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ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

Zprávy z města

Dne 24. července 2013
oslaví 65 let společného života
manželé Vlasta a Vladimír Průšovi z Velvar.
Do dalších společných let přejí vše nejlepší,
pevné zdraví a hodně spokojenosti
syn Vladislav s rodinou a snacha Libuše s rodinou.

Poděkování
Děkuji místním hasičům za pomoc dne 9. 6. 2013 při likvidaci následků zatopení mého domku. Hasiči přijeli velmi rychle a všichni
byli moc ochotní.

Jana Vondrušková
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Povodně

Poděkování

Vážení občané,
povodně, které část naší republiky zasáhly v prvním červnovém týdnu, nenechaly nikoho lhostejným, naopak, vzedmula se velká vlna solidarity
a ochoty pomoci.
Hned v prvních dnech jsme nabídli svou pomoc
městu
Kralupy n. Vlt. a poskytli jsme ubytovám
ní
n lidem evakuovaným ze sídliště Hůrka. Ředitel školy ochotně nabídl prostory a s kolektivem
te
učitelek, učitelů a ostatních pracovníků se stau
rral o maximální pohodlí lidí, kteří se náhle ocitli v tísni. Učitelky ve svém volném čase docházely za evakuovanými lidmi a dodávaly jim sílu
z
a optimismus. Naši hasiči přivezli postele, kterré narychlo vypůjčil pan ředitel od jedné ze slánských škol. Kuchařky školní jídelny pod vedes
ním své vedoucí evakuovaným lidem stravu nen
jen připravovaly, ale dokonce ji zafinancovaly ze
je
svých prostředků. Evakuovaní lidé pomoc všech
s
přijímali s velkými díky i dojetím.
p
Naši hasiči zasahovali na dvou místech – nejprN
ve čerpali vodu ze zatopených domů v Neratoviv
cích, poté čerpali lagunu, která se vytvořila poc
blíž kláštera ve Veltrusích. Hasičský vůz s čerb
padly byl na místě několik dnů, hasiči se podle
p
svých časových možností střídali. Městu Veltrus
sy jsme nabídli i pomoc naší technické čety, čtyři
s
pracovníci několik dní pomáhali při odklízení náp
sledků povodně.
s
V
Ve spolupráci s Katolickou charitou v Kralupech
nad Vltavou jsme uspořádali bleskovou sbírku
n
čisticích pomůcek a nářadí. Během jedné hodiny,
č
kdy sbírka probíhala, se sešlo velké množství tolik potřebného materiálu, který byl okamžitě odvezen na postižená místa – polovina do Kralup
nad Vltavou a polovina do Veltrus.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala
všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali tam,
kde bylo třeba.
Ve Velvarech dne 20. června 2013
Jitka Linhartová
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Setkání seniorů
Za velice krásného počasí se konalo ve středu 12. 6. 2013, v pořadí již šesté, setkání seniorů Domova a Městské knihovny ve Velvarech
netradičně v prostorách zahrady Domova. Na přání klientů tématem byla
poezie. Zazněly básně J. Vrchlického,
K. V. Raise, K. J. Erbena, K. H. Máchy,
J. Seiferta a dalších. Byla jsem mile
překvapena, kolik veršů si klienti pamatují ze svého mládí. Nechyběla ani
písnička a paměťové hrátky.
A. Kratochvílová

Oprava krovu
Plným tempem pokračuje rovněž oprava krovu santusní věže na hřbitovním
kostele sv. Jiří, kterou provádí firma Fajstavr s. r. o. z Prahy. Z několika fotografií E. Sedláčkové jsou vidět zajímavé tesařské práce v útrobách střechy, které
nejsou jinak ke spatření.

Poděkování
od starostů
Naši hasiči obdrželi blesková poděkování od starostů obou měst, kde
zasahovali v rámci povodňové pomoci. V Neratovicích trval zásah od 4.–5.
června a ve Veltrusích od 5.–9. 6. Hasiči také děkují panu Václavu Holému
a Jaroslavu Zounkovi z Velvar, kteří
jednotku vybavili potravinami na celý
pobyt.
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Povodně ve Velvarech

V neděli 9. června po 19 hodině a po
průtrži mračen a bouřce ve Velvarech se
opět po dlouhé době řinula nekontrolovatelně voda od obchvatu a polí přes louku a korytem do Hradební ulice u studánky, kterou celou zaplavila včetně křižovatky Slánská, Nábřeží. Ohroženy byly obytné domy ve spodní části Hradební ulice,
u jednoho se voda dostala až do obytných
místností. Díky občanům a našim hasičům
se živel podařilo zvládnout. Voda, která
prošla dešťovou kanalizací zaplavila potom
louku za fotbalovým hřištěm. Naši hasiči
ještě večer monitorovali lagunu za fotba-

lovým hřištěm, která ohrožovala nově
postavený dům.
Město se ještě v pondělí 10. 6.
dopoledne vzpamatovávalo z nedělní
podvečerní dvojnásobné bouřky a průtrže mračen. Technická četa pročišťovala kanálové vpusti, čistila ulici Hradební a kontrolovala propustě. Závady byly na 2 přečerpávacích stanicích
odpadních vod, v ulici Pivovarská je
ve sklepích 3 domů voda, u cesty do
MŠ se propadla zemina nad kanalizací, v ul. Za Roudnickou branou se bude
muset pokácet starší jasan, neboť se
rozpůlil vlivem silného větru. Zateklo
do starších objektů a to přístavby sokolovny a bývalého kina.

