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Zprávy z města

Dne 2. června 2013 uplyne
20 let od úmrtí pana Ing. Jana Růžka.
Vzpomeňte s námi všichni, kteří jste jej znali.
Věra Růžková
a synové s rodinami

Stopou Slánského Oriona
Slunečný sváteční den 8. května a velvarští
občané mohli již potřetí za sebou shlédnout
úvodní část VIII.ročníku jízdy historických
vozidel Stopou Slánského Oriona, který začínal výstavou na velvarském náměstí a pokračoval jízdou, která končila ve Slaném na náměstí. Organizátor soutěže Václav Bečvář byl
s účastí spokojen, byly zde vidět opravdové
skvosty.

Mimořádný úspěch
tanečního souboru
VeRo

Česká televize odvysílala dne 18. 5. 2013
záznam pražského finále soutěže „Taneční skupina roku 2013“. Při své první účasti
obsadil taneční kroužek VeRo při ZUŠ Velvary pod vedením M. Odvodyové 3. a 4.
místo! Gratulujeme
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Vernisáž

V pátek 17. května 2013 proběhla
v Městském muzeu Velvary vernisáž
výstavy obrazů velvarské malířky
Evy Linksfeilerové „Rozhovor s obrazy“. Výtvarnice je, jak se říká, „každým coulem“ Velvaračka. Ve Velvarech se narodila, celý život tady
žije a velvarská zákoutí i okolní příroda jsou trvalým námětem jejích
půvabných akvarelů. Při sestavování kulturního programu jsem se
proto dlouho nerozmýšlela a v duchu hesla „Velvaráci sobě“ jsem
oslovila ZUŠ Velvary. Žáci velvarské
umělecké školy pod vedením pana
Oldřicha Adelta, paní Pavlíny Kratochvílové a za klavírního doprovodu paní Zory Křičkové připravili velmi hezké hudební a recitační vystoupení. Společně s vnučkami paní
Linksfeilerové, Adélou a Nikolou, tak
přispěli k velmi příjemné atmosféře
vernisáže.
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Úspěšní hasiči

V sobotu 18. května soutěžní družstvo
mužů obhájilo loňské vítězství v okresním
kole mužů a žen, které se konalo v Plchově.
Celkové pořadí mužů: 1. Velvary, 2. Plchov,
3. Stehelčeves. Zaujal čas našich v požárním útoku - 33,04 sec. Výborný!!

Beseda
V pondělí 20. května přijela do naší
knihovny pobesedovat se čtenáři známá
spisovatelka Barbara Nesvadbová. Zcela
zaplněná společenská místnost knihovny
(60 diváků) zažila mimořádně příjemný
podvečer. Paní Nesvadbová byla velice
sympatická, četla ukázky ze svých knih,
povídala si s publikem, odpovídala na dotazy
a došlo i na závěrečnou autogramiádu.

Krádež
Městské muzeum Velvary žádá čtenáře zpravodaje o pomoc. Ve čtvrtek
9. 5. 2013 došlo ke vloupání do depozitáře muzea, při kterém byly odcizeny čtyři měděné nádoby (dvě formy,
hrnek a konvice). Mezi nimi se nacházela i dobře identifikovatelná konvice z roku 1881 s nápisem (viz. foto).
Pokud byste konvici viděli v kterémkoliv starožitnictví, zastavárně či sběrně
druhotných surovin, prosím oznamte
to na policii, v Městském muzeu Velvary (tel. 315 761 419, mob. 721 616 355)
nebo na Městském úřadě ve Velvarech.
Pokud se ukradené měděné předměty

dostanou do sběrných surovin jako
barevný kov, ztrácí se naprosto jejich
historická hodnota. Odcizením z muzea a prodejem do starožitnictví ap.
ztrácí v našem případě předmět kontinuitu s daným místem a tedy i svůj příběh. Všechny tyto uvedené skutečnosti
nejdou vyčíslit penězi. Sbírky Městského muzea Velvary vznikaly více jak
sto let téměř výhradně z darů občanů z Velvarska a je velice smutné, že
potomci těchto osvícených lidí jejich
odkaz rozkrádají.

