Ty pověry v sobě
vždy něco mají. A máj má být hlavně
lásky čas, tak proč se hned vdávat.
Já jsem se vdávala v září.
Blanka M. (44)
Pověru znám. Nevěřím jí.
Vdávala jsem se v březnu.
Jitka U. (46)
O té pověře vím. Maminka mi zakazovala vdávat se v květnu. Myslím, že to
znamená úmrtí v rodině.
Vdávala jsem se v červenci.
Lenka Š. (36)
O pověře vím. Nevěřím jí. Vím, že měla
opodstatnění v minulých dobách, dneska už ne.
Vdávala jsem se v dubnu.

Anna K. (54)
Znám, že se říká, že v máji by neměly
být veselky, že to nepřináší nic dobrého
pro novomanžele.
Já jsem se vdávala v lednu, bylo půl metru sněhu a dvacet pod nulou..
Lenka R. (57)
Ano, znám, říká se svatba v máji, nevěsta na máry. Nevěřím tomu.
Vdávala jsem se v březnu.
Jana H. (67)
Znám to, říká se, že nevěsta zemře. Nevěřím tomu.
Vdávala jsem se v červenci, ale už je to
tak dávno, že si na to nepamatuju.
Dagmar S. (54)
Ano, staré přísloví říká: svatba v máji,
do roka máry.
Já jsem se vdávala v září.
Radka M. (58)
Ano. Říká se, že kdo se v květnu bere,
většinou se rozvede.
Vdávala jsem se v červnu, bylo hezky,
krásně svítilo sluníčko.
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
ráda vás seznámím s událostmi uplynulého měsíce.
Nejdůležitější a účastníky toužebně očekávanou akcí byl studijní pobyt
žáků v Anglii. V neděli 17. března paní
učitelky Mazochová a Witton s 25 velvarskými dětmi odjely do francouzského města Calais, kde byl jejich autobus
naloděn na trajekt. Po tříhodinové plavbě přes kanál La Manche se ocitli na
anglické půdě v Doveru. Zde si prohlédli zdejší hrad a zastavili se na místě
připomínající přistání prvního letadla,
které přeletělo kanál La Manche. Další zastávkou se stalo historické město Canterbury, známé svou nádhernou
gotickou katedrálou. Pak už na ně čekal cíl jejich cesty-město Hastings a jeho
více než tisíciletá historie. Součástí prohlídky se stala návštěva známých pašeráckých jeskyní Smugglers Caves.
Nezapomenutelným zážitkem byla potom hodina strávená na pobřeží, kde sbírali mušle a kamínky a obdivovali mořské
vlny. Večer již na žáky čekaly jejich hostitelské rodiny.
Následující den již nastaly studijní povinnosti. Podle úrovně jazykových znalostí byli žáci rozděleni do tří skupin. Každou
skupinu měl pak na starosti skvělý lektor. Odpoledne na ně čekal výlet do městečka Battle a návštěva velmi zajímavého muzea nazvaného Yesterday´s World.
Další den po výuce si nenechali ujít prohlídku velmi známého a turisty vyhledávaného místa, což jsou útesy zvané Seven sisters. Na zpáteční cestě je postihla nehoda- rozbité okno u autobusu.
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Naštěstí nebyl nikdo zraněn, přes noc řidiči okno opravili. S odstupem času na
tuto událost vzpomínají jako na dobrodružný zážitek. S opraveným autobusem
se další den ráno vydali na celodenní výlet do Londýna. Čekal na ně památný hrad
Tower, prošli se podél Temže a přes světoznámý Tower Bridge. Minuli i nedávno
rekonstruovanou budovu Globe Theatre,
která je spjata s působením W. Shakespeara. Vyvrcholením se potom stala návštěva St. Paul´s Cathedral, nádherného
barokního kostela.
6. den po výuce odjeli do Brightonu, kde
si prohlédli tamější atrakci-Sea Life Centre a Royal Pavillon. Takto příjemně trávený čas rychle ubíhal, na všechny čekal
poslední den a prohlídka dalších londýnských pamětihodností. Tentokrát je zaskočilo počasí, proto museli svůj program
změnit. Navštívili tak Britské muzeum
a Národní galerii. Po nákupu nezbytných
upomínkových předmětů odjeli na trajekt
a vydali se na zpáteční cestu k domovu,
nadšeni a plni zážitků a dojmů.
Těsně před Velikonocemi se uskutečnil již 4. ročník Velikonočních dílen.
Zájemci si mohli uplést pomlázku, nazdobit perníčky a kraslice, vyrobit
několik druhů dekorací, upéct arabský
chleba. Na sportovně založené návštěvníky čekaly netradiční hry. Ve vestibulu
se uskutečnil jarmark, kde se prodávaly krásné výrobky dětí ze školní družiny.
Opět se platilo nezvyklými penězi z hlíny,
kterým říkáme školary.
V současné době pokračujeme v projektu zvaném Keltský kalendář. Žáci
7. tříd připravili prezentace o jednotlivých

