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2 Zpravodaj Velvary

Zpráva starostky
na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 17. 9. 2014
Vážení členové
občané,

zastupitelstva,

vážení

na tomto místě obvykle podávám zprávu
o dění ve městě v uplynulém čtvrtletí. Dnes
se však v tomto volebním období scházíme
naposledy, proto mi dovolte, abych podala
stručnou zprávu za celé toto období.
Po komunálních volbách na podzim 2010
jsme plynule navázali na práci předchozího zastupitelstva, řada zastupitelů byla ve
funkci již v předchozím volebním období.
Výhodou bylo, že jsme vstupovali do funkčního období bez dluhů (ty již byly splaceny v předchozím volebním období), přesto však na všechny naše záměry nebyl
dostatek prostředků. Nevýhodné rozpočtové
určení daní ovlivnilo naše investiční rozhodování zejména v první polovině volebního
období, od roku 2013, po schválení nového
zákona o rozpočtovém určení daní, se
situace mírně zlepšila. Na financování
potřeb města jsme se snažili získávat
dotace z vhodných dotačních titulů. Podařilo se nám získat dotace na investiční projekty v celkové výši 36,7 mil. Kč, z toho
investice za 31,5 mil. Kč již byly dokončeny,
investice za 3 mil. Kč budou dokončeny do
konce letošního roku a za 2 mil. Kč do poloviny
příštího roku. Dále jsme získali provozní
dotace, např. na zaměstnávání pracovníků
technické čety v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 3,7 mil. Kč, 1 mil.
Kč na sociální služby atd. Výše daňových
příjmů, které jsou hlavním příjmem obcí,
závisí na prosperitě ekonomiky, k očekávanému růstu ekonomiky bohužel zatím nedošlo. I přesto nově zvolenému zastupitelstvu předáváme město bez dluhů, dokonce
předáváme i slušnou uspořenou částku
na investice připravené pro rok 2015.
I v tomto volebním období jsme velkou pozornost věnovali budování inženýrských sítí:

byla dokončena kanalizace v Malovarské
ulici a na Nových Uhách, byla postavena
kanalizace v Pivovarské ulici, v ulici
Komenského a v části ulice Sokolské (podél Víceúčelového hřiště). Je připraven projekt na stavbu kanalizace na Třebízského
náměstí. Parametry kanalizace na Velké
Bučině a v Ješíně, na které jsou rovněž připraveny projekty, nevyhovují současným
dotačním podmínkám, do budoucna se
však podmínky dotací mohou změnit
a občané našich místních části se tak mohou kanalizace dočkat. Kanalizace ve městě
byla budována v různých dobách různými
způsoby. Při rekonstrukcích komunikací
zmapujeme skutečný stav kanalizace, většinou je třeba ji rovněž zrekonstruovat.
Jsou místa, která se při mapování kanalizační sítě ve městě v roce 2000 nepodařilo
prohlédnout, tato místa jsou problematická
a jsou postupně opravována, často po zjištění havarijního stavu (např. v letošním
roce na náměstí).
Stranou našeho zájmu samozřejmě nezůstaly komunikace a chodníky. Podařilo se
postavit nový chodník od Panské hospody
k Mateřské škole (včetně veřejného osvětlení), v Sokolské ulici od zdravotního střediska směrem k Velké Bučině, byl postaven
chodník včetně parkovacích stání u parku
v Čechově ulici. Rekonstrukcí prošly chodníky v dolní části Pražské ulice, v ul. Petra
Bezruče od Školní ulice k ulici Čechově,
ve Školní ulici od parkoviště Jednoty
k Bezovce, v ulici Na Průhoně od panelového domu téměř k železničnímu přejezdu
(na pokračování chodníku přes přejezd je
připraven projekt). Byla postavena část
chodníků v Ješíně, na chodníky v centru
Ješína je připraven projekt, který se však
musí přizpůsobit projektu na rekonstrukci
průtahu Ješínem připravenému Ředitelstvím silnic a dálnic. Byly předlážděny
i chodníky v nejužším místě Slánské ulice.
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Ve třech etapách byla realizována rekonstrukce ulic Čechova – Sokolská (včetně
parkovacích stání ve 3. etapě), byla provedena kompletní rekonstrukce ulice Komenského, uličky za fortnou a Pivovarské ulice
včetně náměstíčka. Zrekonstruována byla
jedna ulice na Velké Bučině a jedna v Ješíně,
na jednu ulici na Velké Bučině je připraven projekt. Byla opravena část ulice Primátorské, část silnice k Radoviči, odbočka
z Malovarské ulice k Horovu mlýnu a část
komunikace na Nových Uhách, byla předlážděna část Malovarské ulice (propadlá část
po výstavbě vodovodu), bylo postaveno
parkoviště u zdravotního střediska, přechod pro chodce ve Školní ulici, zadlážděna
betonová plocha v místě bývalé čerpací
stanice na náměstí. Podařilo se vybudovat
cyklostezku z Velvar do Ješína. Pro další
období jsou připraveny nebo se připravují
projekty na chodníky Na Průhoně, v Nádražní ulici, v Malovarské a Slánské ulici,
v ulici Za Roudnickou branou a Nabdínské,
v ulici U Cukrovaru. Pokračuje také projektová příprava přechodů pro chodce na náměstí u radnice a u Pražské brány v ul. Čechově a v ul. Karla Krohna.
Město Velvary a jeho místní část Ješín trpí
nadměrnou tranzitní dopravou. Silnice
I/16, která prochází Ješínem, je ve vlastnictví státu, investorem oprav a hlavně
přeložky této silnice v úseku Velvary – Slaný
je Ředitelství silnic a dálnic. Územní rozhodnutí na tuto přeložku již bylo vydáno
před několika lety, vydání stavebního
povolení dosud bránily nedořešené vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům.
Věřím, že výkupy pozemků budou nyní,
po změně právní úpravy, pokračovat rychlejším tempem a že se Ředitelství silnic
a dálnic podaří nejpozději v příštím roce
stavební povolení získat.
Vlastníkem silnice II/240 je Středočeský kraj. V nedávné době byla obnovena
projektová příprava přeložky této silnice
(projektové práce byly přerušeny kvůli
nesouhlasu obce Uhy se stavbou na jejím
katastrálním území, v současně době je
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v běhu řízení o výměně částí katastrálních
území s obcí Uhy, proto mohou projektové
práce pokračovat). Velkým problémem je
nyní úplná uzavírka mostu přes Bakovský
potok z důvodu havarijního stavu. Vlastník
mostu již od roku 2004 věděl, že je most
ve špatném stavu, od roku 2012 dokonce
ve stavu havarijním, situaci však podcenil,
opravu mostu nepřipravil a zavřením mostu
způsobil mnoho problémů občanům města
i okolních obcí, přes které jsou nyní vedeny
objízdné trasy. V prvním výběrovém řízení
na dodavatele montáže mostního provizoria
se nepřihlásil nikdo z oslovených dodavatelů, Středočeský kraj proto vyhlásil nové
výběrové řízení, které již bylo uzavřeno,
probíhá stavební řízení a dodavatel by měl
začít s montáží mostního provizoria do 10
dnů. Věřím, že se podaří mostní provizorium zprovoznit v co nejkratší době, ale
hlavně věřím, že se s rekonstrukcí, resp. se
stavbou nového mostu, začne co nejdříve.
V oblasti památkové péče se nám podařilo
získat bezúplatným převodem kostel
sv. Jiří a v několika etapách zahájit jeho
záchranu: po rekonstrukci střední části
krovu a střechy včetně sanktusní věže pokračuje oprava krovu, střechy a omítek
vstupu na kůr a omítek celé stavby (včetně
statického zabezpečení). Na Pražské bráně
byl opraven krov a střecha, provedeno
odvlhčení zdiva a oprava omítek v dolní
části brány. V budově radnice byl opraven
krov a střecha, bylo provedeno odvlhčení
zdiva a oprava omítek dvorany, položena
kamenná dlažba, restaurován kamenný
portál, repasována vrata a dveře, opraveny omítky do dvora a vnější omítky do
úrovně přízemí, po rekonstrukci kanalizace
ve dvoře byla provedena jeho zahradnická
úprava, do dvorany radnice bylo instalováno
restaurované Palládium. Restaurováním
prošla i socha Panny Marie Bolestné na Nábřeží. Byla provedena rekonstrukce kapličky v Ješíně a hrobky rodiny Brtníků na
hřbitově na Chržíně. Na děkanském dvoře
(Dům s pečovatelskou službou) bylo na
místě bývalých chlévků zřízeno zastřešené
posezení.
Velké prostředky jsme investovali do