www.velvary.cz
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Vybráno z jednání rady města Velvary
v dubnu 2013
Radě byla předložena kalkulace stočného pro rok 2013, která vychází ze skutečných nákladů za rok 2012 a odpisů majetku
pro rok 2013. Kalkulovaná výše stočného
vychází na 25,855 Kč/m3 odváděné vody.
Rada schválila výši stočného 25,90 Kč/m3
na období únor 2013 – únor 2014.
Radě byla předložena nabídka na vypracování dokumentů potřebných pro možné
čerpání dotací na bezbariérové trasy a přístupy - generel bezbariérových tras a projekt bezbariérových tras. Rada vypracování těchto dokumentů schválila.
Firma ARCH consulting, která pro město v roce 2011 organizovala elektronickou
aukci na dodavatele energií, nabídla pořádání aukce na dodavatele energií pro občany města. Rada tuto akci podpoří, město pomůže s propagací na svých webových
stránkách, ve Zpravodaji a v městském
rozhlase.
Starostka informovala radu, že o víkendu
byl zjištěn vandalismus na hřbitově – vysypání urny, majitel urny nebyl dosud zjištěn.
Starostka informovala radu o výsledcích
inspekce v Základní škole Velvary a navrhla nevyhlašovat konkurs na ředitele školy.
Rada schválila Provozní řád klubovny,
která bude zřízena v přízemí domu čp. 225.
Bude určena spolkům a občanským sdružením ve městě.
Rada vzala na vědomí požadavky občanů Ješína na zvýšení bezpečnosti, město
se opakovaně s těmito požadavky obrátí na
Ředitelství silnic a dálnic.
Rada se zabývala námětem pana Jiřího
Majtaníka na využití areálu Malovarského
rybníka, jeho námět bude předložen na veřejném zasedání zastupitelstva.
V souvislosti s tragickou dopravní nehodou na silnici I/16 v blízkosti čerpací stanice se starostka obrátila na Ředitelství silnic
a dálnic s požadavkem na zvýšení bezpečnosti na této křižovatce vybudováním kru-
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hového objezdu. Starostka seznámila radu
se zamítavým stanoviskem ŘSD.
Rada schválila účetní závěrky příspěvkových organizací.
Rada projednala plán investic na rok
2013. K dubnu 2013 má město v různých
fázích rozpracovanosti tyto investice, se
kterými je již v rozpočtu počítáno: oprava střední části krovu a střechy kostela sv.
Jiří, oprava krovu a střechy Pražské brány,
oprava povrchů Pivovarské ulice, oprava
místní komunikace Velká Bučina, oprava
místní komunikace Ješín, oprava kapličky
Ješín, pořízení čisticí komunální techniky
Rada doporučila zastupitelstvu realizovat v roce 2013 tyto další investice ze zásobníku projektů: rekonstrukce sociálního
zařízení ve školní jídelně, revitalizace stanovišť na tříděný odpad – 3. etapa, chodník Čechova ulice (u zdravotního střediska), chodník na dvoře ZŠ, přechod u Jednoty, radnice (průjezd, podloubí, dvůr, vrata), Paládium – restaurování, přemístění,
Sokolská – Čechova – 3. etapa rekonstrukce, rekonstrukce hrobky Oldřicha Brtníka,
parkoviště u zdravotního střediska, oprava
omítek na štítu základní školy, zelený pás
u ulici Za Roudnickou branou. Pokud město obdrží dotaci, bude v roce 2013 také realizovat následující projekty: revitalizace
parku za školou, Malovarské hřiště. V závislosti na vývoji příjmové stránky rozpočtu (podíl na sdílených daních) by mohly být
v průběhu roku zařazeny i další projekty.
Rada schválila zřízení speciální třídy
v Základní škole Velvary pro školní rok
2013/2014.
Starostka informovala radu o zájezdu
fotbalistů ze ZŠ Velvary do Francie na fotbalový turnaj, rada vyhověla žádosti ředitele ZŠ a rozhodla přispět na cestovní výdaje každému žákovi 1 000,-- Kč.
Starostka informovala radu o jednání se starostou obce Žižice, které se po-
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týkají s častým porušováním dopravních
předpisů ve všech místních částech, o využití Městské policie Velvary k řešení dopravních přestupků v Žižicích. Návrh bude
předložen oběma zastupitelstvům.
Rada určila členy výběrových komisí pro
nejbližší výběrová řízení (zpracování průkazů energetické náročnosti budov a oprava kapličky v Ješíně).
Na radu se obrátil občan se žádostí o povolení k vjezdu na polní cesty od Radoviče k Velké Bučině a k velvarskému lesu na
motocyklu a na čtyřkolce. Rada mu povolení neschválila. Povolení je vydáváno pouze uživatelům přilehlých pozemků.
Rada vyjádřila souhlas se sídlem připravované Nadace Tomáše Vosolsobě na adrese Náměstí Krále Vladislava 10, Velvary
(Panská hospoda).
Rada vzala na vědomí informaci o tom,
že do Mateřské školy Velvary byly přijaty
všechny velvarské tříleté děti. Město Velvary je jedním z mála měst a obcí, které
mají dostatečnou kapacitu mateřské školy.
Rada schválila uzavření trojstranné
smlouvy na pořízení změny č. 4 územního
plánu města Velvary mezi městem Velvary a firmou PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053,
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti, jako výkonným pořizovatelem
a zhotovitelem změny č. 4, a společností
METAL TRADE COMAX, a.s., IČ 49684442,
která jako navrhovatel uhradí veškeré náklady spojené s pořízením změny č. 4.
Rada doporučila zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí
Žižice na řešení dopravních přestupků
MP Velvary.
Rada schválila vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 43/1 k.ú. Ješín.
Rada schválila pronájem části nebytových prostor v 1. patře domu čp. 225 na
nám. Krále Vladislava. Zbývající prostory
budou i nadále nabízeny k pronájmu.
Dne 25. 4. 2013 zasedala hodnotící
komise v rámci výběrového řízení „Velvary
– Zpracování průkazů energetické náročnosti budov města“. Celkem bylo podáno
26 nabídek. Předpokládaná hodnota zakáz-

ky byla odhadnuta na 145 000,-- Kč včetně
DPH. Nejnižší nabídku předložila společnost E-resources, s.r.o., Praha 1 za nabídkovou cenu 38 599,-- Kč včetně DPH. Rada
schválila přidělení zakázky této firmě.
Dne 26. 4. 2013 zasedala hodnotící komise v rámci výběrového řízení „Oprava kapličky v Ješíně“. Celkem bylo podáno
7 nabídek. Předpokládaná hodnota zakázky byla odhadnuta na 440 000,-- Kč
bez DPH. Nejnižší nabídku předložila společnost Milan Štádlík, Roudnice nad
Labem, za nabídkovou cenu 346 491,-- Kč
bez DPH. Rada schválila přidělení zakázky
panu Milanu Štádlíkovi.
Rada schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „Bezbariérový
chodník podél silnice II/616, Nové Uhy“
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závod
Praha.
Starostka informovala radu, že dotace na pořízení kamerového systému pro
město Velvary nebyla Ministerstvem vnitra schválena.
Starostka informovala radu, že se dne
29. 4. 2013 uskutečnila kontrola Státního zemědělského intervenčního fondu s cílem prověřit realizaci projektu Restaurování sochy Panny Marie Karlovské před provedením platby dotace. Kontrola nezjistila
žádné nedostatky.
Starostka informovala radu, že Ministerstvo pro místní rozvoj nepodpořilo dotací
žádost města na vybudování Malovarského hřiště.
Radě byla předložena žádost fotbalového
klubu SLOVAN Velvary o výjimku z obecně závazné vyhlášky města z důvodu pořádání venkovní taneční zábavy dne 18. 5.
2013. Rada výjimku z obecně závazné vyhlášky města č. 2/2011 schválila.
Starostka informovala radu, že stále není
vyřešeno odvolání města proti dopravnímu
značení v ul. Za Roudnickou branou (most
přes Bakovský potok).
Ve Velvarech dne 16. 5. 2013
Jitka Linhartová
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Procházky starými Velvarami
Před dvaceti lety jsem psal v tomto „Velvarském zpravodaji“ pod hlavičkou „Zajímavosti královského města“ o starých Velvarech a jejich okolí. Protože se tyto články velmi líbily a od té doby vyrostla nová
generace, která je čísti nemohla, byl jsem
požádán něco podobného zopakovat. Pokusím se o to s malou obměnou. Chci jen upozornit, že to není dějepis, ale pouze vzpomínky mých prarodičů a moje. Jelikož od
některých skutečností uplynulo téměř sto
let, omlouvám se za své případné omyly.
Začnu náměstím Krále Vladislava od severovýchodu, z tzv. „kozího růžku“. Domnívám se, že název vznikl z toho, že zde naši
předkové pásli kozy (náměstí bylo vydlážděno až v polovině 19.století).V rohu bydlel malíř a fotograf pan Šimek, jehož perokresby domů má leckterý Velvarák doma
na zdi. Vedle stojí výstavný dům čp. 7, paní
Kroupové, sestry rady Čermáka, o kterém
se ještě zmíním. Prázdniny zde u své babičky trávil můj starší přítel playboy René
Goldmann (přejmenoval se na Čermák) –
vítěz všech velvarských plaveckých závodů. Vedle stojí starobylý dům, kdysi železáře, kupce a vinárníka pana Hartmanna, pak
pana Wortnera a nakonec pana Cífky. Hartmann vlastnil za mne již zpustlou zahradu ve svahu proti Podhornímu mlýnu, zvanou „Getsemanka“, hojně navštěvovanou
mladými páry. Dalším domem je jeden ze
čtyř velvarských zájezdních hostinců „Paris“. Přes ulici, kde kdysi stála jedna ze tří
velvarských bran (zvaná Roudnická), stojí
nejznámější, kdysi velvarský zájezdní hos-
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tinec „Panská hospoda“, kde vznikla píseň
„ O´ Velvary“. Pověst praví, že se zde ubytoval mladý šlechtic a tolary prohýřil. Druhá verze je, že mu bednu s tolarama někdo
ukradl (údajně sám hostinský). Jsou doklady o tom, že se ještě po letech s vdovou po
hostinském zmíněný šlechtic soudil. Dům
koupila městská spořitelna a nyní je zde
městská knihovna. Vedle v malém domku
bydlela stará židovka, jejíž jméno jsem zapomněl, a po ní lakýrník pan Černý. Naproti přes ulici bydlela stará slepá zámožná dáma, jejíž jméno jsem též zapomněl.
V domě nynější pošty bývala městská spořitelna, kde byl ředitelem pan Štekl a po
něm pan Kaiser. Ve vedlejším domě bývala pošta a papírnictví pana Němce. Ve dvoře (s okny do Růžové ulice) měli tiskárnu
bratři František a Ladislav Němec. Vedlejší dům patřil truhláři panu Chrastilovi (pro
kolaboraci byl zkonfiskován) a koupil jej
truhlář Nezbeda. Vedle textilního obchodu
pana Huleny stojí dodnes lékárna patřící po
generace rodině Gollovic. V domě bývala
ještě drogerie, kterou vedl bratr pana lékárníka. Vedle stojí „hotel Záložna“. V přízemí měl cukrárnu otec pozdějšího starosty pan Bouška a byla zde též restaurace
s kulečníkem. V prvním patře byla „Rolnická záložna“. V zadním traktu býval (s okny
do Růžové ulice) kdysi snad největší sál na
okrese, kde se konaly všechny velké plesy a divadelní představení ochotnického
spolku „Tyl“.
Dr. Ing. Pavel Marek
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Za podpory města Velvary--pořádá Človíček RaD