rostlinách. Jejich práce jsou umístěny na
panelu před učebnou přírodopisu. Kvůli nepříznivému počasí se zdrželo sázení
rostlin na připraveném místě na školním
dvoře. Do těchto prostor budou za pomoci techniky zasázeny 4 dominantní stromy, ostatní rostliny zasadí děti. Vymezené plochy budou osázeny speciálním trávníkem, který budou žáci používat při výuce geometrie.
Zapojili jsme se také do akce Krokus,
který realizuje irská organizace HETI ve
spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Dostali jsme 100 cibulek krokusů, které na podzim zasázeli žáci 5. tříd do tvaru šesticípé židovské hvězdy. Bohužel
i na těchto květinách se podepsala dlouhá zima.
Chceme rovněž zlepšit prostor před
hlavním vchodem. Byly vypracovány
2 varianty na úpravu průčelí školní budovy. Modely obou variant zhotovené žáky
9. tříd jsou umístěny ve vestibulu, je možné se k oběma návrhům vyjádřit.
Byli jste informováni o tom, že v rámci projektového dne o Africe vyrobila děvčata z 8.B se svými šikovnými příbuznými
12 panenek. Dr. Imbrová umístila velvarské panenky na internetovou dražbu. Panenky se velmi líbí, vyvolávací cena jedné
panenky je 500 Kč.
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, MÚ Velvary, OÚ Černuc,
OÚ Hospozín, OÚ Kmetiněves, CDZ Plast,
Tiskárna Kočka Slaný, Namura Kalupy nad
Vltavou, Elektro Cífka, Papír Došková, Pekařství Zounek, Drogérie Schubertovi, Autobaterie Tutr, Chemek Sazená, Řeznictví Holý,
Kadeřnictví Loskotová, Květinářství Marečková, Říhová, textil Pospíšilová, truhlář Pecháček, Červášek, Polák, Nábytek Michl,
Zemědělci Ing. Bílek, Ivo Pokorný, Ing. Haškovec, J. Srb, Ing. P. Srb, Ing. Kučera, Ing.
Tymich, M. Polívka, pan Černý, P. Reš, R,

Zprávičky:
Česká školní inspekce vykonala inspekční návštěvu ve dnech 18. - 21.
března. Byla to již 5. kontrola nadřízených orgánů od počátku školního roku.
V rámci konzultací pro rodiče byla
17. dubna zvolena Rada školy. Členkami rady za rodiče byly zvoleny paní Bílková a Vořechová, za pedagogický sbor
paní učitelky Mazochová a Witton. Rada
bude doplněna 2 zástupci ze strany zřizovatele.
Během května proběhnou třídní schůzky, u 1. stupně na téma Co jsme se už
naučili, na 2. stupni Výsledky naší práce.
Termíny stanoví třídní učitelé
18. dubna naši florbalisté prohráli 5:8
s družstvem z Kralup. Tím jejich letošní
účinkování ve florbalové lize skončilo.
24. dubna proběhne Den Země
30. dubna se uskuteční Dopravní den
Všem soutěžícím blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary
Raucher, pan Mareda, Fr. Wolgner, Petr Lukášek, Ing. Fábera, Restaurace Paris
Potraviny: A. Vajcová, M. Prošková, J. Pabiján, Elektro M. Kraus, J. Konvrzek, manželé Doleželovi, p. Záleský, J. Řepíková, kovář Bohm, Jiří Zetek, pan Vašíček, M. Adamec, V. Kašpárková, J. Bergmanová, B. Hanzlíková, V. Rousová, J. Dohnanská, H. Prokopcová, M. Kozlovská, E. Kulasová, E. Králová, K. Michovská, A. Frýzková, J. Caltová,
L. Cadryková, A. Holubová, B. Sedláčková,
Relax Kratochvílová, J. Dufková, paní Řeháková, E. Cibulková, J. Štádlíková, L. Dacková, I. Filáková
Dále děkujeme panu Vinšovi ze Sazené za
dopravu členů na výroční členskou schůzi.
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Srdečně zveme na pěší pouť z Prahy
do Jeníkova U Duchcova | 22.5.- 26.5.2013
Jeníkov...

Jeníkov je malá obec na severu Čech s bohatou historií. V 17. století si občan Jeníkova zakoupil sochu Panny Marie Bolestné. Když nastupoval do rozjíždějícího vozu
tažený dobytkem, zapletl si nohu do loukotě, v duchu poprosil o pomoc Pannu Marii a Ježíše a vůz se zastavil. Z vděčnosti věnoval sochu jeníkovskému kostelu.
Od té doby bylo u sochy Panny Marie Bolestné zázračně vyslyšeno nemálo poutníků. V teplickém archivu je uložena kronika s těmito vyslyšeními

A jak taková pouť vypadá?