rekonstrukcí a oprav školních budov již
v minulém volebním období. V současném
volebním období byl vydlážděn dvůr základní školy a opravena omítka na štítu
staré budovy, v nejbližší době proběhne
oprava omítek tělocvičny, byla opravena
střecha pavilonu. Ve školní jídelně byla provedena kompletní rekonstrukce sociálních
zařízení, rekonstruována podlaha, pořízen
nový konvektomat, stoly a židle. V mateřské
škole byly pořízeny nové hrací prvky
a konvektomat, v základní škole v ul. Karla
Krohna (v bývalé synagoze) byla vyměněna
okna a opravena střecha.
V budově čp. 268 donedávna sídlila střední
odborná škola, která však pro nezájem
žáků o studium ukončila svou činnost. Budova je určena ke kompletní rekonstrukci.
Na zateplení (výměnu oken, vstupních dveří,
zateplení obvodového zdiva a střechy jsme
obdrželi dotaci z Operačního programu
životní prostředí, na vnitřní rekonstrukci
jsme neúspěšně žádali o dotaci z Fondu
rozvoje obcí a měst Středočeského kraje,
proto je třeba tuto rekonstrukci v příštím
roce financovat z rozpočtu města.
Po skonu dlouholetého ředitele ZUŠ
pokračuje škola pod vedením nového
ředitele – pana Oldřicha Adelta, od letošního
školního roku škola nabídla novinky v hudebním oboru. Základní škola a základní
umělecká škola obohacují kulturní, sportovní či společenský život ve městě
různými způsoby: základní škola např.
pořádá pro širokou veřejnost Velvarský
maratón a velikonoční dílny, pro žáky školy
a škol z okolí lehkoatletické závody, základní
umělecká škola pořádá koncerty vážné
hudby a poskytuje své prostory pro cvičení
nejmenších dětí s rodiči či pro dětská
divadelní představení a karnevaly. Obě
školy společně připravují každoroční veřejností hojně navštěvovanou Adventní neděli.
V oblasti údržby bytového a nebytového
fondu byla provedena kompletní oprava
střechy a omítek a výměna oken hostince
Na Sladovně, byla vyměněna okna a dveře
v domě čp. 9 na náměstí, na domě čp. 105

