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Zprávy z města

Práce na školním dvoře

Kaple v Ješíně

Na školním dvoře byla zahájena oprava
zpevněných ploch a pokračují stavební
úpravy sociálního zařízení ve školní jídelně, obě akce provádí stavební firma
Neumann z Mělníka.

V Ješíně pokračuje oprava kaple sv. Václava firmou Štádlík. V současné době je zhotoven nový krov a pokračují přípravné práce k pokládce krytiny. Bohužel provádějící firmě byl ze stavby odcizen nastavovací žebřík.

Stavební práce ve Velvarech

Hotová oprava

Stavební prázdniny v našem městě nemáme, v pondělí 15. července začaly postupně další 2 stavební akce, které bude provádět firma Silnice Slaný, s.r.o. a to „Parkoviště pro Zdravotní středisko“, kde vznikne
7 nových parkovacích míst a „Přechod pro
chodce v ul. Školní“, který zajistí bezpečnější přecházení chodců k prodejně Jednoty, což bylo předmětem kritiky občanů.

Několika snímky E. Sedláčkové se vracíme ke zpětnému uložení sanktusní věže dne 4. července na kostel sv.
Jiří po opravě krovu a uložení věžičky. Věž byla po dobu opravy uložena
v podniku Metal Trade Comax Velvary,
rekonstrukci provádí firma Fajstavr
s.r.o. z Prahy.

Setkání seniorů

Ve středu 10. července 2013 proběhlo letošní sedmé setkání seniorů Domova a Městské
knihovny Velvary. Hodinka besedování o životě a díle Jana Nerudy byla velice živá a zajímavá. Samozřejmě, že nechyběly ani paměťové hry a písničky - tentokrát o Praze.
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Z práva starostky

Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
vyslechněte prosím informaci o dění ve městě ve 2. čtvrtletí tohoto roku.
V uplynulém období byla provedena
oprava krovu a střechy Pražské brány, na
tuto akci jsme obdrželi příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón Ministerstva kultury ve výši necelých 200 tis. Kč. Krov byl v mnohem horším stavu, než bylo předběžně odhadnuto,
takže celkové náklady na opravu dosáhly
téměř 800 tis. Kč. Pokračovala také oprava střední části krovu a střechy kostela
sv. Jiří. Jistě jste zaznamenali, že sanktusní věž byla dočasně odstraněna a deponována, po opravě nosných částí krovu bude
navrácena na původní místo. Ve věži byla
uložena schránka s dokumenty roku 1974,
kdy byla na věži prováděna dílčí oprava,
při zpětném osazení bude do věže dána
schránka pro budoucí generace s dokumenty letošního roku.
V těchto dnech byla dokončena oprava
jedné komunikace na Velké Bučině – stavbu provedla firma Silnice Slaný, s. r. o.,
firma COLAS CZ, a. s. již také dokončila
opravu jedné komunikace v Ješíně.
V uplynulém období byla dokončena příprava dalších staveb, které budou probíhat ve 3. a 4. čtvrtletí, proběhla výběrové
řízení na dodavatele. Od začátku července bude Stavební firma Neumann, s. r. o.,
rekonstruovat sociální zařízení ve školní
jídelně, stavět chodník na dvoře základní
školy a chodník podél parku u zdravotního střediska. Firma Silnice Slaný, s. r. o.
začne se stavbou parkoviště u zdravotního
střediska a přechodu pro chodce ve Školní
ulici, firma COLAS CZ, a. s. bude realizovat
3. etapu opravy ulic Sokolská – Čechova
(podél víceúčelového hřiště), firma Slánská stavební s. r. o. bude provádět opravu
omítek na štítové zdi budovy základní školy. Probíhá stavební řízení na rekonstrukci
Komenského ulice, věřím, že se i tuto akci
podaří zrealizovat v letošním roce. Průběžně probíhají opravy bytového a nebytového fondu, např. oprava střechy synagogy
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a nové napojení WC na hřišti na městskou
kanalizaci. V nejbližších dnech se očekává vyhlášení výzvy z Operačního programu životní prostředí na zateplování veřejných budov, připravujeme proto projekt
na zateplení budovy Sokolovny. Připravujeme také projekt na vnitřní úpravy v budově tak, aby lépe vyhovovala potřebám
uživatelů.
V jarních měsících byla dokončena oprava sochy Panny Marie Bolestné na Nábřeží a nyní probíhá oprava kapličky v Ješíně,
na tuto stavbu, kterou provádí pan Štádlík, jsme obdrželi dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy.
Při podání žádosti na revitalizaci parku za
školou jsme však již tak úspěšní nebyli.
V nejbližší době bude zahájena oprava
hrobky rodu Brtníků, na niž budou sdruženy prostředky města Velvary, protože
Oldřich Brtník byl významným dárcem obrazů a exponátů našeho muzea, obce Uhy,
kde Oldřich Brtník žil, obce Chržín, na jejímž hřbitově je hrobka umístěna a v neposlední řadě ze sponzorského daru nepřímých potomků Oldřicha Brtníka. Připravujeme opravu průjezdu a podloubí radnice.
V přízemí, kde byla již před 2 roky provedena injektáž zdiva proti zemní vlhkosti,
bude provedena kamenná dlažba a bude
sem přemístěno ze hřbitovní zdi Palládium, které bude předem restaurováno.
Zároveň bude provedena i oprava vrat
a omítek v podloubí.
V závěru tohoto týdne proběhne druhé kolo výběrového řízení na dodavatele čisticího vozu, na který jsme obdrželi
příslib dotace z Operačního programu
životní prostředí – v 1. kole se nepodařilo
dodavatele vybrat.
V dubnu a květnu proběhlo konkurzní
řízení na ředitele Základní umělecké školy, v silné konkurenci byl vybrán součas-