DEN DĚTÍ mezi piráty
v sobotu 8.6. 2013 od 14.oo hodin
v areálu Malovarského rybníka.
PROGRAM
14.oo vystoupení TO dětí ze ZUŠ,
ukázky Tiger Jiu-Jitsu Velvary,
zazpívá Péťa Longauerová a Milan Peroutka
14.4o pirátská honba za pokladem-hry a soutěže
výtvarné dílny – pirátský šátek, hrníček,…
malování na obličej
skákání v obří houpavé pirátské lodi
16.oo pirátský kouzelník a balonková show
Během dne občerstvení zajišťuje „VIKABAR.
Pokud počasí dovolí přibude
i horkovzdušný ukotvený balón,
který zajišťuje firma
Flying accountnant s.r.o.
a jízda na koních.

Každý, kdo přijde oblečený jako pirát,
získá dva pirátské groše zdarma V případě nepřízně počasí změna vyhrazena.
8 Zpravodaj Velvary
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Šachisté Velvar v soutěži těsně čtvrtí

V neděli 21. dubna 2013 odehráli šachisté TJ Slovan Velvary poslední partie sezóny 2012/2013 v soutěži Regionální
přebor Středočeského šachového svazu
– skupina B 8mi členných družstev. Z 11
účastnících se družstev obsadili šachisté Velvar se ziskem 18 bodů čtvrté místo, když pomyslná bedna pro vítěze těsně
unikla nešťastnou prohrou s posledním
celkem soutěže. „S Kralupami C to bylo
velká škoda,“ komentuje zástupce kapitána J.Trejbal ml., „stačilo pouze dát jednu partii za remízu nebo změnit nasazení
hráče na osmé šachovnici a byli bychom
bronzoví!“. Ale i to je sport a štěstěna
může být vrtkavá. Na druhou stranu Velvary stabilní hrou a prohrou jen dvakrát
v soutěži (z toho s vítězným družstvem
a právě s Kralupami C) jasně ukázaly,
že patří mezi nejobávanější soupeře. Papírově silnější celky Kralupy B a NOVA Kladno A dokázali velvarští šachisté hladce
odremizovat. Šachové pohodě a příjemnému prostředí napomohlo i prostředí
hrací místnosti pro domácí zápasy – Hasičské zbrojnice ve Velvarech, která

byla zapůjčena s laskavým svolením
Hasičského sboru Velvary a se souhlasem
vedení města.
Vzhledem k celkovému umístění družstva
v soutěži není nouze o vynikající individuální výsledky hráčů. Mezi nejúspěšnější hráče Velvar patří Jiří Žák (vítěz 4. šachovnice, 6,5 bodu/10), Jiří Leník (třetí na
šesté šachovnici, 5,5 bodu/9), Jindřich
Trejbal st. (5 bodů/6 a vítěz 8. šachovnice),
David Němec (1. šachovnice, 4,5 bodu/6),
Jindřich Trejbal ml. (2. šachovnice,
5 bodů/8), František Hofner (3. šachovnice, 5,5 bodu/10), Milan Vondruška
(4 body/5 na 8. šachovnici) a se stoprocentním výsledkem František Vokatý
(3 body/3, 8. šachovnice). Kvalitní hrou
však družstvu přispěli i všichni další
hráči – Miloš Růžička, Antonín Červenka,
Stanislav Linhart, Margaritov Margarit,
Petr Neuman i kapitán družstva František Růžička. Velvarským šachistům
bohužel od této sezóny velmi chybí pomoc dlouholetého hráče p. Jaroslava
Vedrala, který zemřel po krátké nemoci
před začátkem šachové sezóny.
Nyní šachisté vymýšlejí strategii pro příští šachovou sezónu 2013/2014. Rádi přivítáme zájemce o královskou hru z Velvar i okolí, setkáváme se ve středu jednou za 14 dní v restauraci na fotbalovém
stadionu.
J.Trejbal ml.
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My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
měsíc s měsícem se sešel a my se opět
setkáváme nad událostmi na naší škole. Tento měsíc byl na nejrůznější akce
opravdu bohatý.
24. dubna jsme společně oslavili Den Země. Zvolili jsme formu soutěže,
úkolem bylo najít „nový svět“. Všechno
bylo nové - noví kamarádi v družstvu,
noví učitelé, nové úkoly. Byla vytvořena družstva žáků 4. - 9. tříd, jednotliví
učitelé si před zahájením akce svá družstva losovali. Každé družstvo bylo vybaveno vtipným erbem, který namalovala paní učitelka Hubáčková. Na trase
kolem velvarského koupaliště, družstva
plnila 11 úkolů zaměřených na přírodu,
ekologii, finanční gramotnost. U každého stanoviště byla dvojice žáků z 8. A,
někteří převlečení do kostýmů. Spoustu zábavy zažila družstva u vodníka, kde
měli nabírat vodu nejrůznějšími způsoby,
např. cedníkem, ponožkou nebo děravou
rukavicí. Také v supermarketu byly úplně jiné ceny než ty, které známe. I poslední úkol byl zajímavý - děti si vybraly strom, změřily obvod kmene, počítaly
jeho stáří a také měly napsat, jaké události se odehrály v roce, kdy byl strom
zasázen. Na každém stanovišti družstva
obdržela body. Celkovými vítězi se stali „Mazochovci“ - družstvo paní učitelky
Mazochové. Po vyhlášení výsledků jsme
se přesunuli na fotbalové hřiště, kde nám
brněnská firma Zayferus předvedla svoje
dravce. Vybrané děti se zapojily do programu. Vyvrcholením potom bylo vypuštění jednoho z dravců, krásného luňáka
v ceně 100 tisíc Kč. My jsme po zhlédnutí
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programu odcházeli ke škole, nad Velvarami stále kroužil vypuštěný luňák.
Další projektový den se uskutečnil
30. dubna, kdy jsme se věnovali dopravní výchově. Žáci si zopakovali řešení
dopravních situací na křižovatkách, značky, vybavení kola, teorii první pomoci.
Praktická část byla zaměřena na jízdu
zručnosti, opravu pneumatiky, i jsme si
vyzkoušeli umělé dýchání. Za každou aktivitu třídy dostávaly body, v soutěži se
nejlépe umístila třída 7. A. Při organizaci
nám výrazně pomohla policie, přijeli také
profesionální záchranáři. Projektový den
byl zakončen časovkou jednotlivců. Vítězi závodu se stali M. Hájek a L. Brátová.
9. května jsme organizovali 2. ročník
Atletického pětiboje o pohár starostky
města, do kterého se zapojilo celkem pět
družstev. Také letos akce proběhla díky
grandu, který škola a Centrum sportu získaly od města Velvary. Paní starostka zahájila závody a popřála mnoho úspěchů závodníkům z Velvar, Kralup
a Klobuk. K velmi zdařilému průběhu přispěl perfektní informační systém, který