Pasování prvňáčků
V pátek 21. června se dopoledne konalo v městské knihovně slavnostní
pasování prvňáčků na čtenáře. Třídní
učitelky Jitka Kolínková a Iva Soukupová přivedly své žáky, aby praktickou
ukázkou dokázali, že již číst dovedou
a pasováni na čtenáře opravdu mohou
být. Knihovnice tímto děkují manželům Kuptíkovým za zapůjčení divadelního kostýmu, který obětavě přivezli,
i když rtuť teploměru venku dosahovala rekordních výšek. Z. Ortová
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Článek

Pirátské Velvary
Přestože počasí od konce května připomínalo spíše podzim, neodradilo nás to
8. června 2013 od uspořádání tradičního Dětského dne v areálu Malovarského
rybníka ve Velvarech. A protože bylo potřeba přivítat konečně léto, tak to bylo
pěkně v pirátském stylu. Každý návštěvník si našel svou zábavu.
Pro nejmenší děti byl připraven dětský
koutek, kde si mohly zařádit na houpadlech, klouzačkách, ve skákacím hradu
nebo si zaťapkat na krátké i dlouhé trati a pak za to získat odměnu z pirátské
truhly.

li cestu k pokladu, v kostky hráli s pirátem téměř o svůj život, prokazovali svou
zručnost na sto způsobů, aby se z nich
mohli stát jedni z nás. Na vše dohlížel admirál pan Výstup, který otestoval zejména jejich boj s vodním živlem. Tři krásné pirátky pak potěr se získaným heslem
protáhly tajným vchodem do jeskyně pokladů, kde si vybrali svou odměnu.
Děti si také vyrobily svůj hrníček, šátek,
ozdobu do vlasů nebo placku v pirátské
dílně.

Pro pirátský potěr bylo připraveno mnoho soutěžních stanovišť, na nichž po
splnění úkolu došlo k získání písmenka
do hesla pro vstup do pirátské jeskyně
s pokladem. Potěr se moc snažil, protože bylo na co se těšit. Podle mapy hleda-
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Odolnost vůči mořským vlnám si bylo
možné ověřit také na velké pirátské lodi,
za což děkujeme výhradnímu sponzorovi firmě Metal Trade Comax a.s. Velvary.
A když už děti dopluly na vlnách k souši,
tak mohly nasednout a nechat se svést
na koních Povoznictví Miroslava Brože
z Mělníka.
O zábavu na pódiu, kde bylo stále na co
koukat, se výborně staral moderátor
Jan Petrovický. Poděkovat bychom chtěli
za mnoho tanečních vystoupení žákům
Základní umělecké školy ve Velvarech

pod vedením Terezy a Marcely Odvodyových
a paní Pavlíny Kratochvílové. Ale také za ukázky dětí z Tiger Jiu-jitzu Velvary pod vedením
manželů Brixiových a pěvecké výkony Petře
Longauerové a Milanovi Peroutkovi. Děti již na
místě velice ocenily i připravenou balónkovou
show a pirátského kouzelníka.
Jedinou věcí, která nás zamrzela, byla nemožnost vzlétnutí upoutaného horkovzdušného balónu, který byl na místě připraven,
ale povětrnostní podmínky mu nedovolily
bezpečně vzlétnout, ale co není tento rok,
může být příští.

Naše poděkování patří Městu Velvary za spolupráci a finanční podporu, Ladislavu Hodovskému za ozvučení akce, Restauraci Vikabar za zajištění občerstvení pro návštěvníky
i organizátory. Dále firmám, které přispěly finančním či věcným darem, a to firmě
A-Klimastav s.r.o., Chevrolet, Drogérie J. a Š. Schubertovi s.r.o., Ekofrukt Slaný s.r.o.,
Film-shop Jana Cífková a Petr Pavlík a paní Tutrové Denise.
Obrovský dík na závěr patří i všem pirátům a pirátkám
z klanu Človíčka RaD, kteří opustili svoje lodě a postavili se
s úsměvem na tváři na suchá stanoviště s úkoly pro potěr.
Irena Podivínská a Marcela Odvodyová
Človíček RaD

www.velvary.cz
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
ani blížící konec školního roku nepoznamenal průběh několika zajímavých akcí.

Současně s touto akcí se uskutečnil
ozdravný pobyt na Krétě. O jeho průběhu si můžete přečíst na jiném místě.

V posledních zprávičkách jste si mohli přečíst, že velvarští fotbalisté odjeli
reprezentovat mládežnický fotbal na turnaj Europ´s foot. Přidávám podrobnosti
o této akci. 15. května odjel tým složený
z žáků 6.- 9. tříd přes Německo do Francie. Družstvo doprovázeli trenéři Šmíd
a Pelichovský a paní učitelka Hubáčková.
Svoji návštěvu zahájili prohlídkou Paříže. Navštívili katedrálu Notre Dame, Eiffelovku věž a Invalidovnu. Poté pokračovali v cestě napříč Francií až k Atlantickému oceánu. Ubytováni byli v rodinách ve
městě St.Julien. 18. a 19. května probíhal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnila družstva z 9 evropských zemí. Týmy
byly rozdělené do 8 skupin, každé mužstvo odehrálo 4 zápasy. Naši kluci 2 zápasy vyhráli, 2 prohráli, ostudu tedy neudělali. Po závěrečném ceremoniálu následoval odjezd do České republiky. Znovu je nutné připomenout, že celá tato
akce se uskutečnila díky finanční podpoře města Velvary a Obecním úřadům
v Černuci a Hospozíně.

