číslo 1/2014

10 Kč

Leden

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

www.velvary.cz

1

B lahopřání

Dne 16. 12. 2013 oslavila

paní Libuše Jirkovská
80. narozeniny.
Zdraví, štěstí, lásku a porozumění v rodinném
kruhu přejí syn Jaroslav, dcery Alena a Jana
s rodinami, vnoučata i pravnoučata s rodinami.

Manželé

Ján a Jarmila
Skokanovi
oslaví 60. výročí
sňatku
(diamantovou svatbu)
dne 24. 12. 2013.
K tomuto jubileu jim přejeme pevné
zdraví, hodně pohody a spokojenosti
v kruhu rodinném.
Děkujeme za vše. Děti s rodinami.

Dne 6. ledna 2014 se dožívá

krásných 85 let
paní Milada Jarošová.
Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody do dalších
let. Přejí dcery Dana a Iva s rodinami.
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Z práva starostky

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych Vám v úvodu dnešního veřejného zasedání přednesla
zprávu o dění ve městě za poslední čtvrtletí tohoto roku.
Byla dokončena oprava střední části
krovu a střechy na kostele sv. Jiří, touto
opravou bylo odvráceno zhroucení stavby.
Práce na opravách kostela budou pokračovat i v dalších letech, podali jsme žádost
o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2014, o přidělení
dotace nebylo dosud rozhodnuto. Podáváme i žádost o dotaci z fondu kultury
Středočeského kraje.
Stavební firma NEUMANN Mělník dokončila chodník a parkovací stání v Čechově
ulici. Tato stavba a stavba parkovacích
stání u zdravotního střediska přispěly
ke zklidnění dopravní situace v této části.
Zdá se, že kapacita parkovišť u zdravotního střediska je v současné době
dostatečná. Byla dokončena 3. etapa
opravy ulic Sokolská – Čechova včetně
stavby parkovacích stání a opravy
kanalizace, tuto stavbu provedla firma
COLAS CZ, a. s. Koncem listopadu byla
zahájena rekonstrukce Pivovarské ulice
včetně náměstíčka, tuto stavbu provádí
firma Rybář stavební z Mělníka. Zahájení
stavby bylo zpožděno kvůli tomu, že firma
ČEZ prováděla uložení vedení NN do
země, tím byl posunut začátek stavby
a firma, která zvítězila ve výběrovém
řízení (Stavební firma NEUMANN) již neměla dostatečné kapacity na tuto stavbu.
Byla proto oslovena firma, která se ve výběrovém řízení umístila na druhém místě.
Ve výběrovém řízení na dodavatele
rekonstrukce Komenského ulice včetně
rekonstrukce kanalizace byla vybrána
firma COLAS CZ, a. s., pokud počasí
dovolí, budou práce zahájeny v polovině
ledna, hotovo by mělo být do konce
dubna 2014.
Byla dokončena oprava kapličky v Ješíně, kterou provedl pan Štádlík, na opravu
jsme obdrželi dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím
MAS Přemyslovské střední Čechy. Byla do-
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končena oprava hrobky Oldřicha Brtníka
na chržínském hřbitově, tuto rekonstrukci
provedl sochař a restaurátor pan Pavel
Kytka. Po dokončení kamenné dlažby
v přízemí radnice byla provedena oprava
vstupních vrat a portálu, obnovení kanalizace a další drobné opravy ve dvoře radnice. Byly opraveny vnější omítky na části
budovy radnice, tyto práce jsme však byli
nuceni reklamovat, s dodavatelem jsme
se dohodli na provedení opravy na jaře
příštího roku.
V současné době finalizujeme přípravy
na podání žádostí o dotace z krajských
fondů. Zmíněna již byla žádost o dotaci
na opravu kostela sv. Jiří z fondu kultury.
Dále budeme žádat o dotaci na revitalizaci
parku za školou z fondu životního prostředí, na zakoupení zásahového vozidla
z fondu hasičů a na vnitřní úpravy budovy
čp. 268 pro potřeby základní školy z fondu
rozvoje obcí a měst. Před dokončením je
i žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu bezbariérového chodníku na Nových Uhách, s touto stavbou úzce souvisí stavba dešťové
kanalizace, kterou však musíme zafinancovat celou z vlastních zdrojů.
V podzimních měsících proběhla další
etapa výsadby stromů. Každý z nás si jistě
přeje zlepšení životního prostředí ve městě, mnozí občané se však brání vysazování stromů v blízkosti jejich bydliště. Mají
zejména obavy z padajícího listí. Naše
technická četa věnuje velkou část své
kapacity úklidu, ať už je to odklízení
sněhu v zimních měsících, sekání trávy
v jarních a letních měsících či úklid listí
na podzim. Pokud někdo z občanů před
svým domem odhrne sníh, poseká trávu
či uklidí listí, vítáme to a děkujeme. Pokud
však na tyto činnosti nemá sílu nebo čas,
četa to udělá, ale na žádné místo ve městě se nedostane denně, je třeba mít trpělivost.

