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Vzpomínáme

Dne 30. října uplyne už celý rok,
kdy navždy odešel pan

JIŘÍ KAREL,

dlouholetý člen a funkcionář fotbalového
oddílu Slovan Velvary.
Pan Karel zasvětil práci pro velvarskou kopanou čtyři desítky let
svého života. V letech 1969 až 1972 zastával funkci sekretáře a od
roku 1973 do roku 2011 pracoval na pozici jednatele. Zároveň se zasvěceně
a pečlivě věnoval náročné práci kronikáře klubu.
Každé z činností, které pro náš fotbal vykonával, daroval celé srdce a všechen svůj volný čas.
Ač ryzí amatér, vše dělal na zcela profesionální úrovni a jeho odchod byl pro velvarskou
kopanou velkou a nenahraditelnou ztrátou.
Za všechny fotbalisty, fotbalové příznivce, kamarády a dobré sousedy s úctou vzpomíná
Josef Michaličko
Inzerce
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Z právy z rady

Vybráno z jednání rady
Srpen 2013
Rada schválila zapojení města Velvary do
projektu Malované mapy.
Společnost DECARO RMG požádala o příspěvek ve výši Kč 3000,-- na financování účasti žáka
ZŠ Velvary na Republikovém finále Odznaku
Všestrannosti Olympijských vítězů. Podle
dostupných informací je financování této akce
zajištěno dostatečně z jiných zdrojů, proto byl po
domluvě s ředitelem školy poskytnut škole věcný
dar – tretry – v hodnotě cca Kč 2 500,--.
Rada projednala nabídku společnosti MOBISYS, která nabízí aplikaci pro chytré telefony –
viz www.mobisys.cz. Využití aplikace je na
12 měsíců zdarma, pouze zasílání klasických
SMS pro starší typy telefonů je zpoplatněno –
0,90 Kč/1 SMS. Rada s využitím aplikace vyslovila souhlas, po zprovoznění aplikace pro město
Velvary budou občané informováni prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek města.
Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na opravy podloubí a části fasády na budově
radnice čp. 1.
Rada projednala nabídku Ústecké televize
na zpracování videospotu v délce cca 15 minut,
rada objednání videospotu neschválila.
Rada projednala žádost TJ Slovan, který
požádal o povolení dne 17. 8. 2013 pořádat
taneční zábavu v areálu fotbalového hřiště.
Vzhledem k tomu, že se v minulosti při obdobné
akci vyskytly připomínky k velkému hluku, rada
uložila pořadatelům, aby zajistili nižší hladinu hluku z hudební produkce.
Rada vzala na vědomí informace o probíhajících
stavbách (rekonstrukce sociálního zařízení ve
školní jídelně, rekonstrukce chodníku na dvoře
ZŠ, oprava kapličky v Ješíně, oprava střední části
střechy a krovu kostela sv. Jiří, pokládka dlažby

v průjezdu radnice, stavba parkoviště u zdravotního střediska, oprava kanalizace v rybníčku u synagogy, přechod pro chodce ve Školní ulici).
Starostka informovala členy rady, že byla
připravena schránka, kam pro příští generace
byly uloženy dokumenty současné doby,
schránka bude vložena po dokončení opravy
do sanktusní věže kostela sv. Jiří.
V souvislosti s připravovanými stavbami města
byli osloveni provozovatelé sítí k tomu, aby
provedli rekonstrukce svých sítí. Společnost RWE
provede rekonstrukci plynovodu v části ulic
Sokolská – Čechova a v Komenského ulici,
společnost ČEZ již provádí položení vedení NN
do země v Pivovarské ulici. Současně s tím bude
do země uloženo i vedení pro veřejné osvětlení.
Starostka informovala členy rady, že odbor
kultury Krajského úřadu Středočeského kraje
akceptoval připomínky k zamítavému stanovisku
Národního památkového ústavu a souhlasí
s restaurováním Palladia a jeho přemístěním
do budovy radnice.
Starostka seznámila členy rady se zamítavým
stanoviskem ŘSD ve věci vybudování kruhového
objezdu na silnici I/16 na křižovatce u benzinového čerpadla.
Starostka informovala radu, že k 31.08. 2013
odchází z MP Velvary jeden strážník, je třeba
vyhlásit výběrové řízení. Podmínkou pro přijetí
bude složení příslušných zkoušek.
Starostka informovala radu o ukončení činnosti
Střední odborné školy Velvary k 31.8.2013.
Starostka navrhla, aby dvě podlaží budovy byly
využívány základní školou (školní družina, školní
dílny atd. a jedno podlaží upraveno pro bydlení.
Ve Velvarech dne 19. 9. 2013				
Jitka Linhartová
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Oznámení
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R ozdělení volebních okrsků
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R ozdělení volebních okrsků
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R ozdělení volebních okrsků
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Z právy z města