Z práva starostky
ný učitel ZUŠ pan Oldřich Adelt, věřím, že
pod jeho vedením se bude škole dařit nejméně tak dobře, jak tomu bylo pod vedením pana Jindřicha Tichého.
V knihovně proběhlo několik úspěšných
podvečerních setkání se známými osobnostmi literárního světa v rámci cyklu Aby
řeč nestála, hojná účast čtenářů dokládá,
že tento typ besed vybraly pracovnice naší
knihovny velmi správně. Tradicí se již stalo
pasování prvňáčků na čtenáře. S velkým
zájmem se setkávají i akce muzea, poslední byla koncem května Velvarská muzejní
noc. Občanské sdružení Človíček RaD podporované městem Velvary uspořádalo tradiční a úspěšný dětský den v areálu Malovarského rybníka.
V květnu jsme se podíleli na organizování elektronické aukce pro občany k zajištění lepších podmínek při odběru zemního plynu a elektrické energie. Tato forma
možných úspor k velkému překvapení organizátora oslovila mnohem méně občanů
než v jiných městech.
Díky tomu, že začátkem tohoto roku provedlo Povodí Vltavy vyčištění části koryta Bakovského potoka u ČOV, nevylil se
Bakovský potok ze břehů, přestože dosáhl prvního povodňového stupně. Povodně žádné škody na majetku města a občanů nenapáchaly. Horší však byla situace
po přívalových srážkách, které naše město
postihly 9. června, kdy byla zatopena louka za fotbalovým hřištěm, v řadě nemovitostí byly zatopené sklepy a jedna nemovitost v Hradební ulici měla zatopené i obytné místnosti v přízemí. Naši hasiči ihned
zahájili čerpání vody z ohrožených nemovitostí a činili opatření k tomu, aby se zabránilo dalším škodám. Ve městě máme
jednotnou kanalizaci, nevýhodou tohoto
modelu je to, že v období dešťů zvýšené
množství srážkových vod v kanalizaci neúměrně zatěžuje čerpadla a ta se musí častěji opravovat.
Jiné obce tolik štěstí neměly. Hned v prvních dnech povodně jsme nabídli svou pomoc městu Kralupy n. Vlt. a poskytli jsme
ubytování lidem evakuovaným ze sídliště Hůrka. Ředitel školy, učitelé, učitelky

i ostatní pracovníci školy se starali o maximálně možné pohodlí lidí, kteří se náhle ocitli v tísni. Učitelky ve svém volném
čase docházely za evakuovanými lidmi
a dodávaly jim sílu a optimismus. Od jedné ze slánských škol vypůjčil ředitel školy postele, jejich převoz zajistili naši hasiči. Pracovnice školní jídelny evakuovaným
lidem stravu nejen připravovaly, ale dokonce ji i zafinancovaly ze svých prostředků. Evakuovaní lidé pomoc všech přijímali
s velkými díky i dojetím.
Naši hasiči zasahovali v povodňových
dnech na dvou místech – nejprve čerpali
vodu ze zatopených domů v Neratovicích,
poté čerpali lagunu, která se vytvořila poblíž kláštera ve Veltrusích. Hasičský vůz
s čerpadly byl na místě několik dnů, hasiči
se podle svých časových možností střídali.
Městu Veltrusy jsme nabídli i pomoc naší
technické čety, čtyři pracovníci několik dní
pomáhali při odklízení následků povodně.
Ve spolupráci s Katolickou charitou
v Kralupech nad Vltavou jsme uspořádali
bleskovou sbírku čisticích pomůcek a nářadí. Během jedné hodiny, kdy sbírka probíhala, se sešlo velké množství tolik potřebného materiálu, který jsme okamžitě
odvezli na postižená místa – polovinu do
Kralup nad Vltavou a polovinu do Veltrus.
Dovolte mi, abych na závěr svého úvodního vystoupení poděkovala všem, kteří
jakýmkoliv způsobem pomáhali tam, kde
bylo třeba.
Ve Velvarech dne 26. 6. 2013
Jitka Linhartová
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Zpráva z rady

Vybráno z jednání rady
Květen 2013
Rada jmenovala komise pro výběrová řízení na připravené investiční akce: rekonstrukce sociálního zařízení ve Školní jídelně Velvary, stavba parkoviště u zdravotního střediska, stavba chodníku na dvoře ZŠ,
oprava části fasády základní školy, stavba chodníku v ul. Čechova, pořízení čisticí
komunální techniky, stavba přechodu pro
chodce ve Školní ulici a oprava ulic Čechova – Sokolská – 3. etapa.
Rada vzala na vědomí informaci o tom, že
došlo k odcizení kovových roštů z kanálů
na Velké Bučině, dále došlo k odcizení měděného okapového svodu na budově radnice (v ten samý den došlo k odcizení oplechování u prodejny potravin na náměstí).
Neznámý pachatel vnikl do depoziáře muzea, kde odcizil finanční hotovost brigádníka a měděné nádoby.
Na základě doporučení konkursní komise
jmenovala rada ředitelem Základní umělecké školy Velvary pana Oldřicha Adelta.
Na základě doporučení výběrové komise přidělila rada veřejnou zakázku „Parkoviště pro zdravotní středisko“ firmě Silnice Slaný, s.r.o., společnost byla vybrána
z 5 uchazečů, nabídková cena je
296 078,25 Kč bez DPH (358 254,75 Kč
včetně DPH). Předpokládaná hodnota zakázky činila 421 000,-- Kč bez DPH.
Na základě doporučení výběrové komise přidělila rada veřejnou zakázku Rekonstrukce sociálního zařízení Školní jídelny
Velvary Stavební firmě Neumann, s.r.o.,
Mělník, společnost byla vybrána ze 2 uchazečů. Nabídková cena je 499 970,96 Kč
bez DPH (604 965,00 Kč včetně DPH),
předpokládaná hodnota zakázky činila
592 000,-- Kč bez DPH.
Rada přidělila specifickou zakázku restaurování hrobky Oldřicha Brtníka na Chr-
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žíně restaurátorovi Pavlu Kytkovi. Pan Kytka provedl předběžný průzkum a je seznámen se skutečným stavem, má ateliér v blízké Sazené, město má s jeho prací
několikaleté zkušenosti.
Rada schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 451/2 k.ú.
Ješín za podmínky, že pronajatý pozemek
nebude oplocen.
Rada se zabývala podnětem občanky
na úpravu koeficientů daně z nemovitostí a rozhodla úpravu koeficientů zastupitelstvu nenavrhovat.
Rada schválila nový tržní řád, v němž
jsou vymezeny prostory pro prodej zboží
a poskytování služeb ve městě mimo
řádné provozovny. Nový tržní řád zakazuje na území města pochůzkový a podomní
prodej.
Starostka a místostarosta poskytli členům rady informace o probíhajících akcích.
Oprava komunikace v místní části Velká
Bučina již byla ukončena. Dne 21. 5. 2013
byla zahájena oprava komunikace v místní
části Ješín. Do konce května má být ukončena oprava krovu a střechy věže Pražské brány, pokračuje oprava krovu kostela
sv. Jiří.
Starostka informovala radu o výzvě
z OPŽP (Operační program životní prostředí) na zateplení veřejných budov, kterou
lze využít na zateplení sokolovny a zahájit tak projekt její přestavby. Rada podání
žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení sokolovny schválila.
Starostka informovala radu o zrušení
výběrového řízení na pořízení čisticí komunální techniky z OPŽP. Do výběrového řízení se přihlásili 2 uchazeči, přičemž 1 uchazeč nesplnil technické kvalifikační předpoklady (nepředložil reference). S ohledem
na tuto skutečnost muselo být výběrové
řízení zrušeno, protože zůstala v hodnoce-