v Pražské ulici byla provedena rekonstrukce
střechy a pavlače a v nejbližší době začne
oprava fasády, kompletně byly restaurovány některé byty (po jednom bytu v domech
čp. 59, 210, 218, 225), byly vybudovány
kanalizační přípojky u domu čp. 9, čp. 10
a čp. 268, na domě čp. 244 (u hřbitova) byla
provedena rekonstrukce střechy, rovněž
na domě čp. 210 v Pivovarské ulici probíhá
rekonstrukce střechy a oprava fasády.
V domě čp. 218 bylo provedeno chemické
odvlhčení zdiva a instalována nová vrata.
V současné době probíhá zateplení budovy
Sokolovny, na tuto akci jsme obdrželi dotaci
z Operačního programu Životní prostředí.
Je připraven projekt na vnitřní stavební
úpravy, při nichž má být zrušen byt, vybudovány nové šatny, sprchy, WC a zázemí
pro pořádání kulturních a společenských
akcí, Sokolovna by tedy v budoucnu plnila
i funkci společenského sálu do doby, než
se podaří zrekonstruovat kino. Tento náš
projekt byl schválen k financování z Regionálního operačního programu NUTS II
Střední Čechy v režimu tzv. závěrečných
výzev – návrh na schválení dotace v nulové výši je zařazen jako samostatný bod
dnešního zasedání. Na rekonstrukci a dostavbu budovy kina se nám zatím bohužel
peníze sehnat nepodařilo. Rekonstrukce
Sokolovny (zateplení a vnitřní úpravy) jsou
druhou etapou záměru vybudovat multifunkční kulturní a sportovní centrum,
první etapou bylo Víceúčelové hřiště, které
již od roku 2011 hojně využívá škola k výuce tělesné výchovy a široká veřejnost ke
hrám a sportování. Dále se nám podařilo
vybudovat hřiště na Velké Bučině a postupně doplňovat novými zajímavými herními prvky park za školou a za Panskou
hospodou. Připravili jsme projekt na Malovarské hřiště, ve dvou vyhlášených výběrových řízeních se však nepřihlásil žádný
dodavatel a s ohledem na investice příštího
roku rada doporučila stavbu hřiště zatím
odložit a ušetřené prostředky převést do
příštího roku. Rovněž je připraven projekt
na skatepark včetně parkoviště u Malovarského rybníka, nepodařilo se však zatím
získat na tento projekt dotaci ani jej finan-
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covat z rozpočtu města.
Po zrušení obvodního oddělení Policie ČR
jsme zřídili městskou policii, pro její účely
jsme vybudovali v domě čp. 47 služebnu
a policii plně vybavili technikou. Instalovali
jsme dva informativní měřiče rychlosti
(v Ješíně a v ulici Za Roudnickou branou).
V letošním roce jsme zahájili instalací
5 kamer budování kamerového systému ve
městě. Pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů jsme s využitím krajské
dotace a příspěvku SDH pořídili nové zásahové vozidlo, hasičská cisterna byla repasována tak, aby plně vyhovovala potřebám
naší jednotky.
V oblasti péče o vzhled města a veřejnou
zeleň bylo třeba obnovit a rozšířit technické
vybavení. S využitím dotace z Operačního
programu Životní prostředí jsme pořídili
zametací stroj City Ranger, z rozpočtu
města jsme zakoupili novou výkonnou
sekačku s podvalníkem a ojetý malý nákladní automobil. Postupně je technická
četa vybavována menšími sekačkami a křovinořezy. I díky několika ročníkům projektu
Adoptujte si svůj strom! se postupně
zeleň ve městě rozšiřuje, vysázeno bylo
přibližně dvakrát tolik stromů, než bylo pokáceno. Díky nápadům a šikovnosti naší
zahradnice dostala nový ráz některá místa
ve městě, např. byly vybudovány a osázeny
záhony na náměstí, v Pivovarské ulici včetně náměstíčka, u prodejny Jednoty, u zdravotního střediska, v Chržínské ulici, v parčíku za Panskou hospodou, nově byly
zasazeny živé ploty např. v ul. Za Roudnickou branou na nově vybudovaném
záhoně, dále na Nových Uhách a v ulici
Karla Krohna. Revitalizací (zadlážděním
a osázením) prošla většina stanovišť na tříděný odpad, postupně jsou obnovovány
a doplňovány lavičky a odpadkové koše.
Na Malé Bučině bylo instalováno veřejné
osvětlení, další úseky veřejného osvětlení
jsou průběžně rekonstruovány a rozšiřovány
v souvislosti se stavbami chodníků a komunikací či v souvislosti s rekonstrukcí
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vedení nízkého napětí firmou ČEZ (např. na
Nových Uhách, v Pivoarské ulici, v uličce
za fortnou, v ulici Komenského, U Cukrovaru, k Horovu mlýnu, v ul. Karla Krohna
u hřbitova). Byl slavnostně nasvícen mariánský sloup, původní veřejné osvětlení
ve střední části náměstí bylo nahrazeno
novým.
Finanční prostředky města včetně příspěvkových organizací se nám podařilo šetřit
přechodem na jiné dodavatele energií, kteří
byli vybráni prostřednictvím elektronické
aukce. I občanům města jsme pomohli
zprostředkovat zapojení do elektronické
aukce, tato naše snaha se však setkala
s velmi malým zájmem.
Pro zkvalitnění služeb občanům města bylo
v přízemí radnice vybudováno kontaktní
místo, byly vytvořeny nové webové stránky
města a informování občanů jsme rozšířili o systém MOBISYS (posílání informací na
klasické i „chytré“ telefony).
Městské muzeum přišlo o část výstavních
prostor a depozitář, proto byl vybudován
depozitář v protější budově v Pražské ulici
a část expozice se přesunula do špejcharu
na dvoře bývalého děkanství. Pořídili jsme
několik nových výstavních vitrín a nechali
repasovat klavír umístěný v secesním sále.
V přízemních výstavních prostorách se konají výstavy, příležitostně jsou k instalaci
výstav využívány i prostory v Pražské bráně. Muzeum je také pořadatelem tradičních
koncertů z cyklu Dvořákovy Velvary, občasných besed a společně s Natvrdlými spolupořádá cestovatelské večery. Tradicí se již
staly komentované prohlídky v rámci Dnů
evropského dědictví či muzejní noci. Muzeum by si zasloužilo rozšíření výstavních
prostor, je připraven projekt na vestavbu
do půdního prostoru, na tuto vestavbu
se však dosud nepodařilo získat dotaci či
vyčlenit prostředky z rozpočtu města.
Naše knihovnice přebudovaly sklad knih
tak, že vznikl příjemný prostor pro besedy
se známými osobnostmi literárního světa
Aby řeč nestála… Pravidelně pořádají pro