Z práva starostky
Kulturní život v našem městě obohatila další beseda s cyklu Aby řeč nestála, kterou
pořádaly naše knihovnice, či beseda a koncerty pořádané Městským muzeem. Zvlášť
však vyzdvihuji kolektivní spolupráci při pořádání tradiční Adventní neděle, na její přípravě se podílely nejen základní a základní umělecká škola, ale celý tým spolupracovníků členy kulturní komise počínaje a pracovníky městského úřadu a technické čety konče.
Všem ještě jednou touto cestou děkuji a již nyní se těším na Adventní neděli 2014.
S využitím grantů poskytnutých z rozpočtu města se v tomto čtvrtletí konaly dvě akce
pořádané o. s. Natvrdlí, a to divadelní a filmový festival Natvrdel a zejména Velvarské
hry a slavnosti stromu – tato akce se letos i díky příznivému počasí setkala s velkým
zájmem dětí i dospělých.
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané, děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 16. 12. 2013
Jitka Linhartová

Vánoční strom byl krásný
Tradiční předzvěstí vánoc a adventu je stavba vánočního stromu na našem náměstí.
Ten letošní krásný stříbrný smrk věnovala zdarma rodina Šikolových z Velvar, které
samozřejmě děkujeme. Pokácení i přeprava nebyly jednoduchou záležitostí.

Opět tradičně jeřáb zapůjčila firma Kalců z Uhů, dopravu zajišťovali naši dobrovolní
hasiči a práci prováděli členové městské technické čety. Všem patří poděkování.
Stejné poděkování patří i společnosti Metal Trade Comax Velvary, která povolila práce
při kácení ze svého pozemku.
Rozsvícení stromu proběhlo v neděli 1. prosince
v podvečerních hodinách.

Libor Šulc
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Zprávy z města

Sportovní aerobik

Eliška Pokorná, žákyně 4. třídy Základní
školy Velvary, se aktivně věnuje sportovnímu aerobiku. Měli jsme možnost vidět ji při
letošním i loňském Velvarském maratonu.
1. prosince t. r. se Eliška zúčastnila soutěže
Smartlabs Brno a zvítězila! Elišce i touto
cestou blahopřeji a přeji jí hodně úspěchů
v dalších soutěžích. Velmi pěkně se umístili
i další dva žáci naší školy, a to Sára Zátková
a František Náprstek, i jim patří blahopřání.
Všichni jmenovaní závodníci jsou členy
Sportovního klubu Petry Kadlecové.

U P OZ O R N Ě N Í
Firma COLAS CZ, a.s. jako zhotovitel
stavby „Velvary – rekonstrukce ulice
Komenského“ potvrdila termín nástupu
a pravděpodobného ukončení této
odkládané stavby. Pokud počasí bude
příznivé, práce budou zahájeny
13. ledna 2014 a ukončeny 30. 4. 2014.
Uzavírka ulice se předpokládá ve dvou
etapách a to v 1. etapě úsek od ulice
Na Průhoně k ulici Čechova v termínu
od 13. 1. do 10. 3. a ve druhé etapě
bude uzavřen celý úsek od ulice
Na Průhoně k ulici Sokolská od 10. 3.
do 30. 4. 2014.
Objízdné trasy povedou ulicemi
Na Průhoně, Primátorská a horní částí
ulice Komenského. Dodavatelská
firma bude průběžně spolupracovat
s občany a zajišťovat výjezdy z nemovitostí, popř. upozorňovat na zaparkování
vozidla mimo svou nemovitost.