ní pouze 1 nabídka. Po 10 dnech po zrušení výběrového řízení bude možné výběrové
řízení opět vyhlásit.
Na základě doporučení výběrové komise schválila rada přidělení veřejné zakázky „Oprava zpevněných ploch v areálu dvora základní školy“ uchazeči Stavební firma
Neumann, s.r.o., Mělník za nabídkovou cenu
335 741,00 Kč bez DPH (406 247,00 Kč včetně DPH). Společnost byla vybrána ze 4 uchazečů, předpokládaná hodnota zakázky činila
445 000,-- Kč bez DPH.
Palladium Panny Marie Staroboleslavské
je zasazeno v ohradní zdi hřbitova u kostela sv. Jiří. V době svého vzniku v r. 1674 bylo
umístěno na tehdejší radnici (dům v místech
hotelu Záložna), v roce 1852 přeneseno na
kostel sv. Kateřiny a na počátku 20. století zasazeno do ohradní zdi hřbitova u kostela sv. Jiří. Současné umístění do hřbitovní zdi
je nevyhovující, havarijní stav této části zdi
(zřejmě původně vchod do areálu hřbitova)
přímo ohrožuje reliéf. Rada rozhodla požádat
odbor kultury a památkové péče Krajského
úřadu Středočeského kraje o souhlas s restaurováním a přemístěním reliéfu do budovy radnice.
Rada schválila na základě doporučení výběrové komise přidělení veřejné zakázky
„Oprava části fasády budovy základní školy“ uchazeči Slánská stavební s.r.o., Praha
6 za nabídkovou cenu 94 242 Kč bez DPH
(114 033 Kč včetně DPH). Společnost byla
vybrána ze 3 uchazečů, předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 100 000,-- Kč
bez DPH.
Na základě doporučení výběrové komise rada přidělila veřejnou zakázku „Chodník
a parkovací stání v ul. Čechova – 1. etapa“
společnosti Stavební firma Neumann, s.r.o.,
Mělník za nabídkovou cenu 269 979 Kč bez
DPH (326 675 Kč včetně DPH). Firma byla
vybrána z 5 uchazečů, předpokládaná hodnota zakázky byla 370 000,-- Kč bez DPH.

Červen 2013
Tajemník městského úřadu informoval
radu, že dne 10. 6. 2013 bylo vyhlášeno
nové výběrové řízení na pořízení čisticí ko-

munální techniky.
Na město se obrátil farář Římskokatolické
farnosti v Kralupech nad Vltavou se žádostí o poskytnutí příspěvku na opravu varhan
v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech, na tuto
opravu obdržela farnost příspěvek ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy. Rada schválila poskytnutí příspěvku na spolufinancování ve výši
Kč 5 000,--.
Rada schválila vyhlášení záměru pronájmu
části pozemku města parc. č. 1622/2 v k.ú.
Velvary.
Radě byla předložena žádost o zapůjčení areálu Malovarského rybníka na pořádání veřejné hudební produkce (diskotéky) dne
29. června 2013, a to od 15 hodin do 03.00
hodin. Rada zapůjčení areálu neschválila.
Rada schválila přidělení veřejné zakázky
„Položení kamenné dlažby v průjezdu radnice“ Pavlu Kytkovi, Praha 10, za celkovou
nabídkovou cenu 230 380,-- Kč. Typ dlažby a její položení je třeba konzultovat se zástupci památkové péče.
Rada schválila uzavření smlouvy o nájmu a údržbě softwaru pro Městskou policii
Velvary se společností FT Technologies, a.s.,
za 3 500,-- Kč/ měsíc bez DPH.
Radě byla předložena informace o schválených a neschválených dotacích v rámci
11. výzvy z MAS Přemyslovské střední Čechy. Dotace městu Velvary na revitalizaci
parku za základní školou nebyla schválena.
Místostarosta informoval radu o lokálních
záplavách dne 9. 6. 2013 v ul. Hradební a za
fotbalovým hřištěm.
Starostka informovala radu o tom, že na
diskuzním fóru na webových stránkách města probíhá diskuze k akcím v areálu Malovarského rybníka v návaznosti na to, že rada
neschválila zapůjčení areálu rybníka na hudební produkci 29. 6. 2013. Účastníci internetové diskuze se dohodli, že přijdou diskutovat na zasedání zastupitelstva města dne
26. 6. 2013.
Rada vyslechla prezentaci obchodní
zástupkyně společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s., která představila společnost
a služby, které zajišťuje pro své členy – obce
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a města. Společnost Energie pod kontrolou
se zabývá správou odběrných míst a nákupem elektrické energie a zemního plynu od
prodejců.
Rada na základě doporučení výběrové
komise schválila zadání veřejné zakázky
„Oprava ulic Sokolská, Čechova – 3. etapa“ společnosti COLAS CZ, a.s., Praha 9 za
nabídkovou cenu 798 398,12 Kč bez DPH
(966 061,82 Kč včetně DPH). Firma byla
vybrána ze 6 uchazečů, předpokládaná
hodnota zakázky byla 1 217 000,-- Kč bez
DPH.
Na základě doporučení výběrové komise rada schválila zadání veřejné zakázky
„Přechod pro chodce v ul. Školní“ společnosti Silnice Slaný, spol. s r.o., Slaný za
nabídkovou cenu 149 192,78 Kč bez DPH
(180 523,28 Kč včetně DPH). Firma byla vybrána ze 6 uchazečů, předpokládaná hodnota zakázky byla 247 000,-- Kč bez DPH
Rada schválila pronájem části pozemku parc.č. 451/2 v k.ú. Ješín (za domem
čp. 11). Podmínkou pronájmu je, že pozemek nebude oplocen (požadavek Povodí
Vltavy).
Rada se zabývala využitím budovy bývalé synagogy, v níž dosud sídlí Základní
škola. Jedním z námětů je využít budovu
pro volnočasové aktivity.
Radě byla předložena žádost vlastníka
pozemků v okolí Podhorního mlýna o stanovisko města k záměru výstavby sportovišť pro veřejnost na soukromých pozemcích. Rada zásadní námitky k uvedenému
záměru nemá za předpokladu, že zůstane
zachována cesta pro pěší. Veškeré stavební úpravy musí být v souladu se stavebními
předpisy a schváleny ve stavebním řízení.
Rada schválila žádost o zapůjčení víceúčelového hřiště dne 27. 7. 2013 za účelem
pořádání 4. ročníku nohejbalového turnaje
Velvary cup. Rada schválila výjimku ze zákazu vnášení občerstvení a alkoholických
nápojů do areálu hřiště pro uvedenou akci.
Starostka informovala radu o probíhajících investičních akcích: stále probíhají práce na opravě střechy kostela sv.
Jiří, oprava krovu a střechy věže Pražské
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brány byla dokončena, opravy místních
komunikací na Velké Bučině a v Ješíně byly
dokončeny.