V posledním květnovém týdnu proběhl již 4. ročník vodáckého kurzu. Cílem bylo sjíždění Ohře. Žáci 6. - 9. tříd,
ke kterým se přidali i bývalí žáci, odjeli za doprovodu učitelů P. Chládkové,
D. Hubáčkové a T. Perlíka do Dasnice
u Sokolova. Ubytováni byli v kempu Šabina. Odtud se po Ohři přemístili do Lokte.
30. května se v Ohři natolik zvedla voda, že vodáci absolvovali pěší túru
do Svatošských skal a prohlédli si město
Loket. 31. května hladina kvůli neustávajícímu dešti stále stoupala, proto následoval předčasný návrat domů. V té
době už jsme všichni s obavami sledovali průběh letošních povodní.
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Stejně jako v roce 2002 povodně zasáhly nedaleké Kralupy nad Vltavou,
stejně jako tehdy i tentokrát prostory školy poskytly útočiště pro obyvatele
zatopených Kralup. V pondělí 3. června
jsme přijali 22 obyvatel kralupského sídliště Cukrovar. Mezi evakuovanými byli

převážně starší lidé, bylo proto nutné pro ně zajistit postele. Ty nám zapůjčila 3. ZŠ
Slaný, při jejich převozu pomáhali hasiči, sportovci i žáci školy. Naši hosté byli ubytováni
v tělocvičně a hudebně, v multimediální učebně mohli sledovat zpravodajství z průběhu
povodní. Ve vestibulu školy byla zřízena improvizovaná jídelna, v prostorách školního
klubu fungovala kuchyňka, kde měli neustále k dispozici teplé nápoje. Stravování zajistily kuchařky ze školní jídelny. Mezi
evakuovanými byla i dívka, která se stala žákyní školy. Výuka nebyla přerušena,
vzniklé komplikace spojené s přesunem
výuky do jiných tříd byly naprosto bezvýznamné ve srovnání s tím, čím musí projít obyvatelé zatopených míst. Po několika dnech se naši hosté vrátili do svých domovů.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Zprávičky:
Zřejmě nejlepším sportovcem školy je
Honza Nídr z 8. A. V krajském kole OVOS
(odznak všestrannosti olympijských vítězů)
ve své kategorii skončil na 3.místě. Stal se
tak majitelem diplomu s podpisy olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana
Šebrleho.
Ve dnech 17. - 21. června proběhne
„Týden za školou.“ Jednotliví třídní učitelé
připravili pro své třídy různé programy.
Některé třídy 1. stupně odjedou do Svratouchu na Českomoravské vysočině, třídy 6. A, 6. B a 8. A budou obdivovat krásy
Českého ráje. 8. B a 9. A o týden dříve
absolvují poznávací zájezd do Benátek
a okolí. Někteří žáci podniknou cyklistické
výlety do okolí.
Po 4 letech se rozhodl ukončit svoje

působení na naší škole pan učitel Josef
Géring. Touto cestou mu chceme poděkovat za vykonanou práci.

Co chystáme na prázdniny?
Tentokrát 2 termíny Tábora za školou.
Červencový i srpnový termín bude jistě
vyhovovat všem zájemcům. Bližší informace najdete na webových stránkách školy.
V týdnu od 15. července se uskuteční
tábor, který bude zaměřený na výuku
angličtiny zábavnou formou.
uskuteční se také stavební práce.
Opraví se část historické budovy, která
přiléhá k pavilonu.
Závěrem, jménem pracovníků školy,
přeji všem čitatelům krásné léto, příjemnou a pokud možno klidnou dovolenou.

www.velvary.cz
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Pozvánka
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Mateřská školka

Z okénka naší školičky - MŠ Velvary
dětem i paním učitelkám za jejich ukázky.
I když nás provázely deštivé dny, moc jsme si
přáli, aby se uskutečnila tradiční zahradní slavnost. Přání bylo vyslyšeno a slavnost se povedla. Tématem byla Roční období. SRDPŠ připravilo pro děti bohatý program, u kterého se žádné
dítko nenudilo. Chtěli bychom poděkovat panu
Širůčkovi, který daroval našim „Žabičkám“
krásná trička a panu Kratochvílovi za ozvučení.

Říká se, že kniha je přítel člověka. Proto i my
se snažíme, aby naše děti měly ke knize krásný vztah. K tomu nám také pomáhají velvarské
paní knihovnice. Jednou do roka se snažíme
navštívit městskou knihovnu, kde paní knihovnice mají pro děti připravený zajímavý program.
Za tuto příjemnou chvíli Vám děkujeme!
V naší školičce není každý den stejný, ale naopak něčím zpestřený. Jeden den se fotíme, další
oslavujeme Den dětí, s napětím a smíchem
sledujeme divadélka (Námořnická pohádka,
Cirkus Cecilka, Princezna a drak) nebo jedeme
na výlet. Letos jsme se vydali k přístavu Marina
Nelahozeves, kde jsme se nalodili a vypluli
na Vltavu. Výlet jsme naštěstí stačili ještě před
povodněmi.
Jako každý rok, tak i letos, naši předškoláci
navštívili první třídy základní školy. Děkujeme

Prý v naší školce přebývá školkový skřítek!
O tom se přesvědčily děti, které strávily „Kouzelnou noc“ ve školce. Nejprve si děti s rodiči opekly buřtíky, zahrály šipkovanou a šup do postýlek. A v tu dobu se to přihodilo. Tajemné zvuky byly slyšet z různých koutů, do toho nějaké
strašidlo za okny a poté se objevil skřítek. Skřítek proběhl třídou, upozornil děti na úklid hraček a utíkal dál. Co se dětem zdálo? …..zřejmě
něco strašidelného. Za odvahu dostaly diplom
(děti i rodiče)!
Většina z nás si vzpomene na loučení s mateřskou školou. Budeme rádi, když i letošní předškoláci na nás a na svůj den rádi zavzpomínají. Rozloučení proběhlo v Obřadní síni ve Velvarech.
Neradi bychom zapomněli poděkovat panu
Milanu Skryjovi za finanční dar mateřské škole.
Velice děkujeme!
Kolektiv mateřské školy Vám přeje příjemně
strávenou dovolenou, hodně odpočinku
a dětem krásné slunečné prázdniny plné
dobrodružství!
Bc. Radka Bečvářová