Jeníkovská pouť začíná vždy ve středu večer, kdy se společně s poutníky sejdeme
u chrámu sv. Víta v Praze. Zde se spolu modlíváme za náš národ, za ty kdo zde
žijí, za vládu, za ty, kteří mají problémy.
Ve čtvrtek ráno máme mši svatou a pak
už se vychází na pouť; neseme si procesní kříž, zpíváme, modlíme se ranní, večerní chvály, růženec je také příležitost
k soukromým hovorům, rozhovorů s knězem. V podvečer když docházíme na místo, máme společné večery. Při kterých se
spolu zamýšlíme nad částí Písma sv. Za
zmínku také stojí krajina, kterou procházíme. Jdeme např. přes Okoř, přes Kralupy etapu prvního dne končíme v obci
Nelahozeves, kde jsme každoročně velmi
pěkně přijímáni. Dále jdeme přes Mšené
lázně. Tento den se také loučíme s pražskou arcidiecézí a vstupujeme do diecéze litoměřické. V Libochovicích den ukončíme. I
Sobotní den co se týká krajiny je jeden
z nejkrásnějších, přes Klapý procházíme
kolem Hradu Hazenburk a v Třebenicích
se potkáváme s místním panem farářem.
Na místě vraždy vzpomeneme na mučedníka. Ladislava Kubíčka. Za Třebenicemi
procházíme Vlastislaví, rodištěm kardinála Schönborna. Pak jdeme nejkrásnějším

úsekem naší pouti kolem Milešovky, někteří poutníci udělají na Milešovku výstup.
Nocujeme v Kostomlatech. První vrchol
naší pouti je v neděli v Křemýži, což je
také poutní místo. Zde nám místní kostelník pan Kyselka krásně nachystá kostel,
kde se zastavíme. A za Křemýži už lze vidět jeníkovský kostel. Přejdeme přes dálnici a vstupujeme do farnosti Zábrušany.
Přes Všechlapy se dostáváme do farnosti
Jeníkov obce Hudcov. Po Hudcově následuje obec Lahošť- Kaple Panny Marie Nanebevzaté.
Po pobožnosti v lahošťské kapli jdeme
procesím do Jeníkova. V jeníkovském
chrámě sv. Petra a Pavla máme kolem
13. hod. mši svatou.

Trasa pouti:
Začneme ve středu 22. 5. 2013
v 19.hod. u Chrámu sv. Víta v Praze
Nocujeme v strahovském kášteře
čtvrtek 23.5. 7.15 h.mše svatá kostele
Panny Marie Vítězné (u Pražského Jezulátka)na Malé Straně nocleh v obci Nelahozeves (cca 30 km)
pátek 24.5. odchod v 7.00 h., Mše svatá v Hospozínku přibližně 11.hod. nocleh
v obci Libochovice (cca 30 km)
sobota 25.5. odchod v 7.00 h., Mše svatá v Teplé za Třebenicemi mezi 11. a 12.
hod. nocleh v obci Kostomlaty (cca 30 km)
neděle 26.5. odchod v 7.30 cca 13.00
poutní mše svatá v Jeníkově
je možné se kdekoliv přidat.
Přihlásit na pouť se můžete na emailu:
marek@fatym.com nebo také na tel. 515
296 384, nebo na email:MarieAntonina@
seznam.cz, tel:731 40 27 48 - Táňa Dohnalová

www.velvary.cz 27

Článek

Inzerce
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www.TERIUS.cz

Josef Heřman

ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA, SVAŘEČSKÉ PRÁCE
STŘÍHÁNÍ PLECHŮ DO TL. 4 mm
OHÝBÁNÍ PLECHŮ DO TL 0,8 mm A DÉLKY 3 m
OBRÁBĚNÍ KOVŮ
PRODEJ A MONTÁŽ SKLENÍKŮ

Dále nabízíme...
• v polovině května služby doplněny o prodej hutního materiálu
jako jsou plocháče, trubky, L-proﬁly, jackely a pod.
• dělení na délky dle požadavku zákazníka.
• také bude zahájen prodej spojovacího materiálu jako jsou šrouby, nýty, hřebíky
• prodej kotevní techniky ﬁrmy Fischer
• výroba a broušení pilových řetězů
• výroba a prodej klíčů a zámků
• prodej zahradnických potřeb
Adresa ﬁrmy: K.Krohna 707, Velvary (pod hasičárnou)
Bližší doptání na tel. číslech +420 777 605 587, +420 602 116 131
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...těšíme se na Vás

K řížovka

Roku 1781 bezúspěšně žádal salcburský... (viz tajenka) velvarského
slavného rodáka Leopolda Antonína Koželuha, aby u něj přijal místo po Mozartovi. Hudebnímu skladateli Koželuhovi však tehdy byla
milejší Vídeň.
ČÁST OBLIČEJE
KOREKCE
SAMEC KOČKY
ŘVÁT
EGOISTA
DOSTAVIT SE
NEOBUTÝ
PRAMEN VLASŮ
DRSNÝ
KRYT MOTORU

VYLUŠTĚNÍ
Z DUBNOVÉHO
ČÍSLA

V roce 1939 bylo založeno sportovní sdružení H.C. Velvary. To pak
po řadu let na velvarském kluzišti
suverénně poráželo hokejové týmy
z blízkého i dalekého okolía podporovalo i rozvoj:
KRASOBRUSLENÍ

Stránku připravila Z. Ortová
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