Červenec 2013
Starostka informovala radu, že již byla
Státním fondem životního prostředí vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci na
zateplení veřejných budov, probíhá projektová příprava na zateplení a stavební úpravy Sokolovny.
Hodnotící komise doporučila radě vybrat
ze 2 nabídek na pořízení čisticí komunální techniky nabídku společnosti Šípal s.r.o.
Po podpisu smlouvy o dílo se předpokládá
dodání stroje do 90 dnů.
Rada vyslechla prezentaci představitelů vznikající o. p. s. týkající se záměru organizování volnočasových aktivit pro děti,
mládež, dospělé i seniory v budově bývalé synagogy. Město by se na tomto záměru mohlo podílet symbolickým nájemným
a podporovat je prostřednictvím grantu.
Při čerpání vody v zaplavených Neratovicích se porouchalo čerpadlo, jehož pořizovací hodnota byla více než 50 tis. Kč. Jeho
oprava je nerentabilní, bude pořízeno čerpadlo nové v ceně cca 42 tis. Kč. Po nahlášení této skutečnosti Středočeskému kraji město obdrželo příslib finančního daru
Kč 40 000,--. Rada přijetí finančního daru
schválila.
Starostka a místostarosta informovali o probíhajících stavbách: byla zahájena
rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně a rekonstrukce chodníku ve dvoře základní školy, pokračuje oprava kapličky v Ješíně, pokračuje rekonstrukce střední části krovu a střechy na kostele sv. Jiří,
dne 12. 7. 2013 bude zahájena rekonstrukce podlahy v průjezdu radnice.
Starostka informovala členy rady, že Národní pamákový ústav nesouhlasí s přemístěním Palladia od kostela sv. Jíří do budovy radnice.
Ve Velvarech dne 23. 7. 2013
Jitka Linhartová

Pozvánka

Inzerce

Individuální výuka

matematiky, účetnictví, českého a anglického jazyka ve Velvarech
Vysokoškolsky vzdělaná lektorka nově nabízí výuku
pro studenty středních škol dle učebních osnov jednotlivé školy.
• časově přizpůsobím výuku Vašim požadavkům a představám
(možnost během prázdnin)
• zaručuji optimální tempo výuky – individuální přístup ke každému studentovi
• cíleně se zaměřím na slabší místa ve znalostech učiva
• Vaše volba intenzity, místa i času přípravy

Průběh výuky:

» zopakování probraného učiva
» objasnění a vysvětlení problémových oblastí
» zadání a následná oprava domácího úkolu e-mailem

Kontakt:
		
		

+420 733 516 307
r.bazalova@seznam.cz
www.doucovani-velvary.cz

Hodina trvá 45 min. – cena 250,- Kč

www.velvary.cz
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Z ákladní škola

Základní škola, Velvary, Karla Krohna 527

Jako reakce na zvyšující se počet dětí
vyžadujících zvláštní péči v dané spádové oblasti vznikla na nám. Krále Vladislava č.p. 10 (Panská hospoda) dne 1. 9.1968
Zvláštní škola ve Velvarech, okr. Kladno.
První rok se jednalo o jednu třídu, kterou
navštěvovali pouze žáci prvního stupně.
Komplikované dopravní spojení bylo příčinou rozšíření i o druhý stupeň a možnost
plnění celé povinné školní docházky.
Škola byla pod Okresním národním výborem v Kladně, později zálohovou organizací Školského úřadu Kladno. Byla určena
pro žáky, kteří nemohli úspěšně zvládnout
požadavky ZDŠ (ZŠ). Výchovně vzdělávací činnost probíhala na základě centrálního
vzdělávacího programu vydaného ministerstvem pro oblast školství a jeho vzdělávací obsah byl dán učivem.
Z důvodu havarijního stavu budovy,
v níž se škola nacházela, došlo k přestěhování a od školního roku 1989/1990 do
1993/1994 fungovala škola v ulici Školní č p. 268. K poslednímu stěhování došlo k 1.9.1994 do neúčelového objektu
bývalé židovské synagogy Karla Krohna
č.p. 527. Zde se, zejména z prostorových
důvodů, ustálil počet tříd na tři a kapacita na 34 žáků.
V souvislosti se změnami státoprávního uspořádání se škola v roce 2000 stává právním subjektem s názvem Zvláštní
škola Velvary, okr. Kladno a od roku 2001
příspěvkovou organizací Středočeského
kraje.
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K zásadním změnám dochází v roce 2005
v souvislosti s novými školskými právními předpisy. Kromě změny názvu na Základní škola, Velvary, Karla Krohna 527 je
od školního roku 2007/2008 postupně
centrální vzdělávací program nahrazován
školním vzdělávacím programem vypracovaným podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
určeného pouze pro žáky s lehkým mentálním postižením. Vzdělávací obsah už nevychází z učiva, je definován požadovanými výstupy a kompetencemi.
Ve společnosti se mění také náhled a přístup k žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Dřívější tendence vycházely z předpokladu, že většina takovýchto žáků může být
úspěšně vzdělávána v odpovídajícím vzdělávacím programu ve speciálním vzdělávacím zařízení (např. zvláštní škola), kde jsou
vytvořeny speciální podmínky na základě individuality každého žáka a speciální
pedagogové používají speciální metody,
pomůcky a postupy. Za tímto účelem byl
vytvořen systém speciálních škol.
V souvislosti s ním je však nyní poukazováno na „vzdělávací vytržení“ žáků se speciálními potřebami z vrstevnické populace a je upřednostňována tzv. inkluze - přístup, který předpokládá zařazení všech
dětí do běžné školy (tzv. hlavní vzdělávací
proud). Ze svého principu nerozděluje děti
na ty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich. Pracuje se s heterogenním