Inzerce

Prodám zahrádku 520 m² u Podhorního mlýna.
Cena dohodou.
Telefon: +420 721 300 210 www.velvary.cz
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Z ákladní umělecká škola

Prázdniny u babičky, prázdniny v Čechách,
krásné jak holubičky na horkých střechách…

Počasí je už dávno prázdninové a než se
nadějeme, ztichnou na dlouhé dva měsíce i učebny naší ,,zušky“, v nichž je jindy
tak živo. Copak asi předcházelo zaslouženému volnu dětí - a bylo vůbec zasloužené? Posuďte sami...
V dubnu jsme vás zvali na Hrnčířské slavnosti do Nelahozevsi. Kdo naše
pozvání přijal, určitě mi dá za pravdu,
že odpoledne strávené na zámku s typickou atmosférou, rozsáhlým středověkým tržištěm s širokou nabídkou keramiky i ostatního zboží, bylo velice příjemné.
V Rytířském sále probíhal po oba víkendové dny koncert našich žáků. To, že se
opravdu vydařil, se dalo vyčíst nejen ze
spokojeného úsměvu jeho účastníků, ale
i z pochvalných reakcí posluchačů a velké návštěvnosti. O kvalitě koncertu svědčí také pozvánka na příští rok.
Podruhé se naši žáci představili
17. 5. 2013 na vernisáži malířky E. Linksfeilerové v místním muzeu. Předvedli se
s harmonikou a houslemi, hudba se nesla
celým sálem, když se nástrojů chopil dechový soubor za doprovodu klavíru. Po-
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zadu nezůstala ani děvčata, která recitovala básně o malířích. Výsledkem bylo
milé zahájení celé výstavy pro návštěvníky, pro nás pocit vydařené práce a pro
naši školičku moc pěkný akvarelový obraz, který jsme dostali od paní malířky.
Taneční oddělení čekala velká
zkouška. Již v úvodu sezóny si nastavilo na regionálních soutěžích laťku nejvyšší a pak už se jen pilně trénovalo a trénovalo... A výsledek se dostavil! V soutěži Taneční skupina roku mistrovství ČR
v Praze, která se konala 5. května, získala děvčata 3. místo se skladbou Nekřič
a 4. místo se Sightless. Obě tyto choreografie spolu s dalšími oceněnými skladbami tanečních skupin z celé České republiky jste mohli vidět i na programu ČT 24.
Pomyslnou třešinkou na dortu
byla pro děvčata se Sightless bronzová
medaile, kterou vybojovala 25. května na
druhé soutěži SUT mistrovství ČR v obrovské konkurenci 14 juniorských skupin.
I přesto, že jsou děvčata již absolventky
a letos na ZUŠ končí, nemusíme se obávat dalších let. Na stejné soutěži nás to-

tiž reprezentovala i skupina mladší - děti,
která s Bránou zázraků v konkurenci 13
dětských skupin jen o chlup minula třetí
příčku. Takže letos to bylo ještě za bramborovou a pár slziček k tomu, ale kdoví
s čím nás překvapí za rok?
Stejně jako v minulých letech
jsme byli pozváni jako hosté na vystoupení taneční skupiny Naděje z Kralup nad
Vltavou, která měla svůj večer 31. května. Byla to jako vždy velmi příjemná spolupráce a letos byla navíc i mooc sladká.
Děvčata totiž za hostování dostala od vedoucí skupiny Veroniky Zajacové velký
dort!
K těm pohodovějším a mezi dětmi oblíbeným akcím patří i taneční vystoupení ke
Dni matek na Uhách. Děvčata z letošního
druhého ročníku si jej užila. A možná ještě o trochu více zmrzlinový pohár, který
na ně čekal po vystoupení jako odměna.
Nahlédnout pod pokličku tanečnímu oboru, který měl svůj závěrečný koncert 11.
června, bylo možné už o chvilku dříve.
Malou ochutnávku jsme totiž připravili na
8. června k Malovarskému rybníku, kde
občanské sdružení „ Človíček“ pořádalo
Dětský den. Díky sluníčku, které všechny
po úmorných deštivých dnech a vypjaté
atmosféře kolem povodní vylákalo ven,
byla účast opravdu hojná. A že se dětem
jejich svátek vyvedl, bylo patrné z jejich
spokojených tváří.
K závěru roku v naší školičce patří již tra-

dičně závěrečné koncerty. Letos byly
tři. Hudební, na kterém se předvedli
ti nejlepší žáci ze všech hudebních oborů a představili se s nástroji, které se
na naší škole vyučují. Následující den po
tomto vydařeném koncertu měl premiéru absolventský koncert žáků, kteří zakončili první nebo druhý stupeň studia
na naší škole. Slyšet jste zde mohli např.
díla J. S. Bacha či A. L. Vivaldiho v provedení našich muzikantů nebo vidět vlastní
choreografická dílka, která si nachystaly
tanečnice. A do třetice závěrečné koncerty tanečního oboru, ty totiž bývají hned
dva, aby se dostalo na všechny příznivce tance. Letos nám udělala obrovskou
radost nejen velká návštěvnost obou
koncertů, ale také solidarita diváků. Díky
nim se na dobrovolném vstupném vybralo 10 000 korun (tedy bylo to přesně
9 920 Kč, dokud to jedna maminka
pohotově neupravila). Peníze byly v závěru druhého koncertu předány zástupkyni zaplavené ZUŠ v Kralupech p. Veronice Sedláčkové. K dobrému pocitu z vydařených koncertů se tak přidal ještě jeden
o mnoho cennější.
A tak ještě jednou: počasí je už
dávno prázdninové… pojďme si ho užít!
Pavlína Kratochvílová, ředitelka ZUŠ
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Hasičská „Dědkiáda“