Den pro dětskou knihu
V rámci celostátní akce „Den pro dětskou
knihu“ se v pátek 29. a v sobotu 30. listopadu uskutečnil v naší knihovně vánoční
prodej nových knih pro děti i pro dospělé.
Knihovna byla mimořádně otevřena
i v sobotu dopoledne a navštívili ji desítky
zájemců o knižní dárek pro své nejbližší.
Bohatá nabídka zaujala čtenáře od těch
nejmenších až po seniory. Z důvodu mimořádného zájmu návštěvníků byl prodej
nových knih prodloužen ještě do dalšího
týdne.

Rozhovor

Nedělní deník Sport z 15. prosince přináší velký rozhovor s ješínským hokejistou působícím v NHL Jiřím Tlustým. Letos se mu
v sezoně příliš nedaří, zejména střelecky a tím ztrácí šanci zúčastnit se zimní olympiády
v Soči příští rok. Přesto neztrácí naději a říká: „Není mi jedno, že momentálně v boji
o olympiádu ztrácím. Ale život tím nekončí, ani kariéra.“ Jiří, zlepší se to, držíme palce!

6 Zpravodaj Velvary

Zprávy z města

Oprava ulice

Pohádka

Příznivé počasí umožňuje stavební firmě Rybář z Mělníka pokračovat v opravě
Pivovarské ulice. Včerejší kontrolní den
řešil skladbu dlažby, usazování obrubníků a chodníky k domům na náměstíčku.
Problémem je nízko uložená dešťová kanalizace, ale zatím se to daří řešit.

Děkujeme všem, kteří přišli na adventní
odpoledne. Podle ohlasů se vám pohádka
„Pověsti pro štěstí“ moc líbila, což jsme velice rádi. Na dílnách jsme vyrobili spirálové
ozdoby, které už zdobí stromeček na náměstí. I když jsme byli vybaveni štaflemi,
děti trvaly na tom, že musí viset dole, aby
je mohly chodit kontrolovat. Takže už nezbývá nic jiného než Vám za Vajíčko popřát
co nejklidnější dny do Vánoc a hodně splněných přání, nejen těch dětských. T.Kaltounková. Za fotky děkuji O. Jandoušové.

„ Krása květů “

Setkání seniorů
Ve středu 11. prosince 2013 se uskutečnilo letošní poslední patnácté setkání
seniorů s knihovnicí. I tohle posezení s
knihou uteklo rychle a bylo velice emoční s názvem „Advent. „ Pověsti, příběhy a legendy na čas předvánoční zazněly
nejen od knihovnice, ale také od účastníků. Na závěr si všichni popřáli krásné
svátky a klienti dostali malý dáreček.

9. prosince byla v Městské knihovně
zahájena další ze série malých foto
výstav. Tentokrát se těší zájmu veřejnosti
expozice na téma: „Krása květů“.
Návštěvníci se v těchto sychravých dnech
nechávají rádi okouzlit půvabem květin
tak, jak je zachytily objektivy amatérských fotografů z Velvarska. V knihovně
vystavují: Marek Čerman,Radek Kozela,
Miroslav Krhounek, Marie Rudolfová,Jiří
Štrunc a Blanka Tauerová.
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Zprávy z města

Noční vandalismus,
patrně naší mládeže, má své pokračování.
V noci na úterý někdo vytrhal dešťové svody
u dvou domů v Pivovarské a Třebízského
ulici. Přes víkend zase někdo odcizil 4
žárovky z rozsvíceného vánočního stromu.
Je to k nepochopení, žárovky mají bajonet
a jsou neupotřebitelné. Navíc jedna stojí
kolem 350,- Kč, takže škoda není malá!