Dny evropského dědictví

Fotografie Jitky Kůrkové z I. části programu Dnů evropského dědictví v sobotu 14. září - přednáška
Ing. arch. Jana Pešty na téma Architektura a dějiny kostela sv. Jiří. Ze záběrů překvapuje množství
posluchačů a návštěvníků akce. A snímky, které zaslala Marcela Odvodyová, se vracíme k dopolední
části „Po stopách velvarské renesance“, což byla zábavná soutěžní hra pro děti i dospělé, kvízy a živé
obrazy z historie města.

III. etapa opravy v Sokolské ulici
V části ulice Sokolské, podél
nového víceúčelového hřiště,
probíhá III. etapa opravy této
komunikace. Dodavatelem stavby
je firma COLAS CZ. Město
obdrželo řadu připomínek občanů
ke stavebním pracem, ale ne všem
lze vyhovět. Stavět se musí podle
schváleného projektu, navíc je
problém v mělkém uložení
stávající kanalizace. Taktéž
nedošlo k dohodě se společností
Telefonica O2 o přeložení
stávajících telefonních sloupů.
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Cestička

Naši občané připomínali, že není
průchozí cesta kolem čistírny odpadních vod na Chržín. Končila v močálu
a navíc šla přes soukromý pozemek.
Naše technická četa cestu zprůchodnila jiným směrem, takže kolem čistírny
nyní projdete a napojíte se na polní
cestu směrem k Chržínu. Příjemnou
procházku!

Zprávy z města

„O zámecký pohár“

Naše družstvo hasičů se v sobotu 7. září t.r. zúčastnilo
soutěže v požárním útoku „ O zámecký pohár“ v nedaleké
Nelahozevsi. Tamní hasiči uspořádali tuto soutěž v areálu
„Na skále“ po 40 letech! Soutěže s upravenými pravidly
se zúčastnilo 7 družstev, naše družstvo SDH Velvary
obsadilo 4. místo. Na snímku R. Hájkové stojí zleva
J. Boháč, V. Točík, A. Kraus, M. Pašek, dole M. Petráček
a M. Vobořil, Chybí J. Glausch, který také soutěžil.
Text : M .Petráček

Setkání seniorů
Ve středu 18. září 2013 proběhlo další zdařilé setkání seniorů Domova a knihovny. Tématem byla
anglická spisovatelka historických a detektivních románů Edith Mary Pargeterová, známá též pod
pseudonymem Ellis Petersová. Mimo jiné také přeložila Máchův Máj z češtiny do angličtiny.
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Z právy z města

ZEPTALI JSTE SE...
Půvabné fotografie pořídila na procházce
naším městem MUDr. Hana Farná. Zaslala nám
je společně s dotazem:
„Když se mohl zprovoznit Malovarský rybník,
nešlo by udělat něco podobného pro jezírko
vedle bývalé synagogy? Je to moc příjemné
místo. A jak je vidět na mých snímcích, tak
z určitého úhlu, když není vidět na zpustlost,
to může být velmi romantické velvarské zákoutí.

Inzerce
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O odpověď na tuto otázku jsem požádala
starostku Ing. Jitku Linhartovou:
„S rybníčkem u synagogy je třeba ‚něco udělat‘,
to dobře víme a hledáme řešení. Již jsme zde měli
projektanta, aby nám poradil, co s tím. Společně
s rybníkem na Velké Bučině bude vše konzultovat
na odboru ŽP MěÚ Slaný a s výsledkem se nám
ozve. Vše je ale samozřejmě otázkou peněz a priorit... Zatím se podařilo alespoň opravit poškozenou
kanalizaci, která způsobila spoustu problémů.

Pozvánka
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Anketa

Kniha, kterou mám rád/a
a můj vztah ke knihovně
Odpovídali čtenáři velvarské knihovny a klienti Domova

Od 30. 9. do 5. 10. 2013 celostátně probíhá
Týden knihoven.
František K. (53)
Mám rád „verneovky“ a rád se k nim
ve volných chvílích vracím.

pisy, technickou i historickou literaturu.
Na akce vždy čekám netrpělivě. Jsou moc
krásné.