Článek

ve Velvarech již podevatenácté

Sbor dobrovolných hasičů Velvary uspořádal v sobotu 25. května již 19. ročník
memoriálu K.Krohna – Dědkiádu v hasičském útoku.
V kategorii starších pánů nad 35 let se
soutěže zúčastnilo 10 družstev a v kategorii bez omezení věku 8 družstev. Přes
nepříznivé počasí přišlo dost diváků a návštěvníků, kteří viděli zajímavé klání dobrovolných hasičů.
V Dědkiádě, což je soutěž nad 35 let,
zvítězilo družstvo SDH Hrobce (LT) časem 28,76 sec, v novém rekordu soutě-

že. Druhé místo obsadili domácí Velvary 87 časem 33,90 sec a třetí místo opět
Velvary 90 časem 38,72 sec. Nejstarším
závodníkem byl vyhlášen Pavel Humpl
st. z SDH Úžice, kterému bylo při závodě
70 let a nejstarším družstvem SDH Plchov s průměrem člena 45 let.
V mladší kategorii bez omezení věku
zvítězilo družstvo SDH Černuc časem
27,29 sec před SDH Hrobce 29,74 sec.
a SDH Kmetiněves 30,52 sec.
Součástí akce byla výstava hasičské
techniky profesionálních a dobrovolných
hasičů Středočeského kraje, návštěvníci
zde našli bohaté občerstvení i cukrovinky pro děti.
Velvarští
hasiči
děkuji
sponzorům soutěže, kteří přispěli na ceny
a občerstvení. Jsou to : Alnamura,
s.r.o Kralupy nad/Vlt., ČDZ Praha –
závod Plast Velvary, MAS Přemyslovské střední Čechy, Ekofrukt Slaný,
Město Velvary a řeznictví a uzenářství V. Holý Velvary.

V roce 2014 by měl proběhnout již 20. jubilejní ročník memoriálu a to na podzim
kalendářního roku, neboť v květnu 2014 oslaví velvarští hasiči 150. výročí svého
založení jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor.
Libor Šulc
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Článek

Delfín nebo kanec?
Po II. světové válce odborně popisoval archeologické nálezy ve sbírce Městského muzea ve Velvarech dr. Filip. Pozdější profesor a dlouholetý ředitel Archeologického ústavu v Praze. Mimo jiné určil i jeden předmět jako germánskou stříbrnou destičkovitou sponu a datoval ji do
doby římské
(3.-4. stol. n. l.). Její svrchní část je ve tvaru delfína. Tato spona je zatím jediným
známým exemplářem tohoto druhu a tvaru
z celého našeho území. Také to, že je vyrobena ze stříbra, je unikátní. Celá desetiletí
určení tvaru nikdo z odborníků nezpochybňoval. Tak jsem i já - před lety při popisu
nálezů z Velvarska - o této sponě psal jako
o vyobrazení delfína.
Před časem se mi ozval jeden z uživatelů internetu s tím, že četl můj článek,
a že se v případě této spony nejedná o zobrazení delfína ve skoku, ale o divokého kance. Namítal jsem, že poznatek, že tato spona zobrazuje delfína, bylo určeno odborníkem na slovo vzatým a zatím nebylo dalšími archeology i těmi, kteří se zabývají specielně dobou římskou, zpochybněno.
Během naší další korespondence o tom,

zda delfín nebo kanec, mi dotyčný zaslal
výtah z práce německých archeologů, kde
byly vyobrazeny podobné spony. Tam byly
jednoznačně určeny jako zobrazení kance.
Porovnal jsem si vyobrazení germánských
spon, které mi poslal s „naší“ velvarskou
sponou a stále si myslím, že jsou dosti odlišné. Osobně mi spona z Městského muzea Velvary stále spíše než kance připomíná delfína.
Archeologie, stejně jako ostatní vědní
obory, se neustále vyvíjí. Objevují se nejen nové nálezy, ale i nové studie o nich.
Přitom se samozřejmě může dojít i k novým závěrům. A tak i já budu příště při
psaní o této sponě uvádět, že se může,
podle tvrzení některých odborníků, jednat
i o zobrazení kance.