Poděkování
pracovnicím školní
jídelny
Za mimoškolní strávníky je nutné
poděkovat kuchařkám a personálu naší
školní jídelny pod vedením R. Vosmíkové a D. Špalkové nejen za celoroční chutná jídla, ale i za přístup ke strávníkům, čisté a hezké prostředí v jídelně
a za úsměv a ochotu při vydávání jídel.
Poděkování patří také za chutné občerstvení při vánočním posezení pracovníků města dne 12. prosince. Libor Šulc

Inzerce

Inzerce
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce

Vážení čtenáři,
také v tomto předvánočním čase
k Vám přicházím, abych Vás seznámila
s novinkami ze života naší školy.
Jednou z nejvýznamnějších akcí, kterou v průběhu roku připravujeme, je
adventní vystoupení. Hlavní organizátorkou a duší byly jako tradičně paní
učitelka Šárka Hrbková a asistentka
Šárka Šebková. Během listopadu
o velkých přestávkách a odpoledne
nacvičovala asistentka Šárka Šebková
se školním sborem písně, které doprovázely taneční vystoupení žáků 1. stupně. Hudební doprovod nahrály Blanka
Dragounová, Šárka Šebková a Milena
Vernerová. V posledním listopadovém
týdnu přípravy vyvrcholily. Výsledek
našeho snažení jste mohli zhlédnout
na velvarském náměstí první adventní
neděli. Součástí programu byla i dvě
působivá vystoupení dívek, které navštěvují taneční oddělení Základní umělecké školy ve Velvarech. Jistě souhlasíte s tím, že naši žáci jsou šikovní a dokážou vyrobit velmi hezké předměty,
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které jste si mohli koupit na stáncích
umístěných vedle pódia.
Možná jste se byli podívat, jak žáci
9. A pouštěli na potoce u školky svoje
lodičky se svíčkami a snažili se, aby
jejich lodička doplula co nejdál.
Chceme také poděkovat paní Marii Hájkové, jejíž zásluhou stojí ve vestibulu
školy nádherná vánoční borovice. Hned
při vstupu do školy tak na všechny
dýchne vánoční atmosféra.

4. prosince se uskutečnila premiéra
akce, nazvaná Autorské čtení. Učitelé
českého jazyka tímto způsobem usilují
o zlepšení čtenářské gramotnosti. Dívky
ze 7. a 8. tříd si připravily ukázky ze
svých oblíbených knih. Ve druhém kole
potom dívky přečetly neznámý text,
který dostaly od poroty. K velmi milé
atmosféře přispěly také Zdeňka Ortová
a Blanka Tauerová, které byly členkami
poroty. Děvčata předvedla velmi dobré
výkony, členky poroty se usnesly na
následujícím pořadí. Na 3. místě se
umístila Petra Longauerová z 8. A,
na 2. místě skončila Anna Kratochvílová
ze 7. A a vyrovnaným výkonem v obou
kolech porotu nejvíce zaujala Kristýna
Duláková z 8. B. Vítězky obdržely vstupenky na křest knihy místní spisovatelky Martiny Bittnerové.

5. prosince se žáci obou devátých tříd
přestrojili za Mikuláše, čerty a anděly.
Navštívili nejdříve děti v místní mateřské škole, drobnými sladkostmi potěšili
žáky 1. stupně a nakonec zavítali do
Domova důchodců ve Velvarech.
Předvánoční atmosféra ve škole byla
narušena nemilou událostí. V noci z 5.
na 6. prosince vznikla havárie topení
v pavilonu 1. stupně. Z prasklého
potrubí uniklo mnoho vody a trvalo
několik dnů, než pan Vobořil, topič
a údržbář školy, závadu odstranil. Třídy
z pavilonu se přestěhovaly do historické
budovy, což způsobilo nemalé komplikace. Bylo to těžké nejen pro žáky, ale
i pro učitele a zaměstnance školy.
11. prosince bylo topení částečně
opraveno, k celkové opravě dojde
o vánočních prázdninách.