se svým štábem žáků 9. tříd zajistil pan učitel Perlík. Pohár zůstal doma - celkovými
vítězi se totiž stali žáci ZŠ Velvary před celkem ZŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou
a Centrem sportu Velvary. Zaznamenali jsme řadu dobrých výkonů. Všechna družstva
získala poháry, nejlepší potom obdrželi kromě medailí také věcné ceny. Jsme si vědomi,
že tato akce by se bez podpory vedení města neuskutečnila.

Ve sportovním duchu budu pokračovat.
Výborně se daří našim malým fotbalistům. Žáci 1., 2., 3. a 5. tříd se probojovali
do okresního kola soutěže Mc´Donald Cup.
12. května jsme zaznamenali velký
úspěch našich atletů. Ve Slaném na soutěži OVOS (odznak všestrannosti olympijských vítězů) jsme se probojovali do krajského kola, které se koná 23. května na
novém atletickém stadionu ve Slaném.
Velké uznání za svůj výkon si zaslouží Jan
Nídr z 8. A.
V Poháru Českého poháru získali žáci
školy tři bronzová umístění - David Nguen
ve skoku dalekém, Monika Fleková v hodu
kriketovým míčkem a děvčata ve štafetě
4x60 metrů.
Družstva složená z žáků 7. A a 5.
A se 16. května účastnila okresního kola
dopravní soutěže. Oba týmy skončily
na 4. místě.

Zprávičky:
15. května odcestovali žáci 6. - 9. tříd,
kteří se věnují fotbalu, do Francie.
Byli pozváni na mezinárodní turnaj,
kterého se účastní mladí fotbalisté
z Ukrajiny, Maďarska, Ruska, Švýcarska.
Naši fotbalisté reprezentují mládežnický
fotbal v České republice i na Velvarsku.
Také na této akci se finančně podílelo
město Velvary. Přispěly rovněž okolní obce
Kmetiněves, Uhy, a zapojili se i rodiče.
Ve stejný den odletělo 30 žáků
na Krétu na ozdravný pobyt. Tradičními
organizátory je občanské sdružení KRPDŠ.
Koncem května se uskuteční vodácký
kurz, opět půjde o sjíždění Ohře.
Pan učitel Géring s žáky 7. tříd instaloval
výstavku flóry Velvarska se známými
i méně známými květinami.
3. a 4. června proběhne sběr starého
papíru

Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Končím smutnou zprávou. 12. května ve věku 76 let zemřela paní
učitelka Ludmila Fajtová, která na naší škole působila řadu let.
Vy, kteří čtete tyto řádky a patříte k bývalým žákům školy, si jistě
vzpomenete na obětavou, laskavou a velmi hodnou paní učitelku.
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Článek

Tři základní prvky kulturní oblasti Velvar
Městské muzeum, Lidová škola umění a knihovna. Velvary jsou – v porovnání s ostatními městy sídlem menším, které mělo vždy kulturní zázemí v podobě hudebního vzdělávání, kulturní a spolkové činnosti. Uspěchaná doba posledních let ubrala na lidské potřebě sdružování, sdílení stejných zájmů, a tak zůstaly jmenované instituce jako jediné
stálice záchovy kulturních hodnot. K tomu je třeba osobností odborně vzdělaných, praxí prošlých a především s vnitřním nábojem nadšení, bez níž by se tyto činnosti nedaly vykonávat.
V poslední době jsem měla možnost nahlédnout do části zákulisí chodu Městského muzea a byla jsem překvapena přebohatou činností, odehrávající se pro perfektní chod celé
instituce. Není to jen neustálá péče o muzejní sbírky, bohatý depozitář, výstavní místnosti, které jsou rozloženy do tří budov, ale
zajišťování stále se měnících akcí, které
v muzeu probíhají, jejich předchozí i následná organizace. Navíc skoro vždy je třeba
současně pracovat na přípravě dalšího. Vyžaduje to nejen osobní nasazení v soukromém čase, ale vlastnit schopnost zvládat nečekané zvraty a změny a přesto dotáhnout situaci do konce.
S výjimečným elánem a láskou vykonává tuto práci paní ing. Jitka Kůrková, spoluautorka knihy „ Velvary, kapitoly z dějin královského města“.
Ing. Jitka Kůrková oslavuje v tomto roce hezké kulaté výročí, a tak si plně zaslouží
vyjádření obdivu k její činnosti, která jí bezpochyby bude nadále těšit, tak jako dosud.
Za velvarské patrioty – Eva Linksfeilerová.