Vy se můžete v každém případě jít podívat do expozice
pravěku ve zdejším muzeu
a udělat si vlastní názor, zda
je to„delfín nebo kanec“ ?
V. Fencl
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Jak to bylo s velvarskými hospůdkami
část třetí

Hostinec pod kostelem (současná Základní umělecká škola)

Podle pověsti byly již ve dvanáctém
století na místě Velvar tři velké hospody,
neboť tudy vedla velmi důležitá obchodní
cesta. Teprve později se místo rozvinulo
v osadu, tvrz a také tržiště. (Údajný vnik
Velvar se podle nejstarších záznamů traduje na rok 1282.)…
Ve Velvarech kdysi bývalo více ´várečných´domů a počátkem 17. století zde
byly údajně pivovary dva. Druhý pivovar
mohl být v domě č. 7 (zvaném Mitisovském) na severní straně náměstí. Je to
ale pouhá domněnka, nevíme s určitostí,
zda šlo o další pivovar, nebo o dům s várečným právem. Zmínky o této nemovitosti sdělují, že roku 1583 byl dům prodán se sladovnou, pivovarem i hvozdovým pivovarským dřívím. Dále, že v roce
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1593 uhodil hrom do vrby za Mitisovským pivovarem, která stála u pivovarské studny.). Ještě se dozvídáme, že r.
1623 bylo dovezeno 10 strychů ječmene
na sladovnu D. Mitise.
Další písemnosti nás informují o tom,
že v roce 1607 kvůli neopatrnosti pivovarské chasy vyhořel pivovar primátora
J. Mitise, který měl stát v zahradě domu.
č. 7 na náměstí a který měl zaniknout
v období třicetileté války (1618-1648).
Mitisovská pánev byla zapůjčena do pivovaru v Buštěhradu. Kolem této akce nastaly neshody a pánev byla nakonec prodána, tím ale handrkování o ni neskončilo. Rodině se v pozdějších letech nedařilo a dům zpustl. V roce 1650 byl prodán i se zpustošeným ´pivovarem´ (zadní trakt dokonce i hořel, panovaly úvahy

o úmyslném zapálení kvůli neshodám s pivovarskou pánví)…
´Várečné domy´(přesněji domy s várečným právem) – ve Velvarech jich bylo
hodně (například počátkem 18. století jich
bylo 88). Byly to domy ´měšťanů, kteří
vlastnili vybavení k celkové výrobě piva,
které směli prodávat. Pokud se majitel
rozhodl dům prodat (mimochodem cena
těchto domů byla až čtyřikrát vyšší), várečné právo domu zůstalo. Byly to takové mini-pivovárky. V případě, že se nový
majitel přistěhoval, musel se nejdřív stát
měšťanem a teprve pak mohl výrobu piva
převzít.
Později se ve várečných domech vyráběl jen částečný produkt a pivo se dohotovovalo přímo v pivovaru. Zde se živnostníci střídali v pravidelných intervalech, aby
dali svému pivo výslednou podobu.
Jako příklad domu s várečným právem můžeme uvést dnešní rohovou hospodu „U krále Václava“ v Chržínské ulici
(někdejší Mělnické) o které jsou záznamy
už z osmnáctého století. Později, již počátkem 20. Století upoutávala tato hospůdka reklamou: „Lahodný smíchovský Staropramen, výborná kuchyně, kuželník, rychlá obsluha, Šustrova pivnice ve Velvarech.
Zahrada (Ugracio Signore)“…
V Pražské ulici nad dnešní hospodou bývala v prvním patře pivovarská sladovna
s přilehlým hostincem. Od toho pak vznikl název pozdější přízemní hospůdky „Na
sladovně“. Kolem let 1870 zde byl ovšem
pouze starý německý nápis. V dochovaných písemnostech zjistíme, že v roce
1709 shořela sladovně střecha od komínu.
Pamatuji se, že za mých dětských let
byl chodbou Sladovny možný průchod přes
dvůr a pak následně zadní uličkou a vyšlo
se v ulici Slánské. Jako dětem nám ale tudy
procházet zakazovali. Pravdou je, že jsme

si přesto, coby jinak poslušná dítka, tudy
cestu tu a tam zkrátily. Historické záznamy
poukazují na to, že se o tento průchod vedl
spor už v dobách dřívějších. V roce 1909
zakázal zdejší sládek průchod. Obecní zastupitelstvo zahájilo spor, ovšem marný.
Dohady se vedly dál, ale lidé si tudy cestu
občasně rádi ušetřili.
V první polovině dvacátého století čepovali na Sladovně kralupskou dvanáctku.
Dále si mohli hosté užít dobrého vína a vynikající kuchyně…
Další přední hospodou byl hostinec Pod
kostelem (dnešní lidová škola umění), byl
zde totiž velký sál. Do postavení sálu v hotelu Záložna prakticky největší. Divadelní
ochotníci a kočovné společnosti tu hrávali
svá představení. Hostinec měnil postupně
názvy podle svých majitelů.
Později, když byla hospoda pronajata
dalšímu hostinskému, začala prudce klesat
návštěvnost i její samotná pověst. V těchto dobách bývaly Pod kostelem a již i v Záložně tak jednou až dvakrát do roka plesy.
Časem v polovině dvacátého století
se hospůdka nazývala u Pilátů. Byl zde zřízen kulturní dům, který se několik let dělil o prostory s pohostinstvím. Nakonec
zvítězila kultura a pohltila celou budovu.
Konaly se zde nejrůznější akce a také byla
v přízemí zřízena klubovna a knihovna…
Zahradní restaurace také bývala v ulici U cukrovaru. Byly v ní hostinské pokoje
a kuželník. V roce 1927 měla spolu s dalšími hospůdkami inzerát v místních tiskopisech.
Blanka Tauerová
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A nketa

Seriál článků o velvarských hospůdkách nás tentokrát inspiroval
k anketní otázce:
Na anketní otázku

Máte ve Velvarech oblíbenou nějakou
hospůdku či restaurační zařízení?
Odpovídali čtenáři velvarské knihovny.

Anna D. (67)
Měla jsem v oblibě Esko, když tam byla
paní Srbová. Chodila jsem tam s kamarádkami. Teď občas jdeme do cukrárny na náměstí. Když si chceme posedět
s přáteli, jdeme k panu Demovičovi do
Vikabaru.
Zdeněk P. (62)
Nemám. Nechodím do hospody.
Blanka T. (46)
Mám dvě. Když si chceme posedět,
střídavě zajdeme do Vikabaru nebo
do Parisu.
Miroslav P. (76)
Rád chodím na hřiště. Je to tam nejlepší
a hlavně tam nejsou automaty.
Magdaléna Č. (60)
Ráda si zajdu na malé točené černé pivo
do hospody U krále Václava.