kolektivem žáků a každý jedinec se proto stává objektem individualizovaného přístupu.
V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti
jiného etnika či většinové společnosti. Pedagog se všem dětem věnuje rovnocenně, nikomu více ani méně.
Aktuální trendy (zejména inkluzívní vzdělávání, posouvání hranice mentální úrovně pro
speciální vzdělávání a určení naší školy pouze pro žáky s lehkou mentální retardací) se
projevily poklesem žáků a vedly k promyšlenému, postupnému a řízenému ukončování
činnosti. V roce 2013 rozhodl zřizovatel o zrušení a zániku školy k 31. 8. 2013 formou sloučení od 1.9.2013 se Základní školou, Slaný, Palackého 570.
Jednalo se o malokapacitní malotřídní zařízení. Studijní i pracovní klima bylo zásadně
ovlivněno malým počtem žáků; třídami s více postupnými ročníky, které nebyly sestaveny fixně, takže se všechny děti navzájem znaly; značně stabilním pedagogickým sborem s dobrými pracovní vztahy; individuálním, ale důsledným pedagogickým přístupem;
komorním estetickým prostředím zejména v atypické budově bývalé židovské synagogy, která více odpovídá představě rodinné vilky než standardní školy atd. Příjemná, klidná a nestresující atmosféra, které nechyběly pravidly přesně stanovené mantinely, měla
i terapeutický efekt. Pozitivně ovlivňovala i žáky s problémovým chováním.
Posláním školy bylo nabízet kvalitní základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které zohledňovalo jejich individuální předpoklady, potřeby ale také
možnosti, a připravit je na zařazení do praktického života osobního, studijního a následně pracovního.
Cílem byl spokojený, pro život všestranně připravený a kompetentní jedinec.
Za 45 školních let prošlo školou 348 žáků, vyučovalo 18 kmenových pedagogů,
7 externistů a ve vedení se vystřídalo 6 ředitelek.
Loučíme se se všemi, kteří byli se školou v kontaktu, a děkujeme těm, kteří s námi
spolupracovali.
PaedDr. Jana Hevessyová, ředitelka školy
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Procházky starými Velvarami
(pokračování)

Procházkou po náměstí pokračujeme malým domkem, který já již nepamatuju a kde
bývalo vetešnictví otce pana Krohna. Nyní
zde stojí výstavná budova, kdysi okresního domu.
Z časů, kdy byly Velvary okresním městem, zůstal na domě reliéf státního znaku –
lva. Sídlila zde přízemní hospodářská záložna. V prvním patře pamatuji ještě okresní
zasedací síň, která sloužila i jako modlitebna Československé církve husitské. Dnes
v přízemí slouží České spořitelně.
Přes ulici stojí dům, kde měl textilní obchod
pan Mareček. Dnes je zde vinárna. Vedle
stojí dům č.p. 57, mého dědy pana Jelena,
obchodníka střižním zbožím. V domě býval
jeden ze čtyř zájezdních hostinců „Reduta“.
Můj děda ho zrušil kolem roku 1930 a přestavěl na obchod s obuví, pedikuru a ševcárnu firmy Baťa. V tomto památkově chráněném domě (ještě v době mého dětství
pokrytých šindelovou střechou) je sklep
s dvěmi zasypanými podzemními chodbami. Spal v něm „zimní král“ Fridrich Falcký,
když prchal po prohrané bitvě na Bílé hoře
z Čech. Dnes jsou zde asijské prodejny zeleniny a textilu.
Přes ulici stojí čtvrtý zájezdní hostinec
„Hvězda“, který vlastnil spolu s hospodou
pan Paulus, který zemřel v koncentračním
táboře. Jeho syn JUDr. Jan Paulus býval
velvarskou tenisovou jedničkou. V tomto
domě, vedle vchodu do hospody, míval drogerii pan Pátý. Za ním, v místě zastavěné
ulice (souběžná s Pražskou ul.), byla filiálka
pražského velkouzenáře Macešky. Zmíněná

ulice před rokem 1905
Zpravodaj
Velvary
18 Pražská

zastavěná ulice končila na Brčkově, v místech garáže a dvora pana Egermayera. Potom následoval koloniální obchod pana
Škocha (míval ještě filiálku v Chržínské ulici, kde dnes bydlí pan stavitel Bílek). Dnes
je zde prodejna s potravinami paní Práznovské. Před prodejnou stála až do 60. let
benzinová pumpa. Pumpu obsluhovala zaměstnankyně od Škochů. Vedle stojí dům
pana Němečka, opraváře a prodejce jízdních kol, dnes papírnictví paní Doškové. Ve
vedle stojícím Lorencovic domě míval řeznictví pan Horáček. Majitel dalšího domu
pan Vožech měl koloniální obchod a velkoobchod s kávou. Jeho manželka byla velkou
mecenáškou kostela (věnovala kostelu sochu Panny Marie a křišťálový lustr). Dnes
je zde asijská prodejna s potravinami. Ve
vedlejším domě slečny Chmelařové (později pana Krásy), bylo na rohu proti faře
řeznictví pana Sojovského.
Stojí za zmínku, že v době RakouskaUherska a první republiky (kterou komunisté rádi líčili jako dobu nezaměstnanosti a bídy) byly ve Velvarech čtyři peněžní
ústavy, čtrnáct hospod a čtyři benzinové
pumpy. Na náměstí vedle kostela Sv.Kateřiny stál okresní soud, kde působil šachový velmistr JUDr. Trejbal, který byl za války pro protinacistickou činnost popraven.
Dnes je zde městský úřad (na dvoře jsou
dodnes vězeňské kobky).
Dr. Ing. Pavel Marek

A nketa

Na anketní otázku

Kam se letos chystáte
na dovolenou?
Odpovídali čtenáři velvarské knihovny.

Jana J. (52)
Já nikam nejezdím. Mám doma bazén,
tak si vlezu do bazénu a nepotřebuji
nikam jet.
Jan R. (34)
První část jsem jezdil na kole a autem
po Nizozemí. Teď pojedu na 14 dní jako
vedoucí na dětský tábor.
Radka P. (39)

Já právě dovolenou mám, zítra mi končí. Trávila jsem ji výletově a pracovně.
Hodně jsem jezdila na kole a v sobotu
jedeme na výlet do Hrádku u Nechanic.

Radka H. (42)
Já už jsem dovolenou měla. Byla jsem
v Gruzii.
Jitka M. (42)

Pojedeme s dětmi na kola na Šumavu.

Karel H. (52)

Letos trávíme dovolenou doma. No…
možná pojedeme na víkend za švagrem
do Písku.

Soňa S. (61)
Já jsem celoroční dovolenkář. Jsem
už v důchodu.
Markéta N. (40)
Nejdříve jsem byla u kamarádky ve Vlašimi a příští týden jedeme do Třeboně.
Anna D. (68)

Letošní dovolenou jsem trávila v Řecku,
byl to desetidenní pobyt. A teď se chystám strávit týden v Lednici, budeme

poznávat krásy jižní Moravy.