Zprávičky:
Daří se našim florbalistům. 12. prosince se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili turnaje ve
Slaném. Z 6 družstev se umístili na 3. místě. Ve stejný den hráči z 8. a 9. tříd absolvovali další kolo florbalové ligy v Kralupech nad Vltavou. Oba svoje zápasy vyhráli a jsou průběžně na 2. místě. V tabulce nejlepších střelců figuruje Michal Leibl
na 2. místě, David Novák je na 4. místě.
19. prosince se uskuteční tradiční zájezd do Drážďan, který absolvují žáci
2. stupně. Zdokonalí se tím v německém jazyce
Závěrem mi dovolte, abych jménem všech učitelů a zaměstnanců školy popřála
všem čtenářům hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce 2014.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary
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P ozvánka

ZUŠ Velvary 24. ledna 2014 ve 20.00
vstupné 50 Kč
Inzerce
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Č lánek

Středočeští hasiči, policisté a další
členové IZS převzali ocenění za mimořádné
nasazení během povodně v roce 2013
V sále Zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje se v pondělí 2. prosince sešli členové složek Integrovaného záchranného systému, aby
z rukou hejtmana Josefa Řiháka a ředitele KÚSK Zdeňka Štětiny převzali ocenění za mimořádné nasazení při povodni 2013. Vyznamenaní dostali z rukou
hejtmana J. Řiháka medaili a ozdobný
nůž s věnováním.

První náměstek hejtmana Miloš Petera
a ředitel krajského úřadu Zdeněk Štětina předávali všem oceněným pamětní list a první díl nové knihy o historii a současnosti dobrovolných hasičů
ve středních Čechách. Za Sbor dobrovolných hasičů Velvary převzal ocenění
starosta sboru Ing. F. Saifrt.
Blahopřejeme.

,
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Článek

Martin Bacháček
Jméno Martina Bacháčka symbolizuje muže,
který byl v podstatě jakýmsi předchůdcem
Jana Ámose Komenského. Tento muž se
narodil nedaleko od Velvar a domněnky poukazují na to, že možná svá školní léta zahájil
právě ve Velvarské škole.

Svůj život započal syn bohatých statkářů
v Neuměřicích v roce 1539. Od dětství až do
dospělosti se pilně věnoval obsáhlému studiu
a vzdělávání se. Později rád vzpomínal například na Slánskou školu… Naučil se Německy
a v Německu taktéž studoval. V roce 1570
se vrátil do Čech, kde vyučoval v panských
rodinách a později v různých měšťanských
školách. Kladl důraz na opakované procvičování při výuce nejmenších žáčků, neboť věděl, že základy jsou nejdůležitější. Dobře si
také uvědomoval, že úroveň školy záleží
především na úrovni učitelů, na jejich
schopnostech, vzdělání a morálních vlastnostech. Modernost jeho myšlení demonstruje
i to, jak oceňoval význam školního vzdělání
pro společnost, stát a církev. Proto se snažil
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získat zájem o podporu pro školy ve městech
a využíval přitom ctižádostivosti měšťanů…
Mimo jiné se M. Bacháček staral také o další
osudy absolventů univerzity, kteří působili
jako kantoři v českých městech. Žádal
o zprávy, jak vyučují a jak se chovají. Také
intervenoval u vrchnosti, aby propustili
nadané chlapce z poddanství, aby mohli
vystudovat a stát se učiteli.
V první polovině šestnáctého století byly
Čechy poměrně „chudé“ na výrazné osobnosti z oblasti vědy a kultury.
Martin Bacháček se svou měrou zasloužil
o rozvoj českého městského školství,
o Karlovu univerzitu atd. Ostatně Karlova
univerzita v tomto období procházela jakýmsi úpadkem a právě Martin Bacháček jí dlouhodobě věnoval velké úsilí a dokázal
ji dovést k uspokojivým výsledkům. Nakonec
pod jeho vedením universita vzkvétala,
ovšem byla to trnitá cesta a Bacháček to
neměl často jednoduché. Významně napomohl také opravě škol a kolejí… O kladné
povaze Bacháčka svědčí fakt, že i když se
stal časem slavným mužem, nikdy se nestyděl za svůj venkovský původ a o své příbuzenstvo nepřestal projevovat zájem. Zůstala
v něm zakořeněna láska k přírodě, kterou si
kompenzoval udržováním zahrad na kolejích,
kde pěstoval nejen plodiny, ale také květiny
a bylinky. Ani na péči o stromy nezapomněl.
Jeho koníčkem byl i chov holubů… Jinak ale
svůj veškerý čas věnoval celoživotně práci
v kantorství. Ještě i v pozdních večerních
hodinách psával listy do venkovských škol.
Postupem času získal Martin Bacháček
titul bakaláře, byl povýšen na magistra
(doktora), načež byl povolán za profesora
artistické fakulty. Jeho oborem byla matematika a astronomie. Ovládal také latinské
a řecké písemnictví. Dále vedl přednášky
o Homérových básních. Zastával v podstatě
všechny univerzitní úřady, byl také představeným na různých kolejích, děkanem pražské university na fakultě svobodných umění,
dále rektorem apod. V roce 1591 byl dokonce císařem Rudolfem uznán do šlechtického
stavu.
Martin Bacháček je vzpomínán nejen
u nás, ale také v cizině. V závěru svého
života pobýval na koleji krále Václava.
Pohřben byl 20. února 1612 v kapli Božího
Těla na Dobytčím trhu pod kamenem
z červeného mramoru.
Blanka Tauerová
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Anketa