Kuba K. (20)
Rád chodím s kamarády na hřiště, mají
tam moc dobré pivo.
Pavel B. (46)
Asi tomu nebudete věřit, ale já ve velvarské hospodě nebyl už několik let.
Ale v rámci této otázky bych byl ochoten navštívit všechny ve Velvarech…
samozřejmě ze studijních důvodů
Magda H. (60)
Líbilo se mi posezení na hřišti
a zahrádka U krále Václava.
Jan S. (25)
Ano, mám. Je to hospoda U krále
Václava, čepují tam dobré pivo.
Pavel S. (21)
Občas zajdu se svými kamarády
na hřiště. Je tam dobré posezení.

Jiří K. (38)
Chodím občas do Tipsportu. Vsadím si
a dám si něco dobrýho.

Kateřina B. (34)
Když už si můžeme jít posedět, jdeme
do Vikabaru. Je tam příjemná obsluha,
dobré jídlo a příjemná letní teráska.

Jana V. (55)
Kávu si dávám v Esku. Když si chceme
dát i jídlo, jdeme do Vikabaru.

Jitka S. (36)
Mám jednu oblíbenou. Je to Tipsport
bar. A není to jen tím, že nám patří
Lenka B. (34)
Nemám, já nejsem hospodský typ....
a žádná mě tu nezaujala.
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O známení
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Č lánek

Základní škola na Krétě
I letos občanské sdružení Klub rodičů dětí a přátel školy, který působí při Základní škole Velvary, pro nás velvarské školáky uspořádal ozdravný pobyt u moře. Po Mallorce, Rhodosu a Španělsku letos padla volba na středomořský ostrov
Kréta. A tak jsme 16. května v doprovodu dvou
pedagogů, rodičů i prarodičů odletěli objevovat
kolébku evropské civilizace. Naše cesta byla od
prvních okamžiků celkem náročná – nejdříve na
našem letadle byla objevena technická závada,
a proto jsme odletěli z Prahy o dvě hodiny později. Po přistání v hlavním městě ostrova v Heraklionu došlo k záměně jednoho našeho zavazadla.
Prostě jsme do hotelu dorazili se čtyřhodinovým
zpožděním. Naše zklamání ale pokračovalo dále:
místo do tříhvězdičkových pokojů jsme byli ubytováni do pokojů horších. A tak náš dospělý doprovod za pomocí místní delegátky cestovní kanceláře vyjednával s vedením hotelu a ráno jsme
se přestěhovali. Od té chvíle už bylo vše super.

vali jsme i místní kultury. Cestovali jsme místní
dopravou a prohlíželi si krajinu. Pěstují se tu olivy, právě dozrávali pomeranče a citróny. Je tu
hodně pravoslavných kostelíků (jsou trochu jiné,
než ty u nás) a v dálce jsme viděli ještě zasněžené hory. Navštívili jsme staré město Rethymno,
kde je benátská pevnost. Viděli jsme také mešitu a povídali si o muslimském náboženství. Krétu totiž 250 let ovládali Turci a to byli muslimové. Prošli jsme se starou částí města, je tu spousta úzkých uliček a zvláštních domků s okenicemi.
Žízeň jsme uhasili v dobové kašně ještě ze středověku. Navštívili jsme také klášter Arkadi, dnes
poutní místo, kde se Kréťané Turkům postavili
a zahynulo tu hodně dětí a žen.
Také jsme si na motorových člunech prohlédli pobřeží. Je hodně členité se spoustou jeskyní.
V některých jsou také krápníky a průzračně blankytná voda. Dopluli jsme až na krásnou plážičku,
kde jsme se chvíli koupali úplně sami v nádherně
čistém a teplém moři.
I počasí nám ukázalo svou různou podobu. Zažili jsme tu větrnou bouři, která přinesla písek až
ze Sahary, bouřku s blesky, ale téměř nepršelo
a také teploty přes 30°C. Voda v moři byla teplá
a krásně čistá, vydrželi jsme se koupat celé hodiny. K chuti nám však přišel i hotelový bazén.
Čas našeho pobytu utekl rychleji, než bychom
si přáli. Budeme mít však na co vzpomínat a třeba i doufat, že se za rok vrátíme a budeme objevovat další zákoutí a krásy tohoto nádherného ostrova.
Děkujeme rodičům, kteří nám pobyt u moře dopřáli a dospělým, kteří se tu o nás starali.

Nikdo, kromě nás tu nemluvil česky, a tak jsme se
s personálem hotelu museli domlouvat anglicky, třeba když jsme potřebovali klíč od pokoje. Je
to něco jiného než při hodině angličtiny, ale celkem nám to šlo. My starší jsme se tak trochu starali o ty mladší. Pomáhali jsme jim třeba s výběrem jídla, protože nám tu vařili místní jídla. Vždy
jsme si však pochutnali.
Přesto, že jsme se denně koupali v moři, pozná-
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Bára Hodovská, 7. B; Hotel Gortyna, Skaleta – Kréta