Kateřina B. (35) Právě zítra odjíždíme
do Alp, máme rádi hory v létě. Už se
těšíme, jak se budeme s dětmi koupat
v jezeře. Byli jsme také v České Kanadě
na kolách.
Jiří V. (58)

Já jezdím na dovolenou až na podzim.
Většinou si zaplatíme s manželkou na
týden ambulantně nějaké procedury
v lázních.

Věra M. (44)
O dovolené si nechám leda zdát. Většinu
si jí šetřím na marodění. Když mi něco
je, málokdy si nechám napsat neschopenku. Bojím se, že by mě šéf vyhodil.
Dělám ve firmě, kde už se to stalo, tak
se o práci bojím.
Daniela J. (27)

Čekám na nějakou dobrou nabídku last
minute k moři. Spoléhám, že se v srpnu
něco urodí. V podstatě je mi jedno, kam
to bude.

Jana Š. (44)
Letos budu o dovolené doma, ale plánuji
si různé vyjížďky za kulturou. Třeba do
Prahy na výstavy, které bych ráda viděla, a na které jinak nemám čas. Ale kdybych měla mít nějakou ideální dovolenou, tak by mi mohla dát rodina poukaz
třeba do lázní, kde by o mě pečovali.
Ale musela bych tam jet sama, abych
si konečně odpočinula.
www.velvary.cz 19
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Jak to bylo s velvarskými hospůdkami
část čtvrtá

Hostinec pod kostelem (současná Základní umělecká škola)

V souvislosti s hospodami stojí za zmínku fakt, že v první polovině devatenáctého století vládla ve Velvarech značná surovost. Ani tehdejší purkmistr neměl dobrou pověst. Měl v oblibě bez příčiny zbít
do krvava leckterého návštěvníka zdejších
hospůdek, např. Zlaté hvězdy, nebo Reduty. Purkmistr byl postrachem obzvlášť pro
harfeníky a mládež. Tento tyran zabíjel
i obzvlášť surovým způsobem
zvířectvo pro svoji potěchu. Používal pak
jejich krev a vnitřnosti k domnělé léčbě své
dýchavičnosti. Zdraví mu to ovšem nepřineslo, zemřel v poměrně ´mladém´věku.
Zajímavostí je, že od roku 1864 platila existence ´pivního krejcaru´. (Ve Velvarech jsou o záznamy od roku 1869.) Jednalo se o to, že hospodští museli odevzdávat obci určitou finanční částku z koupeného piva od pivovaru. Hostinští se ale zlobili
a argumentovali tím, že všechno nakoupené pivo leckdy neprodají, a nebo že dochází
ke ztrátám při narážení a čepování. Vypočtenou daň tedy nepovažovali za spravedlivou, ale se vstřícností se nesetkali. Přestože po letech bylo určeno, že mohou skutečně platit, jen za vyčepovaný nápoj, obce
přesto vymáhaly částku za nakoupené litry. Tyto peníze byly ovšem účelně využity a hradily značnou část obecních vydání. Například u nás ve Velvarech napomohly k umoření dluhu při stavbě, tehdy nové
školy. V prosinci 1793 město rozmístilo na
rohy ulic 13 plechových lamp, ve kterých
se nejdříve svítilo olejem a později petro-
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lejem. I tento náklad hradila právě váreční
kasa. (Tehdy se večer svítilo pouze v zimních měsících.)
V zimě byl prosekáván led na Malovarském rybníku a byl vožen do sklepů hospod a řeznictví k lepšímu uchování piva
a masa. V dávných dobách se používalo
sudové pivo, jako občasné platidlo společně s mincemi.
Jako jinou perličku uvedu záznamy týkající se hospod, které jsou zvěčněny v „Knize pokuty“ která začíná vést své záznamy
od roku 1813 (jinak byly tyto třídní knihy,
které sloužily k zapisování poznámek také
nazývány ´černá kniha´, nebo ´kniha hanby´). První zápis budu citovat: „Skrze chození do hospody, an již vícekrát napomenuti ano i hůlkou trestáni byli, dne 8. února
1856 do této knihy hanby zapsati se museli.“ Konec citátu kantorovy poznámky, níže
je pak vypsána celá řada jmen žáků, kteří
se provinili a je jich pěkný zástup.
Další zápis z ´černé knihy´ hovoří o žákovi Janovi B., který 30. dubna 1852 ukradl
v hospodě U města Paříže dvě libry masa.
Když mu za to mělo být ve škole vyčiněno, vzepřel se tím, že mu otec řekl, aby
se nenechal trestat a ze školy utekl domů.
Přesto dostal tři učitelské rány rákoskou.
Žák však neprojevil známku lítosti. Navíc
byl tulákem, který zameškával vyučování.
Proto bylo zbytku třídy zakázáno „obcování s tímto jinochem Janem“. (Slovo obcovat
v této době znamenalo, že se nesměli s dotyčným stýkat a hrát si.)
Blanka Tauerová
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145 let historického praporu

Kdo z vás někdy zavítal do Hasičského muzea v Přibyslavi, určitě ho potěšil pohled na exponát, kterého si zde
nesmírně váží. Na čestném místě je tu
vystaven původní historický prapor velvarského hasičského sboru z roku 1868.
A ten se také stal ústředním exponátem
právě probíhající výstavy „Příběhy hasičských praporů.“ Pokud nahlédneme
do důležitých událostí inkriminovaného
roku 1868, zjistíme, že se odehrály hned
dvě. Šlo o zakoupení kárové stříkačky
za 400 zl. a pořízení spolkového praporu
za 450 zl. z veřejné sbírky.
Když jsem si nedávno povídala
s dlouholetým členem našeho hasičského sboru panem Miloslavem Maršálkem,
dozvěděla jsem se i o krušných časech,
které vzácný prapor prožil. V roce 1947
byl slavnostně rozvinut nový spolkový
historický prapor na počest 100 let od
narození zakladatele K. Krohna a 465 let
povýšení Velvar na královské město.
Kromě hasičského znaku nese i znak
města Velvary. Původní historický prapor