Co vás v letošním roce nejvíc potěšilo?
Odpovídali obyvatelé Velvar a okolí.
Jaroslav V. (47)
Nejvíc mě těší, že jsem zdravý.
Šárka P. (20)
Potěšilo mě, že jsem složila nejtěžší
zkoušku a postoupila do dalšího ročníku.
Pavla B. (37)
Potěší mě jakékoliv maličkosti v běžném
životě.

Pavel B. (47)
Že jsem ho zase přežil. Když o tom tak
přemýšlím, tak opravdu mě potěšilo tolik věcí, že nevím, kterou bych vyzdvihl,
každý den je něco pěkného. Takže to, že
ten rok člověk přežil a prožil, je opravdu
to nejlepší.

Pavel M. (9)
Nejvíc mě potěšilo, že jsme se tu v
knihovně s paní Ortovou hodně zasmáli.

Natálie B. (11)
Nejvíc mě potěšilo, že jsem si našla kamaráda. Je to kůň. Učím se na něm jezdit a každý den se o něj starám.

František K. (53)
Co mě potěšilo? Že jsem zdráv.

Ladislav H. (60)
Že jsem zdravý a mám práci.

Naděžda K. (57)
Potěšilo mě, že jsem získala práci, byť
na kratší dobu.

Zdeňka H. (71)
Když jsem se dozvěděla, že v rodině
bude nový přírůstek. Moc se těším.

Lucie O. (24)
Největší radost jsem měla ze studijních
úspěchů.

Blanka V. (40)
Největší radost mi udělaly výsledky u lékaře.

Martina V. (41)
Nejvíc mě potěšilo, že jsem si pořídila
malého společníka pejska

Míša T. (7)
Mě nejvíc potěšilo, že jsem nastoupil do
školy a líbí se mi tam.

Květa S. (63)
Mě asi nejvíc mezilidské vztahy v rodině i v okolí.

Jiří K. (50)
Že nám vysypali cestu štěrkem k baráku.

Kateřina B. (35)
Mě hodně potěšilo, že se moje dcerka
Laurinka naučila chodit.

Sára S. (11)
Že jsem dostala psa. Je to výmarský
ohař.

Marie G. (63)
Těší mě vnoučátka a nejvíce nejmladší Vojtěch.

Miroslav K. (46)
Já myslím, že mnoho věcí a není nutné
je vyjmenovat.

Filip K. (25)
Mě těší všechno, co mám a co mě potká.

Radka M. (59)
Nejvíc mě potěšilo, že jsem šla do důchodu.

16 Zpravodaj Velvary
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Článek

Slovem a obrazem z předvánočního života
v Domově Velvary, poskytovatel sociálních služeb

Adventní čas bývá v našem domově plný
různých kulturních akcí. Je to zpestření pro řadu našich klientů, samozřejmě
se těchto sezení neúčastní všichni klienti, ale ti, kteří přijdou, jsou většinou velice spokojeni. Klienti mají nejvíce rádi
vystoupení dětí, které si pro nás připravuje ZŠ Velvary.
V letošním roce nám ZŠ Velvary připravila pro naše klienty Mikulášskou nadílku, klienti byli velmi nadšení, když se
nám po domově proháněli čerti, Mikuláš
a andělé. Většinu klientů to velmi potěšilo, některé dokonce i rozplakalo. Plakali i žáci 9. třídy, kteří vystupovali v roli
andělů, čertů a Mikuláše.