Ke krásným vzpomínkám na ozdravný pobyt
na Krétě se připojujeme i my, pedagogové ZŠ.
Děkujeme celému týmu dospělých, jak krásný
a pestrý program pro děti připravili. Velký dík
patří firmě Cconnect Velvary s.r.o. - za vyjednání
manželům Vondrovým a firmě Cray Valley Czech
Kralupy nad Vltavou, s.r.o. - za vyjednání panu
Milanu Sirotkovi a paní Dagmar Břinčilové. Tyto
firmy podpořily akci finančně, a tak umožnily
mnoha dětem krásné nevšední zážitky.
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Sraziště na vrbovišti!
Nové velvarské vrboviště zjara krásně
obrazilo, za což patří dík nejen
přírodě, ale i naší technické četě, která
neúnavně zasazené pruty zalévala, takže se skoro všechny chytly. Vrbové stavby necháme ještě chvíli pokojně růst, až
s koncem léta přijde čas prvního zaříznutí a zaplétání: dáme vám určitě vědět,
protože by to mohla být dobrá příležitost se na vrbovišti potkat a třeba
i společně uplést něco nového!
Stavba vrboviště se líbila nejen nám,
ale i těm, kteří náš projekt podpořili,
nadaci VIA a fondu T-Mobile. Závěrečná
zpráva byla přijata bez problému a navíc
s pochvalou jako jednomu z nejlepších
loňských projektů v republice,
dokonce jsme byli dávání za příklad
ve firemním časopise a naše fotky ve
vrbové lodi zdobí i letošní výzvu k předkládání nových nápadů do soutěže o nadační podporu.
To se rozumí, že jsme napsali nový projekt. Pracovní název má „Sraziště na vrbovišti“ a měl by pomoci k tomu, abychom si na vrbovišti společně vymysleli a vytvořili lavičky. Projekt je dlouhodobější, má hlavní tři fáze: v první bychom pročistili park u vrboviště u toho
i probrali staré stromy, které už ohrožují děti. Ve druhé fázi bychom uspořádali
celovelvarskou soutěž pro děti i dospělé na nápady na co nejoriginálnější dřevěné přírodní lavičky. A ve třetí fázi bychom ty nejlepší lavičky společnými silami a za pomoci umělců a dřevořezbářů z vykáceného dřeva vyrobili. Takový
je plán a my věříme, že klapne! Projekt
zdárně prošel prvním kolem a dostal se
do užšího výběru (100 ze 300), teď ho
musíme dopilovat a držet si palce, aby
byl přes prázdniny vybrán do vítězně
třicítky! Věříme, že budete držet palce
s námi, abychom získali finanční podporu. A jestli ji nezískáme, tak bychom to
mohli zkusit udělat i bez ní. Práce
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na vrbovišti je fůra. A nápadů je taky
dost (třeba odstranit či využít zbytky
zídky, upravit přístup k řece, udělat
ještě jednu lávku, třeba vrbovou, tu
ještě nikde nemají, nebo stromovou
stezku, vodní hřiště, na němž by si děti
hrály a přitom vrby zalévaly…).
Chceme, aby z vrboviště vzniklo místo,
kde se můžeme nejen potkávat, ale si
i sednout a povídat si a třeba i vymýšlet,
co dalšího ve Velvarech uděláme. Jak
pomůžeme tomu, aby tu bylo pořád

hezky a byli jsme tu rádi, aby sem měl třeba i důvod přijet někdo cizí, a aby si ten
někdo měl pak chuť třeba zajít ve Velvarech na oběd nebo si i něco koupit, a tím by
se pomohlo tomu, aby si měl kam na ten oběd zajít a kde si co koupit i příště, a to
je právě delší příběh, o kterém je potřeba si povídat, a takové vrboviště s lavičkami
je pro povídání místo pěkné, říkáme si, když tam člověk sedí a vidí, jak ty děti rostou, a vrby rostou, třeba i ty nápady porostou rychleji.
Kdybyste měli nějaké vidění a pnutí (co a jak by se dalo kde udělat, vymyslet či
opravit) už teď, dejte nám vědět! Nápady jsou to nejdůležitější, ty spolu s chutí
musí vyrůst v každém z nás, pak už je stačí společně zaplétat a zalévat, aby co
nejdříve vyrostly.
Za všechny Natvrdlé i přinatvrdlé přejeme pěkné léto!
Radim Wolák od fortny
(nápady „na cokoli“ ve Velvarech pište na radimwolak@seznam.cz nebo nám je řekněte,
až se potkáme, zkusíme vymyslet, jak je realizovat)

Fotografie: Franta
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S outěž
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I nzerce

Inzerce

Inzerce

Pronajmeme byt 4 + 1 v Pražské ulici
K dispozici vybavená kuchyň (elektrický sporák s troubou, myčka, lednička s mrazničkou),),
vytápění plynovým kotlem. K nastěhování od konce srpna.

Cena dohodou. Informace na tel. 604 868 625
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I nzerce

Inzerce
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I nzerce
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K řížovka

Na rozdíl od Roudnické brány, která byla odstraněna r. 1840, protože překážela dopravě, byla r. 1878 zbořena Slánská brána z mnohem
malichernějších důvodů. Tato pozdně gotická věžovitá stavba totiž
vadila jednomu z tehdejších radních, neboť na jeho zahradu..
(viz tajenka)
LETORA
ČERTOVY OBRÁZKY
DOTÝKAT SE
KMET
TISÍC MILIÓNŮ
AUSTRALSKÝ VAČNATEC
KLASICKÉ DÍLO
ĎÁBEL
TRUDNOMYSLNOST
PŘEMÍSTIT

VYLUŠTĚNÍ
ČERVNOVÉHO
ČÍSLA

Velvarský kostel sv. Jiří byl
v Čechách posledním chrámem,
který byl před třicetiletou válkou
zbudovaný... PROTESTANTY

Stránku připravila Z. Ortová
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