své malé i velké čtenáře akce, např. „pasování na čtenáře“ pro žáky 1. tříd, pravidelná
setkávání seniorů v Domově nad knihami
na různá témata, slavnostní oceňování nejpilnějších čtenářů apod.

na Velké Bučině. Právě tato aktivní skupina
bučinských občanů utrpěla velkou morální
i materiální ztrátu, když jim zcela shořela
bouda, v niž měli uložené vybavení, které
po několik let postupně pořizovali.

Velmi mě těší aktivity velvarských spolků
i jednotlivců. Tyto aktivity každoročně podporujeme pomocí grantů – výše rozdělovaných prostředků se z původních 200 vyšplhala na 450 tis. Kč. Náš nejstarší spolek,
Sbor dobrovolných hasičů, již oslavil 150.
výročí založení. Hasiči nejen že připravili
velkolepé oslavy, ale tradičně se zapojují
do akcí ostatní spolků, zúčastňují se různých hasičských soutěží a reprezentují tak
město.
Človíček RaD každoročně pořádá Vajíčkobraní, letos navíc obohacené o zápis do
České knihy rekordů, a dětské dny. Velmi
zdařilé a hojně občany města a okolí navštívené byly oslavy 530. výročí povýšení
Velvar na město a 130. výročí trati z Kralup n. Vlt. do Velvar, kterou Človíček zaštítil a organizoval spolu s dalšími spolky či
jednotlivci. Natvrdlí ve spolupráci s ostatními spolky i jednotlivci vybudovali v parku
u Cukrovaru netradiční dětské hřiště – Vrboviště a každoročně pořádají festival Natvrdel a Den plný her a slavnosti stromu,
letos oba spolky navíc připravily pro děti
Čarodějnice. Nově vzniklý šachový klub
přitáhl k této hře i několik dětí. Podporujeme i TJ Slovan – zejména oddíl kopané se
stará nejen o vlastní hru, ale hlavně vychovávají své následovníky. Oddílu stolního tenisu jsme nyní zkomplikovali život tím, že
jsme zbourali přístavbu u Sokolovny, po rekonstrukci Sokolovny, kdy budou mít k tréninkům i turnajům k dispozici velkou tělocvičnu, se jistě jejich činnost opět obnoví. Úspěšně si vede i oddíl Tiger jitu-jitsu,
který kromě běžných setkávání v tělocvičně připravuje pravidelně pro své svěřence
letní soustředění.

Skupina mladých lidí sdružená kolem pana
Radima Woláka zareagovala na spor týkající se pořádání či nepořádání akcí v areálu
Malovarského rybníka tím, že s využitím
příspěvku z Nadace VIA připravila pro širokou veřejnost plánovací setkání a po vyjasnění potřeb a požadavků občanů a přípravě
projektu zorganizovala celkem 5 víkendových brigád, kterých se zúčastnily desítky
velvarských občanů. Areál rybníka tak postupně mění ráz, o tom se všichni mohou
přijít kdykoliv přesvědčit. Slavnostní otevření obnoveného areálu bude v sobotu 11.
října, jménem organizátorů Vás srdečně
zvu. Oživení areálu není ještě u konce, je
připraven projekt na stavbu tzv. U-čka –
pódia se zázemím, to je však již úkolem
pro příští zastupitelstvo.