18 Zpravodaj Velvary

Ještě možná oblíbenější bývají žáci nižších ročníků. Samozřejmě toto vystoupení rozpláče většinu klientů. Letošní
rok měli pro nás děti připravené vánoční pěvecké a taneční pásmo, kdy menší
děti tančily v různých převlecích od stromečků, dárků, andělů až po zvířátka a
ti větší je doprovázely zpěvem. Vystoupení trvá přibližně necelou hodinu, což
i našim klientům vyhovuje. Na této akci
byla účast klientů veliká a samozřejmě
byli všichni z této akce nadšeni.
Tímto způsobem bychom chtěli poděkovat všem žákům i učitelům, kteří se na
vánočním vystoupení a mikulášské nadílce v našem domově podíleli.

Děkujeme za zpestření života v našem domově.

Č lánek

Jelikož máme velice šikovnou aktivizační pracovnici Janu Srbovou, pekli naši klienti s
její pomocí a s pomocí dalších pracovníků našeho domova vánoční cukroví. Jejich pečící kariéra vlastně začala už v listopadu, kdy si upekli svoje štrůdly a v prosinci se
vrhli na pečení cukroví.

Klientky se podílely na přípravě těsta, pak vykrajovaly cukroví a nakonec si ho
i ozdobily.
Nakonec ještě jeden příspěvek, a to k setkání s paní Kratochvílovou z Městské knihovny ve Velvarech, která nás navštěvuje většinou jednu středu v měsíci nebo podle situace. Tentokrát se účastníci věnovali tématu „Čas adventu“. Této aktivity se účastní
hlavně klienti, které to opravdu baví, naplňuje a kteří se těší na každé nové sezení.
Za Domov Velvary Lucie Ocásková, DiS.
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Článek

Procházky starými Velvarami
(závěr)

Vstupujeme-li z náměstí do hlavní
velvarské třídy „Pražské ulice“, mineme
po levé straně již zmíněnou Redutu a vedle menší dům č. p. 57 (oba domy mají
odjakživa společného majitele). Zde byl
„modní dům“ s textilem nejprve mého
dědy a pak mé matky Milady Markové.
Dnes je zde asijská prodejna s obuví
a textilem spojené s bývalou baťovou
prodejnou. Po levé straně pokračujeme
domem velvarského milionáře lékaře
a starosty MUDr. Srbka. Vybudoval zde
spolu se svým synem pražským advokátem (který zde trávil s rodinou víkendy)
nádhernou moderní parkovou zahradu.
Táhla se až k dnešnímu parkovišti prodejny Jednoty a byla zničena postavením
paneláků. Nyní dům patří veterináři
MVDr. Soukupovi. Za ním stojí dům,
kde býval hostinec paní Zelenkové (odtud
velké kavárenské okno). Na rohu stojí
dům, který si renovoval na penzi Ing.
Kvita. Později zde bydlela jeho vnučka
paní učitelka Březovská se svou rodinou.
V domě dole měl holírnu pan Pechek
a pletařský obchod paní Nyklová. Po roce
1968 zde byla skautská klubovna a později květinářství. Nyní je zde kadeřnictví.
Následuje „Bezová ulička“, která vznikla
tím, že zde kdysi stojící dům c.k. rakouská
obec odkoupila a zbourala, aby tak
vytvořila zkrácenou cestu dětem do školy.
Na druhé straně uličky je rohový dům, kde
vedly textilní obchod dvě slečny Cibulkovy

a po nich zde prodával pily, sekačky atd.
jejich synovec pan Cibulka. Vedle býval
koloniální obchod bratří Kalousků – později
Svépomoc. Přicházíme k židovskému
obchodu s konfekcí pana Emila Korálka.
Odešel, naštěstí pro něho, již v roce 1937
s celou rodinou do USA. Později zde měl
textilní obchod pan Vlach. Za ním stojí
dům, kde bývalo pekařství pana Sovy,
později obchod s látkami. Vedle v domě
pana rady Čermáka bydlí jeho syn a jeho
paní si zde zařídila obchod s galanterií.
Po pravé straně ulice, vedle již zmíněného
hostince „Hvězda“, měl velký vetešnický
obchod pan Václav Čermák. Pro malou
postavu se tomuto tanečnímu mistrovi
říkalo k jeho nevoli Čermáček. Ve vedlejším domě (dnes městské muzeum) býval
ještě před dvaceti lety městský úřad
a dole strážnice se šatlavou. Sem vodili tři
městští strážníci vyzbrojeni pendrekem na
24 hodin různé ožraly a pobudy. Za první
republiky bylo umístěno muzeum v okresním soudu – v místě kde je dnes stavitelská kancelář. Muzeum vedla zcela zdarma
paní lékárníková Gollová. Ve vedlejším
domě, kde je dnes pekárna, bydlel
v prvním poschodí lékař MUDr. Syxta.