byl později předán do opatrování městskému muzeu.
Před třemi desítkami let vrcholily poslední úpravy rekonstrukce přibyslavského zámku, kde právě vznikalo hasičské muzeum. A v té době zavítali
do Velvar členové Ústředního výboru
Svazu požární ochrany, kteří se sháněli
po historických relikviích. Pan Maršálek si
vzpomněl na náš historický prapor a oni
o naši vzácnost projevili velký zájem.
„Vypravil jsem se pro něj tedy do muzea. Když mi ho vydávali, tak jsem
padal do mdlob. Je tam hasičská
kůlna, dříve tam bývala zbrojnice, a prapor tam byl hozený v regálu, zabalený v dece a promočený. Když ho rozvinuli, udělalo se mi špatně,“ říká Miloslav
Maršálek. „Visely z něj doslova proužky.
Bylo to hrozné. Ale představte si, že oni
podle předlohy udělali nový. A nedávno se
dokonce povedlo ten původní zrekonstruovat. Dnes jsou tedy prapory dva. Originál má právě Hasičské muzeum v Přibyslavi. V současné době máme jako sbor
již třetí prapor, ten jsme si pořídili v roce
2010,“ dodal pan Maršálek.
Pokud si budete chtít v letních dnech
dopřát nějaký zajímavý výlet, zkuste
navštívit Přibyslav. V patnácti sálech
přibyslavského zámku je zcela netradičně dokumentována problematika požární ochrany a poslání hasičů
v České republice. Na ploše 3 000 m
jsou vystaveny exponáty připomínající bohatou historii hasičů i technika
používaná v současnosti.
Zdeňka Ortová

Inzerce
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Otakar Špecinger
- devadesát
Asi každý, kdo se jen trochu zajímá o českou historii, se setkal se jménem Otakar Špecinger. Nesmírně činorodý plodný
autor mnoha historických publikaci, ale
i významná osobnost kulturního a společenského života oslaví letos 29. srpna
významné životní jubileum – devadesáté
narozeniny. Tento odborně velice ceněný
historik žije skromně ve svém kralupském
bytě společně se svou manželkou, která je
mu po dlouhé roky chápající oporou.
Narodil se v Kralupech nad Vltavou, kde také navštěvoval obecnou školu
a potom v roce 1942 maturoval na reálném gymnáziu. Po krátkém působení v Libochovicích, kde se mladý Špecinger aktivně zapojil do protinacistického odboje,
vrátil se do rodných Kralup. V poválečných
letech studoval na Vysoké škole hospodářských věd a v roce 1950 byl promován komerčním inženýrem, v dnešní terminologii – ekonomem. Potom vlastně až do svého odchodu do důchodu pracoval v podniku Barvy, kde byl nakonec ředitelem kralupského závodu.
Ale jeho záliba v historickém bádání, která se projevila už během gymnaziálních studií, a kterou podporovali i jeho
rodiče, se postupně projevila velice širokou publikační činností, která svým významem převýšila jeho pracovní odbornost.
Věnoval se především historii severozápadních Čech od Žatecka až po Českolipsko, ale především se soustřeďoval na dolní Povltaví. Z toho vznikla celá řada publikací o Kralupech nad Vltavou, Veltrusech,
Nelahozevsi, Obříství, Sazené, Velvarech,
atd. Nově a objevně popsal například také
historii Libochovicka, zámku Líčkov u Žatce, i památných severočeských bitev.
Věnoval se také poznávání života mnoha
významných osobností kulturního a společenského života. Vedle známých postav,
jako je Antonín Dvořák, K. H. Mácha nebo
Jaroslav Saifert, pro nás objevil mnohé další neprávem polozapomenuté, jako

jsou například Jiří Kars, Tereza Stolzová,
Berta Mühlsteinová, Josef Lev, nebo Josef
Rublič.
Když jsem poprvé četl historické práce
Otakara Špecingera, obdivoval jsem především šířku záběru i hloubku jeho poznání. Ale vedle toho mě zaujal i jemně vytříbený styl jeho psaní. Přestože jeho práce
často cituje mnoho fundovaných historiků, považuji za velkou přednost jeho tvorby také to, že dokázal zaujmout i nejširší
vrstvy čtenářů.
Měl jsem tu vzácnou možnost poznat
tohoto významného člověka také osobně. A doslova jsem užasl nad jeho nefalšovanou skromností, spojenou s ohromnými znalostmi historie a kultury. A stejně
jako ve svých knihách píše, dovede zaujatě a fundovaně o každém tématu hovořit.
A když se ponoří do své milované historie,
nikdo by nehádal tomu vitálnímu mladíkovi jeho devadesátku.
A na závěr ještě prozradím jednu z jeho
„utajovaných“ zálib, o které veřejnost
vlastně ani neví. Její vznik spadá až do
dávných let gymnaziálních studií, kdy se
začal věnovat kresbě a malování. Vytvořil nespočet půvabných obrazů, převážně
krajinářských – orientovaných samozřejmě na jeho milované dolní Povltaví.
Rudolf Votruba
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S lovan Velvary

Další fotbalová sezóna je tady!!!
Zveme naše příznivce
na novou sezónu!!!
K další fotbalové sezóně se opět schyluje a pomalu se začíná připravovat více
jak 100 aktivních hráčů na novou sezónu. Již měsíc pilně trénují naši muži. A již
10. srpna zajíždí naše A mužstvo
k prvnímu mistrovskému utkání do
Hvozdnice, kde zahájí další rok v krajské
I.A třídě. První domácí mistrovský zápas
odehrají naši borci 17. 8. od 17 hodin proti
Hradištku.
A začínají trénovat i ostatní. Jako
první z dětí začínají trénovat mladší a starší přípravka (nejmenší děti
od 5 do 9 let) a to již v pondělí 5. 8.
od 17:30 hodin. Týden na to začínají
od 18:00 dva týmy žáků a také naši
dorostenci.
Nutno podotknout, že tito naši hráči
mohou hrát jenom díky dalším nadšencům, kteří se starají o chod oddílu,
údržbu našeho krásného areálu, ale také
o to, aby byl na chod tak velikého spolku dostatek financí (díky aktualizovaným
databázím aktivních členů jsme zjistili,
že jsme 3 největší oddíl v okrese Kladno). Zde bychom chtěli na startu nové
sezóny opět poděkovat mnoha firmám,
které nám každoročně pomáhají a také
městu, které náš oddíl podporuje nejvíce.
Ale kromě staronových firem se nám
daří díky aktivitě členů získávat i nové
společnosti které nám chtějí pomoci.
Rád bych tímto poděkoval společnosti

T-Systems a.s., která náš oddíl vybavila
novými počítači a monitorem, protože
staré vybavení již nevyhovovalo. A nyní
se stejnou společností připravujeme
nákup tolik potřebného sportovního vybavení – nových dresů pro tým starších
žáků a řadu tréninkového vybavení.