Helena Č. (64)
Mým oblíbeným autorem v současné době
je prof. F.Koukolík a jeho dílo.

Olga K. (89)
(obyvatelka domova Velvary)
Mojí velkou knižní láskou je Vítězslav
Nezval, hlavně sbírka „Sbohem a šáteček“.
Setkání s paní Kratochvílovou jsou moc
milá, poučná, zábavná.

Pavel M. (12)
Rád jsem přečetl Pána prstenů – celou sérii.
Do knihovny chodím po škole, když mám
volno.
Anna D.(68)
Ráda vzpomínám na knihu z dob studií všechny díly Káji Maříka a vracím se také
k některým historickým románům.
Vojtěch H. (12)
Mám rád všech 7 dílů Deníku malého poseroutky. Do knihovny chodím rád, trávím tu
dost volného času.
Jaroslava K. (88)
(obyvatelka domova Velvary)
Měla jsem a mám ráda „Vejce a já“ a „Jih
proti severu“. Akce u nás z knihovny je výborný nápad a vždy se na ně moc těším.
Marie Š. (76)
(obyvatelka domova Velvary)
Ráda se vracím ke knihám Káji Maříka.
Akce z knihovny jsou moc krásné a vždy si
je užiji.
Zdeněk K.(83)
(obyvatelka domova Velvary)
Jsem pořád vášnivý čtenář. Mám rád cesto12 Zpravodaj Velvary

Eva L. (68)
Velice mám ráda knihu „Vejce a já“, která
mě vždy naladí a povzbudí. Jsem moc ráda,
že se mohu účastnit akcí z knihovny, jsou
vždy skvělé a na vysoké úrovni. Když nemůžu, jsem smutná.
Martin G. (13)
Oblíbené knihy? Těch mám docela hodně.
Asi nejradši mám knihy o dinosaurech.
Ve velvarské knihovně se mi líbí, je tu
velký výběr knížek.
Vojtěch J. (13)
Mám rád Harryho Pottera.
Hana H. (82)
(obyvatelka domova Velvary)
Mojí oblíbenou knihou je „Letiště“. Setkání
jsou moc pěkná, ráda na ně chodím, těším
se na ně, obohacují mě.
Marcela B. (50)
Mám moc ráda knihy od Táni Kubátové.
Jarmila V. (81)
Mám moc ráda historii a knihy o ní.

Anketa

Velice na mě zapůsobily knihy H.M.Körnerové „Heřmánkové údolí“, „Pán hor“ a její
poslední román „Kočár do neznáma“ a též
knihy Jean Plaidy. Ke knihovně mám velice
pozitivní vztah.

Kristýna J. (11)
Mám ráda knížky ze série Klub čarodějek.
Napsal je Thomas Brezina.

Jana H. (71)
Velice ráda se vracím k románům a povídkám Jamese Herriota. Do knihovny chodím
pravidelně a ráda a jsem moc spokojena se
všemi službami knihovny.

Marie S. (83)
(obyvatelka domova Velvary)
Teď nečtu, protože nemohu, ale dřív jsem
měla ráda Nerudu – Povídky malostranské.
Akce jsou úžasné, moc se mi to líbí.

Iva M. (25)
Ráda mám knihu J.Irvinga – Pravidla
moštárny. Také bych chtěla dodat, že oddělení pro dospělé se pod vedením paní Kratochvílové dostalo na velice vysokou úroveň.

Nikola L. (12) Já si vybírám nejradši
knížky o koních. Do knihovny chodím ráda,
vynechala jsem jen o prázdninách.

Jiří K. (70)
(obyvatel domova Velvary)
Mojí oblíbenou knihou je „Babička“,
ale čtu vše.

Renáta B. (49)
Ke knihovně mám velmi kladný vztah, protože je tu příjemné prostředí a vždycky si
tu vyberu knížku. Zapůsobila na mě knížka
Věry Nosálové „Slunce vychází na západě“
a často se k ní vracím.