Inzerce

Inzerce

Prodám dámské kolo zn. OLPRAN s 18 převody,
Motocyklové přilby zn. NOLAN, černé barvy, velikost XL a XXL.
Vše v bezvadném stavu a levně.
Kontakt: 603 713 758
www.velvary.cz 13
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Adoptujte si svůj strom!
Vážení občané,
v letech 2010 – 2012 proběhly tři etapy
Adopce stromů. Cílem tohoto projektu
bylo zapojení široké veřejnosti do akce
přispívající ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Do první etapy
se přihlásilo 27 jednotlivců, rodin, školních tříd, kolektivů či firem, z jejich příspěvků ve výši Kč 115 420,-- bylo vysázeno 69 stromů. Ve druhé etapě bylo
s přispěním 9 „adoptivních rodičů“ za
celkový příspěvek Kč 28 810,-- vysázeno 14 stromů a ve třetí etapě se podařilo 8 „adoptivním rodičům“ z příspěvku
ve výši 42 350,-- Kč vysadit 20 stromů.
V každé z etap se jedním z adoptivních
rodičů stává i město Velvary, v poslední
etapě např. bylo za Kč 67 071,-- vysázeno 35 stromů.
V následujících měsících proběhne čtvrtá etapa tohoto projektu. Pro všechny,
kteří chtějí přispět k ozelenění našeho
města tím, že si adoptují svůj strom, je
opět připraven výběr dle přání a finančních možností. Adoptovaný strom může
(ale nemusí) být označen cedulkou se
jménem adoptujícího. Tak jako v minulých etapách se „adoptivním rodičem“
může stát jednotlivec, skupina lidí, občanské sdružení, škola, školní třída, firma, prostě každý, kdo se jím stát chce.
Adopce je i vhodným dárkem k narození miminka, může se stát i netradičním
vánočním dárkem nebo svatebním darem, fantazii při obdarovávání se meze
nekladou, důležitá je zde vůle přispět
ke zlepšení životního prostředí. Těm
z Vás, pro koho je částka za adoptivní
strom příliš vysoká, nabízíme možnost
darovat nižší částku a podílet se tak na
adopci stromu s jinými občany.
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Jak se stát „adoptivním
rodičem“?
1. Vybrat si svůj strom z aktualizovaného projektu uloženého na odboru
výstavby a životního prostředí na MěÚ
Velvary nebo na webových stránkách
města.
2. Zaregistrovat se na odboru výstavby
a ŽP a uzavřít darovací smlouvu
(darovanou částku si může uplatnit
při výpočtu daně z příjmů) nejpozději
do 30. září 2013 tak, aby v říjnu mohly
být stromy vysázeny.
3. Zaplatit příslušnou částku (dle druhu
a velikosti stromu – je uvedena v projektu) na účet města 388156369/0800.
4. Domluvit si s odborem výstavby
a ŽP způsob výsadby (vlastními silami
nebo s pomocí technické čety města).
Vážení občané, velice děkuji Vám
všem, kteří jste se do tohoto projektu
již zapojili nebo se zapojíte.
dne
ne 2
23.
3. k
kvě
větn
tna
a 20
2013
13
Ve Velvarech d
května
rtová
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Článek

Střední odborná škola Velvary
v Dětském centru v Krči
Dne 16.4 2013 studenti 3. a 4. ročníku ve Velvarech navštívili Dětské centrum
v Praze 4 Krči za doprovodu PhDr. L. Kurucové a Mgr. O. Neuwirthové. Cílem exkurze
bylo, aby poznali formu sociální práce v tomto zařízení. Bylo zajímavé vyjádření studentů k celé akci:
„Návštěva byla pro nás přínosná, protože jsme viděli na vlastní oči, jaké jsou
osudy dětí, o které se nemohou jejich rodiče z nějakého důvodu starat. Zaujalo nás, že na jednom oddělení, kde je asi 10 dětí, jen dvě matky za nimi
dochází a zajímají se o ně. Také jsme se dozvěděli, že děti před dosažením
věku tří let mají tyto možnosti: buď zůstat v Dětském domově nebo jít do
pěstounské péče, v nejlepším případě do adopce nebo zpátky do rodiny.“
Sociální pracovnice studentům vysvětlila, jak úředně u nás v republice probíhá osvojení si dítěte formou pěstounské péče nebo adopce.
Studenti byli hlavně nadšení, že si mohli miminka pochovat a viděli, že jsou to převážně zdravé a krásné děti. Setkali se však s dětmi, které byly tělesně i psychicky postižené a zjistili, že jim je poskytnutá odborná zdravotní péče. Studenti se také o tento druh
péče živě zajímali.
Všichni účastníci by chtěli poděkovat Dětskému centru a sociálním pracovnicím
za umožnění návštěvy.
Lubica Kurucová a Olga Neuwirthová

Inzerce

BOJÍTE SE PROMLUVIT V ANGLICKÉM JAZYCE?
NĚKOLIKRÁT JSTE SE ZAČÍNALI ANGLIČTINU UČIT, ALE NEDÁTE DOHROMADY
KLOUDNOU VĚTU? NEMÁTE S KÝM KONVERZOVAT?
You can! Angličtina Velvary je zde právě pro vás!
Zábavnou formou vás naučíme vyjádřit se k tématu, které vás zajímá, vysvětlíme,
co potřebujete znát a hlavně vás zbavíme ostychu mluvit anglicky!
Zápis do kurzů anglického jazyka proběhne
24. 6. 2013 od 15.00 – 18.00 hodin

ve Velvarech, na náměstí krále Vladislava 225,
1. patro (sídlo České spořitelny).
Otevírané kurzy: Angličtina pro začátečníky, Konverzační kurz pro věčné začátečníky
(mírně pokročilé), Zážitková angličtina pro pokročilé, Business angličtina a Angličtina
divadlem (pro děti od 6 let).
Dále nabízíme doučování dětí základních a středních škol, přípravu k maturitám, přípravu
na mezinárodně uznávané cambridžské zkoušky FCE a CAE a individuální výuku.
Kurzy začínají v září 2013.

Využijte slevy 15% v den zápisu!

Kontakt: telefon 315 621 408, mobil: 736 182 251,
www.youcananglictina.cz
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Prázdniny se blíží

A nketa

Na anketní otázku

Měli jste jako žáci základní školy nějaký
oblíbený vyučovací předmět?
A naopak, kterého předmětu jste se obávali?
Odpovídali čtenáři velvarské knihovny.
Lenka D. (47)
Měla jsem ráda český jazyk.
Obávala jsem se dějepisu, ale spíš
kvůli paní učitelce.

a vyšívání.
Bála jsem se fyziky a rýsování.

Václav S. (54)
Mně to bylo vcelku jedno. Záleželo spíš
na tom, jakého jsme měli učitele. Třeba
rýsování mě bavilo.
Na základce jsem žádný neoblíbený
předmět neměl, ale na střední to byla
deskriptivní geometrie.

Jana V. (38)
S odstupem času je jich vícero, jak se
člověk naučí mít rád věci, které dříve
ne. Určitě to byl tělocvik a dílny. A taky
matematika s paní učitelkou Břicháčovou.
Z těch neoblíbených to byla čeština, teď
ji mám naopak ráda. A taky ruština, nechtěla se nám šprtat slovíčka.

Eva Č. (25)
Měla jsem ráda angličtinu.
Nesnášela jsem tělocvik, protože se
mi smáli kvůli postavě.

Dominik K. (18)
Měl jsem rád matematiku. Šla mi a taky
učitel byl dobrý.
Neobával jsem se žádného předmětu.

Markéta W. (35)
Můj oblíbený předmět byla výtvarná
výchova.
Můj obávaný předmět byla chemie.

Soňa S. (60)
Bavil mě dějepis, ale dneska už si z toho
nic nepamatuju.
Bez přemýšlení – byla to matematika.

František K. (53)
Měl jsem rád zeměpis, dějepis a češtinu.
Neměl jsem rád tělocvik, hlavně kolektivní sporty. A třeba hudebku jsem někdy snášel, někdy ne. Když nás ji učila paní učitelka Fenclová, měl jsem hudebku rád.

Blanka T. (46)
Jednoznačně přírodopis. Vždycky jsem
přes prázdniny přečetla učebnici přírodopisu na celý další školní rok. Moc mě
to bavilo.
Neoblíbený byl dějepis. Dneska se tomu
usmívám, protože jsem se začala o dějiny vážněji zajímat.