Nábor nových členů
Na startu nové sezóny zveme malé
i větší kluky na naše tréninky. Přijďte
se třeba jen podívat. A zveme také
tatínky, kteří by se rádi zapojili do tréninku a pomohli našim trenérům. V případě zájmu se zastavte v areálu Slovanu
nebo mailujte na info@slovanvelvary.cz,
rádi se s vámi domluvíme.

www.slovanvelvary.cz
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Vycházka
Věřili byste tomu, že při jediné vycházce můžete vidět Prahu, Mělník, Kladno, Slaný a další místa v širokém okolí? Že to není možné za jedno odpoledne stihnout ani autem natož
pěšky? Pojďte se mnou. Začneme tím, že vystoupáme na Radovič. Na vrcholku se otočíme k západu. Přímo pod námi leží malebné vesnice v širokém okolí. Samotné město Velvary, návrší s kostelem v Chržíně, panoráma Českého Středohoří, Říp a vesnice před ním.
Na severu pak vidíme dálnici a za okrajem Řipské plošiny porostlé lesem návrší u Nové vsi
zvané Škarechov.
Podíváme-li se na jih uvidíme Slaný s jeho dominantou „ Slánskou horou“.
Budeme pokračovat polní cestou směrem ke Kralupům. Po pravé ruce uvidíme „velvarský
les“, který nechali před 200 lety vysázet velvarští radní, aby voda při prudkých deštích
nepřinášela bahno až do města.
My však budeme pokračovat polní cestou dál na východ. Ještě před několika lety bychom
přišli k mohutnému stromu. Tabulka na něm hlásala, že se jedná o Dřezovec. Bohužel
jeho zdravotní stav byl tak špatný, že by mohl ohrožovat kolemjdoucí a tak musel být pokácen. Na jeho místě byl, ale vysazen nový strom stejného druhu. Za ním můžeme vidět
velké nádrže skladu ropy firmy Mero.
Pojďme, ale ještě dál. Po levé straně nám zůstaly dva malé lesíky zvané „ Na dubci“.
U bývalé, dnes již zavezené Lešanské pískovny, zeleně značená turistická cesta odbočuje
vlevo do Velvar. Nedaleko odtud byl v roce 1888 objeven unikátní pravěký nález. Kamenný kladívkovitý sekeromlat z doby asi před více jak 5500 lety.
Zdá se vám těch let málo? Pak tedy něco mnohem staršího tentokrát z geologie. Návrší
mezi kralupským Hostibejkem a velvarským Radovičem, po kterém naše putování vede,
je totiž zbytkem nejstarší vltavské terasy tzv. „ Krabčické“ . Ano, slyšíte dobře, tudy tekla
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(Foto Pavel Bakalář)

Vltava někdy před více jak jedním milionem let, na počátku čtvrtohor.
Naše cesta pokračuje dál po „zelené“. Po několika stech metrech překročíme státní silnici
do Lešan a mineme bývalý kravín. Vlevo uvidíme nově opravenou kapličku sv. Jana a přímo
před námi nově vybudované sídliště „Lešany resort.“
Opět se zastavíme až na křižovatce turistických cest na okraji lesa Lutovníka. Severně
se nám otevřelo další panoráma. Začneme těsně u okraje lesa, kde v poli vidíme skupinku stromů. Uprostřed ní je malé jezírko. Jde asi o pozůstatek větších vodních ploch, o čemž
svědčí i starší název této polohy „V jezerech“. Za nimi na horizontu jsou vidět „věžáky“
kladenského Rozdělova. O něco blíže k nám je stříbřitě lesklá koule vodojemu nad Slatinou
a také část malebného údolí Knovízského potoka, kterému se kdysi říkalo Svatojiřský.
My však půjdeme dále směrem na Kralupy. Dostaneme se až k betonové nádrži kralupského vodojemu. Zde se naposledy zastavíme, abychom se pokochali výhledem do kraje.
Začneme na severu u elektrárny v Horních Počáplech, podíváme se na Mělník s jeho
zámkem a okolními sídlišti, uvidíme neratovickou Spolanu s jejím komínem a chladicí věží,
kostel v Panenských Břežanech, tovární haly Aera na „Vodolce“. A také Kralupy s nejbližším
okolím. Dřínovský vrch, Veltruský park a vesnice táhnoucí se až Mělníku. Stočíme-li náš
pohled dále k jihu, uvidíme úzké údolí Vltavy u Chvatěrub. Když je ovzduší čisté vidíme
i televizní vysílač na Žižkově, také Chýnovský háj nad Libčicemi a věž kostela v Tursku.
Vedle něj návrší s prastarým, snad keltským názvem Ers. Večer jsou vidět i přistávající
letadla na ruzyňském letišti. Turistická značka nás přivede přes kralupský Hostibejk dále
až k zdejšímu nádraží, odkud se můžeme domů vrátit vlakem. Zdatnější turisté mohou
zvolit návrat zpět po stejné trase. Stejně tak můžete jet do Kralup vlakem a tuto trasu jít
opačným směrem
Tak jsme se za odpoledne prošli po jediném místě v širokém okolí, ze kterého můžeme
vidět krajinu okolo sebe v celé šíři 360 stupňů. Vezmete-li si na cestu turistickou mapu
a dalekohled, uvidíte toho ještě mnohem víc a budete se sem možná vracet častěji.
Václav Fencl

Inzerce
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K řížovka

Roku 1663 padla ve Velvarech za oběť žhářství řada domů v dnešní Chržínské
ulici, na náměstí a na Slanském předměstí. Požáry zakládaly dvě žebračky,
Marie Volfínová a její desetiletá pomocnice, obě prý ve službách francouzského
krále. Volfínová byla o rok později v Praze....
(viz tajenka)
Známý autor bajek
Židovský duchovní
Nepravdy
Větrná bouře
Rozednívání
Kouzelník
Lázeň
Část atlasu
Odcizovat
Autostráda
Být na kolenou
Autorská odměna
Kmet

VYLUŠTĚNÍ
červencového
ČÍSLA
Stránku připravila Z. Ortová

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... VRHALA STÍN
www.velvary.cz 31

Poděkování
ZŠ Velvary třída 7. A s paní učitelkou V. Dvořákovou by touto cestou chtěla poděkovat
za sponzorský dar – dopravu kol do RS Poslův Mlýn.
Díky přepravě kol si žáci mohli dovolit vyjet na kole za krásami Máchova kraje
– hrad Houska, Bezděz a cyklotrasy okolo Máchova jezera. Všichni si školu v přírodě
krásně užili také díky krásnému počasí.
Poděkování patří firmě Velvana a.s. jmenovitě p. J. Markovi za bezplatné poskytnutí
vozidla a řidiči p. S. Veverkovi za odvoz a čas. Ještě jednou díky.
Žáci 7. A + třídní učitelka.
Mgr. V. Dvořáková
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