Inzerce
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Článek

Inzerce
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Pozvánka

Inzerce

Inzerce
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce

Vážení čtenáři,
prázdniny jsou za námi a já vás opět budu pravidelně informovat o událostech ze života naší
školy.
Možná jste někteří zaznamenali stavební
práce, které o prázdninách probíhaly. Tyto
práce se týkaly opravy štítu historické budovy
směrem k pavilonu 1. stupně. Městský úřad ve
Velvarech vypsal výběrové řízení, ve kterém
zvítězila Slánská stavební. Tato firma potom
provedla stavební práce. Děkujeme touto cestou
ing. Barsovi za stavební dozor, který měl nad
těmito opravami. Veškeré náklady hradilo město
Velvary. Na školním dvoře vznikly zásluhou
firmy Neumann nové chodníky. Strávníci
navštěvující školní jídelnu jistě zaznamenali
krásně opravené sociální zařízení.
Začátek školního roku nebyl významný jen
pro budoucí prvňáčky. Tyto již tradičně uvítala
paní starostka s panem ředitelem. Do tříd je
doprovodili žáci devátých tříd se školním
maskotem. Velké změny čekaly na žáky 5. A.
Všechny děti dostaly nové tablety, které se tak
staly novou, velmi významnou pomůckou. 5. A
je teprve 13. třídou v České republice, která bude
při své práci používat tuto technickou vymoženost. Děti budou s tablety pracovat v hodinách
přírodovědy, angličtiny a hudební výchovy.
Rodiče se nemusí obávat toho, že by žáci byli
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zahlceni informacemi. Nejdůležitější poznatky
si děti budou zapisovat do sešitů, protože málo
platné, ani ta nejvyspělejší technika nenahradí
samostatný písemný projev.
Při zavádění nové technologie nám velmi pomáhá nakladatelství Fraus, které jako jedno z mála
u nás podporuje výuku za pomoci elektroniky.
Děti jsou nadšené novou pomůckou, při řešení
technických problémů pomáhá pan učitel
Perlík, který ve třídě učí informatiku. Pod
vedením třídní učitelky P. Elicerové již proběhla
schůzka s rodiči. Ti byli seznámeni s novou
pomůckou a ředitel školy pak odpovídal na
jejich dotazy. Škola má zatím tablety zapůjčené
od dodavatelské firmy ISTYLE. Doufáme, že se
najde štědrý sponzor, jehož přičiněním se tablety
stanou trvalým majetkem školy.

Vraťme se ještě k začátku školního roku. Stalo

se hezkou tradicí, že pro prvňáčky, jejich rodiče
i pro ostatní členky KRPDŠ pořádají zahradní
slavnost. I ta letošní proběhla na školním dvoře.
Děti se vyřádily na skákacím hradu, vyzkoušely
si různé netradiční hry, všichni potom ochutnali
dobroty připravené maminkami-členkami KRPDŠ.
První letošní významná akce se uskutečnila 6. září.
Na Stadionu Evžena Rošického v Praze proběhlo
celostátní kolo OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů), kde nás reprezentoval Jan Nídr
z 9. A. Honza celé prázdniny poctivě trénoval
a nevedl si vůbec špatně.
Ze 130 účastníků skončil na 37. místě. Honzovi
na stadionu fandili spolužáci i ostatní sportovní
nadšenci. Měli kromě jiného také možnost setkat se
s našimi atletickými legendami Danou Zátopkovou,
Jarmilou Kratochvílovou, Tomášem Dvořákem,
Robertem Změlíkem, Romanem Šebrlem a jinými.

Zprávičky:
V pátek 27. září proběhne projekt Den státnosti. Jednotliví třídní učitelé
připravují se svými žáky program
tématicky zaměřený k tomuto dni.
Všichni jste srdečně zváni na 8. ročník
Velvarského maratonu, který proběhne
v sobotu 5. října od 10 hodin.

Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Inzerce

Inzerce
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Č lánek

Velvarské brány
Slánská brána

bývala kdysi nazývána též bránou malovarskou. První slánskou bránu
zničila v roce 1572 povodeň. Následně byla postavena brána nová, která byla mnohem mohutnější. Stávala ve Slánské ulici, kde se připojuje ulice
Hradební. Před branou protékal potůček (nyní je
zkanalizován) od studánky, přes který byl postaven mostek. Ten byl stržen další povodní v roce
1681, ale brána živlu odolala.

Slánská brána

Brána měla kamenný záchod, který byl přistavěn mezi prvním a druhým poschodím a vyčníval nad potůčkem. Brána bývala dříve obydlena.
Vrátnici neměla, neboť v noci zůstávala vrata zavřená.
V roce 1877 bylo usneseno, že se slánská brána
zboří. Stalo se tak o rok později. Staré listiny uvádí jako hlavní důvod stížnost občanů, neboť prý
zastiňovala jejich zahrady.