Hana H. (48)
Měla jsem ráda přestávky, ale to není
vyučovací předmět. Tak asi suplování.
A taky ruční práce, hlavně háčkování
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Jak to bylo s velvarskými hospůdkami
část druhá

Hostince Reduta a U zlaté hvězdy kolem roku 1880. Archív MM Velvary.

Na jižní straně náměstí ve velkém
rohovém domě Reduta býval hostinec
U Kalů. Dříve se zde také říkávalo u Dryjáčníků a někdy též U kudly, protože na
stěně lokálu visela jelení hlava, ke které
byl připevněn velký nůž. Ze začátku sedmnáctého století se váže k této hospodě příhoda. Rytíř Adam, který přijel do
Velvar, se zde i se svým služebnictvem
ubytoval. Pohodlně pil s některými pány
u stolu. V té době patřil hostinec trubačovi Martinovi R., který byl nájemcem právě zde u Dryjáčníků. Hospodář Martin byl
také podnapilý a vyčetl hostovi, že má
nepoctivého služebníka. Rytíř se ohradil, že takové lidi nezaměstnává a podal
svou sklenici vína hostinskému. Ten ale
mrštil sklenicí o zem. Strhla se rvačka.
Oba soupeři se váleli po zemi. Nakonec
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je manželka hospodského od sebe odtrhla a svého muže odvedla spát. Ten ale po
chvíli přiběhl zpátky a s pokřikem probodl protivníkovi podpaží. Soupeř ovšem
útočníka také zranil kordem. Celá záležitost skončila uvězněním hostinského.
Záznamy naznačují, že v polovině sedmnáctého století platila Reduta za nejrušnější hospodu, spojenou s úpadkem
mravů, přestože tehdy vládly přísné náboženské poměry.
Když se vrátíme v čase do roku 1646,
zjistíme, že vojáci tohoto roku zcela hostinec vydrancovali…
Časem se podle majitelů měnily názvy Reduty také na „U Záhorů“ nebo dokonce „U grobiána“. V roce 1653 byla
podána stížnost u nejvyššího purkrabí na majitele Záhoru, protože ´broukal
a šudrkal na lidi (zákazníky) – především

na ty přespolní a dobrého slova jim nedal
a dokonce ´ani proti záplatě nechtěl sloužit.
Již před rokem 1870 přestala působit tato
hospoda jako zájezdní, ale byla známá výborným plzeňským pivem a znamenitou
kuchyní a tak hospůdka fungovala dál,
jako „denní“. Hostinskou tam bývala starší dáma, a proto se víc říkalo „U báby“, než
v Redutě.
Toto pohostinství zaniklo v roce 1930
a vystřídala ho prodejna s Baťovou obuví…
Naproti přes silnici v dalším nárožním
domě s podloubím stávala hospoda U zlaté hvězdy (současná drogérie). Reklama
hlásala, že se tady dobře najíte i napijete.
Před první světovou válkou byl jejím majitelem pan Alois H. V jejím dvoře bývaly
stáje a v hostinci přespávali formani, kteří přijížděli od Prahy s rozmanitým zbožím.
Tito formani s sebou přinášeli různé novinky a tak se zde konávaly jakési „zpravodajské schůzky“. Jistý pan B. u těchto schůzek téměř nikdy nechyběl a za dlouhých
zimních večerů pak předával tyto historky
dalším hostům u dubového stolu, aby se
dozvěděli co je nového ve světě…
Dávno zpět – ještě před vznikem pozdější
budovy, stávala po staletí na místě současného hotelu Záložna na náměstí velvarská
celnice. Ta byla zbořena spolu s vedlejším
obecním domem a v roce 1845 byl postaven nynější dům.
V hotelu Záložna (pozdějším Okresním
domě) býval hostinec u Bubeníčků zvaný U arcivévody Štěpána a byl považován
za přední pohostinství. Do roku 1875 zde
byly ještě dvojjazyčné nápisy. Na začátku
dvacátého století byla budova již označována jako hotel, ale podobou připomínala
spíš zájezdní hostinec. Bývalo tu ale stále živo, až do pozdních nočních hodin. Na
hosty zde čekaly připravené hostinské pokoje a točil se tu plzeňský Prazdroj.
V letech 1930 získal hotel velký sál
s jevištěm. Zde se konaly nejen elitní plesy a zábavy, ale také koncerty. Taktéž se
zde hrávalo divadlo – ochotnický spolek

Tyl. Dokonce první velvarský biograf, ještě před postavením pozdější budovy kina,
odehrál svůj první film „Mořské víly“ právě
v hotelu Záložna…
Na severní straně náměstí na levém
rohu už od dávna stával nárožní hostinec nazvaný U města Paříže (Hrachovic).
V těchto časech byl lidmi nazýván V Parýzu, ale bylo to považováno za vulgární označení. Svého času byl v této budově také hotel. Když byla zbořena slánská
brána, byl použit železný lev z její střechy
právě nad zadními vraty tohoto pohostinství…
Nutno podotknout, že Velvary mívaly už od středověku privilegium vařit pivo,
což bylo považováno za největší výsadu.
Svolovala k tomu pražská vrchnost. Nejdříve si vařili někteří občané pivo sami
doma – o tom se zmíním později… Postupem času vlastnily Velvary již svůj pivovar, který sídlil na malém zastrčeném „náměstíčku“ (slepý konec Pivovarské ulice za
kostelem svaté
Kateřiny a nynější lidovou školou umění). Tento pivovar přestal vařit pivo v roce
1869 a v r. 1872 byla úplně ukončena jeho
činnost. Zařízení už bylo zastaralé a nemohlo konkurovat okolním modernějším
pivovarům. Našlo se tehdy také hodně štamgastů, kterým pivo nechutnalo a zašli si
na něj raději do Dolní Kamenice. Příčina se
hledala ve špatné vodě, která byla brána
z velké studny v pivovaru. Snaha ke zlepšení piva vedla k dovážení vody ze stružky
tekoucí od Velké Bučiny, byla ovšem marná. Nájemce žádal o slevu z nájmu, která
nebyla vyslyšena, a to bylo poslední příčinou k zániku zdejšího pivovárku. Několik
let stál pustý a později z něj byly zřízeny
obytné domky.
Blanka Tauerová
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Mateřská školka

Z okénka naší školičky - MŠ Velvary
prošli k velvarskému hřbitovu. Zde jsme si pověděli o kostelu sv. Jiří a pomalu se vraceli Pražskou
bránou opět k naší školce. Počasí nám přálo a těšíme se příští rok na další trasu.