Dr. Ing. Pavel Marek
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KLIDNÝ A ÚSPĚŠNÝ

NOV Ý ROK 2014
PROŽITÝ VE ZDR AVÍ
přejí všem čtenářům Zpr avodaje z Velvarsk a
Zdeňk a Ortová a Anna Kr atochvílová
redaktorky Zpr avodaje
Děkujeme všem, kdo se v loňském roce podíleli na tvorbě velvarského měsíčníku
svými články, komentáři, informacemi a pozvánkami na kulturní i sportovní akce.
Je především jejich zásluhou, že se Zpravodaj těší stálému čtenářskému zájmu.
Největší poděkování patří našim stálým nezištným spolupracovníkům, kterými
jsou: Blanka Tauerová (autorka článků, rozhovorů a fotografií), Pavel Bakalář
a Miroslav Krhounek (autoři fotografií).
I v letošním roce uvítáme, pokud okruh přispívajících bude co nejširší.
Dveře ke spolupráci jsou otevřeny i vám. Těšíme se na vaše články, zajímavosti,
komentáře i vzpomínky na historii Velvarska.
Vítáme i fotografie, které by se daly použít na titulní stranu. Pokud rádi fotíte
a máte zajímavé záběry na Velvary a okolí (foceno na výšku!), můžete nám je
nabídnout v plném rozlišení na e-mailové adrese: knihovna@velvary.cz, nebo se
přijďte s námi domluvit osobně do Městské knihovny.
Na četné dotazy ještě upřesňujeme, že

OSOBNÍ A RODINNÉ GRATULACE JUBILANTŮM
JŇOVÁNY ZDARMA!
JSOU UVEŘEJŇOVÁNY
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Křížovka

Výtvarné vypracování sochy sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna naproti kostelu
sv. Jiří svědčí o nemalých schopnostech zatím neznámého autora. Sochu dali vystavět,
a to za Pražskou branou u špitálu v roce 1730 manželé Anna a .... (viz tajenka), kteří

rovněž pamatovali na nutnost její údržby ve svém testamentu. Dnes se o sochu stará
Město Velvary.
CHRÁM
PORCE
UTĚSNIT
PENÍZE
HLUK
EVROPAN
SVÍTIDLO
ČÁST LODI
PUSTINA
ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI
OPLÁCHNOUT
FINANČNÍ VYDŘIDUCH

Stránku připravila Anna Kratochvílová

VYLUŠTĚNÍ
PROSINCOVÉHO
ČÍSLA

První světová válka měla neblahý vliv i na život
našeho města. Byly například nařízeny sbírky kovů.
Jedním z důsledků bylo odvezení zvonů z velvarských
kostelů sv. Kateřiny, sv. Jiří a také z kostela sv. Barbory v Nabdíně. V létě roku 1916 se rozšířila fáma, že
bude zabavováno i zlato a stříbro. Proto městská rada
uvažovala o možnosti tajně uložit tyto cennosti do...
KOSTELNÍ KRYPTY
www.velvary.cz

27

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA
Vydává měsíčně Město Velvary
Nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
www.velvary.cz
e-mail: el.podatelna@velvary.cz
IČO: 00235105, náklad 600 výtisků
Evidenční číslo: MK ČR E 10577
Příspěvky zasílejte na adresu: knihovna@velvary.cz
Redakce: Z. Ortová, A. Kratochvílová
Foto na titulní straně: Zdeňka Ortová
Tisk a grafika: Ferratt International Czech s.r.o.

Uzávěrka: 20. den každého měsíce

23