I jednotlivci věnují svůj elán a čas projektům pro ostatní, příkladem toho je vybudování psího parku, každoroční konání
nohejbalového turnaje VELVARY CUP či aktivní přístup skupiny lidí kolem nohejbalu

Po skončení činnosti základní školy Karla
Krohna se uvolnila budova bývalé synagogy,
o pronájem projevil zájem nově vzniklý
spolek Velvarská kostka. Synagoga, nyní
nově zvaná „KOSTKA“, se tak již nyní postupně stává centrem volnočasových aktivit pro občany města i okolí.
Vážené kolegyně a kolegové, velmi si
vážím toho, že jste se při svém jednání
a rozhodování vždy řídili svým rozumem
a svědomím a že se u nás nikdy neobjevovaly situace, které známe z vyšší politiky
či z jiných obcí. Za čtyřleté volební období
jsme udělali hodně práce, nestačili jsme
však vybudovat vše, co bychom si přáli,
hlavně z důvodu omezených finančních
zdrojů. Nově zvolené zastupitelstvo má na
co navázat. Děkuji Vám všem za spolupráci
a přeji Vám pevné zdraví, hodně osobních
i pracovních úspěchů.
Ve Velvarech dne 17. 9. 2014
Jitka Linhartová

www.velvary.cz
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Vybráno z jednání rady
Srpen 2014
Městské muzeum Velvary oslovil
prodejce obrazů a starožitností s nabídkou prodeje tematicky uceleného
souboru obrazů Jiřího Corvina s motivy
pražských zahrad. Vzhledem k tomu,
že muzeum má jiné priority v rámci
tvorby a ochrany sbírky a také vzhledem
ke kapacitě depozitářů a výstavních
prostor muzea rada nákup obrazů
neschválila.
Starostka informovala radu o tom, že
ani ve 2. kole vyhlášeného výběrového
řízení na dodavatele stavby Malovarského hřiště se nepřihlásil žádný uchazeč.
Rada schválila žádost ředitelky
Mateřské školy o udělení výjimky
v počtu zapsaných dětí v Mateřské škole
Velvary od 1. 9. 2014.
Slovan Velvary, oddíl kopané, požádal
o mimořádný příspěvek na nákup
přenosných fotbalových branek.
Současné ocelové branky již nevyhovují bezpečnostním předpisům, v minulosti se v jiných obcích stala řada vážných
(i smrtelných) úrazů dětí. Rada pořízení
odlehčených hliníkových branek,
se kterými mohou manipulovat i děti,
schválila.
Rada schválila konání filmového
představení, které připravilo volební
uskupení Oživme Velvary! na pátek
5. září 2014.
Rada schválila konání akce Pukavec
Cup v areálu Malovarského rybníka
dne 27. 9. 2014.
Rada vzala na vědomí informaci
starostky o schválení dotace z Operační-
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ho programu životní prostředí na Snížení
energetické náročnosti (tzn. zateplení)
budovy čp. 268 (školní družina), bude
se realizovat v roce 2015.
Starostka informovala radu, že ROP
Střední Čechy schválil k financování
projekt Stavební úpravy objektu
Sokolovny Velvary. Vzhledem k tomu,
že v současné době nejsou volné
disponibilní prostředky, bude se financování projektu řídit pravidly pro režim
závěrečných výzev, tzn., že de dni
uzavření smlouvy s ROP není známa
výše dotace. Této akci musí předcházet
realizace vnitřních úprav domu čp. 268,
protože byt správce Sokolovny se
přesune do domu čp. 268. Na vnitřní
úpravy domu čp. 268 město dotaci
neobdrželo (žádali jsme o dotaci
z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje), budou muset být financovány výhradně z rozpočtu města.
Rada vyslovila souhlas s tím, aby na
zateplení i vnitřní úpravy domu čp. 268
bylo vyhlášeno jedno výběrové řízení
a stavbu tak realizoval jeden dodavatel.
V této souvislosti starostka navrhla
odložit některé akce, které byly původně
plánované na rok 2014 a jejichž realizace dosud nezačala, a to stavbu
Malovarského hřiště a přechodů pro
chodce u Pražské brány a u radnice,
a ušetřené finanční prostředky převést
do roku 2015. Rada s uvedeným
návrhem řešení vyslovila souhlas.
Starostka seznámila radu se závěry
schůzky s hejtmanem Středočeského
kraje, která se konala dne 29. 7. 2014
a které se zúčastnili také místostarosta
města Slaný, starosta obce Žižice, ředi-