Sluníčko už nás svými paprsky polechtalo na tváři a my jsme konečně přivítali jaro. Vylétly včelky
ze svých úlů a přilétly mezi nás. Jednalo se o naučný projekt s názvem Veselá včelka. Děti nahlédly do světa včelařství. Vytvořily si včeličku, svíčku z plástve a ochutnávaly různé druhy oblíbené
přírodní medicíny, a to medu. Med nám provoněl
celou třídou.
U zvířátek ještě chvíli zůstaneme. Byli jsme pozváni na fotbalové hřiště, kde na nás a na děti ze
ZŠ čekali krásní orli, supi a kondoři. Jednalo se
o ukázku dravců, jejich způsob lovu (někdy se
nám až pozastavil dech).
Jsme velice rádi, že proběhlo pokračování cyklu Zdravý životní styl, a to na téma Péče o zdraví
dětí. Povídali jsme si o nejčastějších úrazech předškolních dětí. Byla nám předvedena i resuscitace
člověka. Škoda, že účast byla opět nízká, neboť se
jednalo o velmi poučnou přednášku.
Jako každý rok se vydáváme na poznávací vycházku, tak i letos jsme nezaháleli. Cesta vedla
od naší školky podél Bakovského potoka k Malovarskému rybníku. Dále ke kostelu Všech svatých
(prohlídka kostela), přes Svatojiřské sídliště jsme

Jednoho krásného dne jsme se vydali na velvarskou hasičskou zbrojnici. Už nás tam s úsměvem očekávali. Prohlédli jsme si stará i nová hasičská auta (některá i uvnitř). Dozvěděli jsme se též
něco z historie místních hasičů. Byl nám představen i pes záchranář, který bude pomáhat našim
hasičům. Ovšem největším zážitkem pro děti bylo
si vyzkoušet stříkat z opravdové hasičské stříkačky! Na závěr nám hasiči zahoukali a my odcházeli
s krásnými zážitky zpět do školičky. Ne na dlouho jsme se s hasiči rozloučili, protože za námi do
školky přijeli hasiči profesionálové! Dětem ukázali své oblečení a pomůcky, které potřebují při zásahu. Spontánně dětem o sobě vyprávěli a některé z dětí se také ocitly v rukou hasičů. A to proto,
aby se jich nikdy nebáli. Všem zúčastněným osobám, a to jak dobrovolným, tak i profesionálním
hasičům, moc děkujeme!
Nezahálíme ani v kultuře! Do MŠ za námi přijeli dva muzikanti, kteří nám představili své hudební nástroje. Především klávesy, kytaru, elektrickou
kytaru a banjo. Také jsme za divadélkem jeli my.
Navštívili jsme divadelní představení v Kralupech
nad Vltavou s názvem Křemílek a Vochomůrka.
U pohádek ještě zůstaneme: naše SRDPŠ připravilo pro děti jedno odpoledne „Pohádkový les“. Na
děti při splnění úkolů, jak už to bývá, čekala odměna.
Sportujeme! Opět SRDPŠ připravilo pro děti krásné sportovní dopoledne. Tato akce proběhla na
„víceúčelovém hřišti“ ve Velvarech. Děti soutěžily
v 6 disciplínách. Myslím, že si sportování a dovádění náležitě užily. Máme jaro, tak i sportu zdar!
Bc. Radka Bečvářová
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Rozhovor

ROZHOVOR O POPULÁRNÍCH BESEDÁCH
s knihovnicí Zdeňkou Ortovou
Besedy se spisovateli a dalšími zajímavými osobnostmi kulturního života, které již několik let pořádá městská knihovna pod názvem „Aby řeč nestála,“ se mezi veřejností těší velké oblibě. Protože
jsem se společně s vámi chtěla podívat tak trošku
„za kulisy,“ položila jsem vedoucí velvarské knihovny několik otázek.

Jak vznikl nápad pořádat
v knihovně besedy?
Už když jsem před 19 lety do knihovny nastupovala, věděla jsem, že bych tu ráda besedy organizovala. Jsem přesvědčena, že především setkávání čtenářů se spisovatelem sem patří. Není nad
osobní kontakt. Lidi se dozvědí, kde hledá inspiraci pro tvorbu, co ho rozesměje, co se mu nelíbí, mohou mu položit otázky, nechat si podepsat
knihu. Často se stane, že původní negativní postoj, který návštěvník besedy k našemu hostu při
příchodu měl, se po programu obrátí o sto osmdesát stupňů.

A co bránilo tomu, aby se besedy
konaly dříve?
Zřejmě rozpaky, zda se taková věc ujme. Vzpomínám, jak mě moje milá kolegyně a dlouholetá vedoucí knihovny paní Císařovská před pořádáním
besed upřímně varovala. Měla s tím totiž sama
špatnou zkušenost, tak se ani nedivím, že se jí do
nejistého podniku nechtělo. Na malém městě totiž hraje roli i počasí. Když je pěkně, svítí sluníčko, hned máme obavu, že lidi dají přednost práci
na zahrádce a nepřijdou. Pokud je špatné počasí,
prší či mrzne, bojíme se, že se nikomu po návratu z práce, nebude chtít z pohodlí domova znovu vyrazit do nečasu. Ale dnes jsme na tom tak,
že nám mnohé knihovny vysokou návštěvnost
našich akcí závidí a obracejí se na nás s prosbou
o radu, jak toho docílit i u nich.

Hrály v začátcích roli i peníze?
Ano. A hrají ji i nadále. Honoráře účinkujících
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se samozřejmě nepohybují v desetikorunách,
knihovna musí pečlivě hospodařit s ročním rozpočtem a ten není nafukovací. Musíme umět
s přidělenými prostředky hospodařit, nesmíme
mít velké oči, plánovat zodpovědně a jde to. Na
mou duši jsem nezažila to, na co si občas stěžují kolegyně z jiných knihoven, že by nám vedení
města házelo klacky pod nohy. Jsou-li naše požadavky rozumné, vždycky nás podpoří. A to nejen
finančně. Třeba paní starostka na většinu našich
akcí přijde osobně. A toho si moc vážíme.

Kdo ze známých osobností již v naší
knihovně besedoval?
Nebudu jmenovat všechny, ten seznam je hodně početný, ale vzpomínám, že mezi prvními byly
spisovatelka a herečka Ivanka Devátá, nakladatelka a novinářka Slávka Kopecká a moderátor Karel Voříšek. Ze známých osobností bych ráda dále
zmínila třeba spisovatelku a scenáristku Halinu
Pawlowskou, spisovatele Michala Viewegha, herce Jiřího Krampola, spisovatele a historika Vlastimila Vondrušku, botanika Václava Větvičku, spisovatele Ivo Šmoldase, sportovního komentátora Jaromíra Bosáka a spisovatelky Táňu Kubátovou, Evu Brabcovou, Irenu Fuchsovou, Barbaru
Nesvadbovou.

Kolik lidí na besedy chodí? Nepřevyšuje divácký zájem kapacitu společenské místnosti v knihovně?
Někdy ano, někdy ne. Máme 50 míst k sezení

a v případě potřeby přidáváme ještě 10 taburetek.
Osvědčilo se nám, když si zájemci o besedu
dopředu rezervují místa. Máme pak v počítači
přehledný pořadník. Když počet diváků dosáhne
šedesáti, zapisujeme si další zájemce jako náhradníky. A mohu říct, že se na mnohé z nich nakonec
i dostane. Pokud někdo z těch, kdo již mají místo
rezervováno, svoji účast odvolá, ihned dáme vědět náhradníkovi, který je na řadě.

kující k nám přijíždějí s tím, že jdou na besedu se
čtenáři knihovny. A podle toho nám také upraví
honorář za své vystoupení. Ale akci mimo knihovnu by nám netolerovali. Ne, to musím upřesnit.
Oni by přijeli, ale už by to nebyla beseda, nýbrž jejich klasické zájezdové představení. A tam jdou
částky za účinkování do desítek tisíc.