Roudnická brána byla pravděpodobně nejstarší velvarskou bránou. Dochovala se do
19. století. Zároveň byla bránou nejnižší. Stávala mezi budovou nynější městské knihovny a pohostinství Paryz. Na báni věže býval dvojhlavý
orel. Střecha byla pokryta šindelem. Brána skýtala jedno poschodí s jednou místností o dvou oknech vedoucích do náměstí. Na straně do náměstí
byly také dveře a malá zastřešená pavlač. Na straně u hostince vedly do brány dřevěné točité schody, jen prvních pár schůdků bylo kamenných, aby
dřevo při povodních neuhnívalo.
Roudnická brána

Střecha brány měla prejzové pokrytí, na kterém
se tyčil plechový český lev. Brána měla dvě poschodí a z obou stran bylo v každém patře po jednom okně. Vchod byl z průjezdu a vedl do zvenku
přistavěného schodiště. Střecha schodiště o něco
přečnívala zastřešení samotné brány. Nad průjezdem směrem do města byla plastická hlava koně
a na předměstské straně byl ovál v renesanční kartuši. Dnes již nevíme, zda byl na ovále onehdy namalován nějaký znak.
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Nejstarší zpráva o opravě brány je z roku
1672, přestože už v roce 1639 shořela střecha brány v důsledku požáru založeném švédským vojskem. Teprve po tak dlouhé době se našly peníze
na opravy. Byla vyzdvižena nová věž, která měla
nový vzhled, ale opět byla kryta šindelem.
Na druhé straně od mostu (ulice Za Roudnickou branou) na straně u Panské hospody (městská
knihovna) bylo pár kamenných schodů do malé
vrátnice.

Roudnická brána byla zbořena, když byl stavěn
most přes potok. Stalo se tak roku 1841.

Chržínská brána

se ve starších dobách
nazývala také Chržská, nebo Mělnická. Nebyla to
věž, ale pouze zeď s velkými vraty, zasazenými do
kamenných sloupů. Stávala zhruba v místech mezi
domy č. 47 a č. 35.
Staré zápisy odhalují, že už v osmnáctém století řešilo město havarijní stav této brány, neboť hrozilo, že se zboří na projíždějící povozy. Město uvolnilo peníze, nechalo nalámat kámen a bránu opravit.
Chržínská brána zanikla (byla zbořena) ve třicátých letech devatenáctého století.

Pražská brána

je jedinou dosud stojí-

cí velvarskou bránou a najdeme ji v Pražské ulici. Nynější pražská brána, je již druhou v pořadí,
neboť se dochoval záznam se zmínkou o pražské
bráně z roku 1527. Stávající brána pochází z roku
1580. V roce 1700 byla bráně zbudována nová prejzová střecha a věž. Následně byla opravena vrátnice. V roce 1701 byl na báň postaven plechový orel.
V roce 1731 byla báň silným větrem stržena…
Vchod do brány byl původně od silnice, nyní je
z Pražské ulice. Dodnes skýtá pražská brána původní točité kamenné schodiště se třemi patry. Do posledního čtvrtého poschodí, kde je umístěný hodinový stroj (dnes funkčních hodin), vedou dřevěné
schody. Místnůstky bývaly kdysi obydlené a zdobí
je dřevěná okénka.
Blanka Tauerová
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Pozvánka
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Pozvánka
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I nzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Prodám byt 3+1 /L+G
V osobním vlastnictví ve Velvarech - Malovarská ulice.
Rozloha bytu 62m2. K bytu patří zděná garáž, která je těsně u domu.
Cena: 1.050.000 Kč
Kontakt: 606 443 233
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Křížovka

Společenský život našeho města vždy významně ovlivňovala činnost nejrůznějších spolků. Například roku 1898 zde byly založeny hned dva: Včelařská jednota
okresu velvarského (včelařský spolek) a Klub....
(viz tajenka)
Otvírák na víno
Pomluvy
Část obličeje
Nešvar
Pouliční lampa
Dostavit se
Opravná zkouška
Pátrat
Vesnice
Ústní závazek
Kurýr
Ruksak
Legitimace

VYLUŠTĚNÍ
zářijového
ČÍSLA

Pokud šlo o věci důležité, nebáli se Velvarští dříve ani demonstrovat. Notně bouřlivé bylo například
v roce 1904 srpnové shromáždění obyvatel našeho
města nespokojených se....
ZDRAŽENÍM PIVA
Stránku připravila Z. Ortová
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