Jak moc práce dá zorganizování besedy?

Není důvod cokoli tajit, ale je to různé. Honorář
za besedu se spisovatelem se pohybuje mezi
1.500 – 3.000 Kč. Jsou však i čestné výjimky.
Třeba již zmiňovaný Michal Viewegh nám příjemně vyrazil dech, když si naúčtoval jen spotřebu
nafty na cestu z Prahy a zpět.

Opravdu hodně. Začíná to zvaním vybraného
hosta, licitací s termínem konání, vyjednáváním
podmínek vystoupení. A pokračuje propagací,
vyráběním plakátů, roznášením letáků, našim
čtenářům rozesíláme zvací e-maily, přijímáme objednávky. Ve finále připravíme besední místnost,
seženeme a přivezeme na prodej knížky, které pozvaný autor napsal, připravujeme pohoštění nejen pro účinkujícího, ale i pro diváky. Kdo na
naše besedy chodí, ví, že si u nás může dát zdarma kávu, vodu, jednohubky a zákusek – ten vždy
pečeme doma. Záleží nám na tom, aby se u nás
všichni cítili příjemně.

Jestli to není tajné, na kolik tedy
přijde knihovnu jedno vystoupení?

Vím, že máš mezi osobnostmi
z kultury hodně známých a přátel.
Nedají knihovně nějakou slevu,
když je pozveš?
V tomto případě záleží na tom, zda se jedná o profesní známé, nebo jestli o přátele. Mezi první kategorii patří třeba Halina Pawlowská. Ta se k nám finančně zachovala nesmírně velkoryse. V kategorii
kamarádů, kteří si z přátelství neúčtují nic, je třeba Slávka Kopecká, Táňa Kubátová, Karel Voříšek...
hodně si jejich gesta vážím.

Existuje nějaký host, kterého
bys ráda pozvala, ale nedaří se to?
Bohužel ano. Velmi jsem toužila, aby u nás besedoval Josef Fousek. Ale ze zdravotních důvodů už
dělá jen oficiální koncerty. Nedávno ztroskotalo
jednání s Ivou Hüttnerovou. Není to vždy tak, že
si vymyslíme skvělého hosta a on nám za to
radostně skočí do náruče.

Napadá mě, jestli by nebylo lepší
pořádat besedy s hvězdami typu Haliny Pawlowské ve větších prostorách,
třeba v sálech muzea nebo hudební
školy?
Tak na to se nás čtenáři často ptají. Ale není to
možné. Pro většinu hostů z řad knižních autorů nám kapacita vystačí. Výjimkou byl Michal
Viewegh. Na jeho besedu jsme s kolegyní Kratochvílovou musely vysadit dveře. Tak obrovský zájem o něj byl. V případě celebrit by se velkorysejší prostor určitě hodil, ale vyšlo by to draho. Účin-

A na jakou besedu se můžeme těšit
na podzim?
Máme zálusk třeba na doktora Jana Cimického,
na velice oblíbenou spisovatelku Hanu Marii
Körnerovou, čtenáři by si přáli Přemka Podlahu.
Já bych moc ráda mistra etikety Ladislava Špačka.
Uvidíme, co se podaří vyjednat.
S knihovnicí Zdeňkou Ortovou hovořila Blanka Tauerová
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Inzerce
Srdečně Vás zveme do nově otevřené prodejny BERUŠKA v Pražské ul. ve Velvarech
Nabízíme:

•
•

kvalitní české i značkové oblečení pro předškoláky i školáky
zdravotní českou obuv s certifikací Žirafa

Těšíme se na Vás od 6. června, více informací na tel.: 739 884 018

Inzerce

ary
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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
EN
NÍK
KŮ

Dále nabízíme...

NO
JIŽ OTEVŘE Í
TV
ŽELEZÁŘS
7 hod

• Zahájen prodej hutního materiálu
PO – PÁ 7–1
d
jako jsou plocháče, trubky,
SO 8 –12 ho
L-proﬁly, jackely a pod.
í
• Dělení na délky dle požadavku zákazníka
• Prodej spojovacího materiálu jako jsou šrouby, nýty,
hřebíky, vruty
• Prodej kotevní techniky ﬁrmy Fischer
• Výroba a broušení pilových řetězů
• Výroba a prodej klíčů a zámků
• Prodej zahradnických potřeb
• Prodej rozšířen o vodovodní plastový systém PPR
a odpadní systém HT a KG

Adresa ﬁrmy: K. Krohna 707, Velvary (pod hasičárnou)
Bližší doptání na tel. číslech +420 777 605 587, +420 602 116 131

...těšíme se na Vás
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Prodám byt 2+1 upravený na 3+1 v Kralupech nad Vltavou.
Byt je v os. vl. 61m², nová plastová okna (6 komor), zasklený, zateplený a vytápěný balkon.
Nový kombi-plyn. Kotel, nová kuch. Linka. Pod okny 2 nové garáže – plocha 49 m².
Klidné místo, hodně zeleně.
Možno koupit i samostatně.
Cena dohodou. Telefon 724 961 327
Inzerce

Prodám byl 1+1 v Kralupech – Lobečku.
Byt je v os. vl., 6. patro, výtah, dům zateplen, nové stoupačky, plast. okna,
nová vana, pračka, lednička.
Cena dohodou. Telefon 606

625 509

Inzerce

Prodej stavebního pozemku v okresu Kladno-Sazená
Prodám stav. pozemek o rozloze 1274 m2, v mírném svahu,
veškeré IS vybudovány a zkolaudovány.
Vydáno platné stav.povolení-možno ihned stavět.Dostupnost autem D8-Praha „M“Letňany 25min.Okolní města Velvary,Kralupy n/V,Slaný,Mělník.
Cena: 1100Kč/m2
Info: 603 360 229
Pozvánka

Slovan Velvary Vás zve na
TURNAJ STARŠÍ PŘÍPRAVKY
v sobotu 8. 6. 2013
30 Zpravodaj Velvary

K řížovka

Velvarský kostel sv. Jiří byl v Čechách posledním chrámem, který
byl před třicetiletou válkou zbudovaný... (viz tajenka)

FOTBAL
KOUZLIT
PROSLOV
PASEKA
STROMOŘADÍ
ŠKEBLE
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
BANKROT
OBJEV
DÁMSKÉ OBLEKY
HLODAT

VYLUŠTĚNÍ
Z KVĚTNOVÉHO
ČÍSLA

Roku 1781 bezúspěšně žádal
salcburský ARCIBISKUP
velvarského slavného rodáka
Leopolda Antonína Koželuha, aby
u něj přijal místo po Mozartovi.
Hudebnímu skladateli Koželuhovi
však tehdy byla milejší Vídeň.

Stránku připravila Z. Ortová
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