tel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje a vedoucí odboru
dopravy krajského úřadu. Hejtman
potvrdil, že provizorní most přes Bakovský potok bude otevřen dne 5. 9. 2014
i pro nákladní dopravu do 40 tun.
Do výběrového řízení na dodavatele
provizorního přemostění (uzávěrka
23. 8. 2014) se však nepřihlásil žádný
uchazeč, tím je vyloučen původně
plánovaný termín otevření mostu
5. 9. 2014. Krajská správa a údržba
silnic hledá jiné řešení, jednání dosud
probíhají.
Starostka informovala radu o plánovaných besedách: 10. 9.2014 se uskuteční
beseda občanů s pracovníky České
obchodní inspekce na téma Nekalé
obchodní praktiky při předváděcích
akcích a 25. 9. 2014 beseda na téma
Finanční gramotnost. Obě besedy budou
v sále Městského muzea, vstup zdarma.
Starostka a místostarosta informovali
radu o probíhajících investičních akcích:
Zateplení Sokolovny: Při bourání

přístavby bylo konstatováno, že základy
stavby byly nedostatečné a stavba byla
ve velmi špatném stavebně technickém
stavu. Přístavba již byla celá zbourána,
je objednána dodávka oken a vstupních
dveří, začínají práce na zateplení fasády,
bylo vybráno barevné řešení fasády,
oken a dveří.
Chodníky: Byla dokončena oprava
chodníku ve Školní ulici, v ul. Petra
Bezruče oprava pokračuje, problém
nastal v dolní části proti základní škole,
kde RWE zjistil únik plynu a část nově
položeného chodníku musela být kvůli
opravě plynového potrubí znovu
rozebrána. Oprava chodníku v ul. Na
Průhoně bude zahájena začátkem září.
Chodník a kanalizace na Nových Uhách
– práce budou zahájeny 1. září 2014.
Kostel sv. Jiří – pokračují práce na
opravě omítek a kamenických prvků,
bylo zjištěno statické narušení
u barokních oken a u schodiště na kůr.
Ve Velvarech dne 4. 9. 2014
Jitka Linhartová

Malovarské hřiště
Vážení občané,
již několik let připravujeme stavbu Malovarského hřiště. Přípravu stavby komplikovala existence nefunkčního septiku a jeho vlastnictví. Dvakrát jsme neuspěli
při žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, proto jsme se rozhodli hřiště postavit v letošním roce z vlastních zdrojů. Zastupitelstvo schválilo přidělení finančních prostředků na tuto stavbu, bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Nepřihlásil se žádný uchazeč, výběrové řízení bylo vyhlášeno znovu, opět se nikdo nepřihlásil. Velice mě to mrzí, ale v letošním roce se již hřiště postavit nestihne. Prostředky, které byly na hřiště určeny, budou převedeny do příštího roku.
Ve Velvarech dne 27. 8. 2014

Jitka Linhartová
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Rozhovor se spisovatelkou

Alenou Jakoubkovou
Čtenáři a zejména čtenářky naší
velvarské knihovny vás jako autorku mají ve velké oblibě a těší se na
vás. Jak se do Velvar těšíte vy?
Do starobylého královského města
Velvary se samozřejmě moc těším –
a to zejména proto, že jsem u vás
ještě nikdy nebyla a fotografie nebo
filmové záběry překrásného náměstí
krále Vladislava ve mně vždy budily
touhu se k vám podívat. Jsem proto
velmi šťastná, že mám nyní příležitost
si toto přání splnit. A pochopitelně se
velice těším na setkání se svými
velvarskými čtenáři – zajímá mě, co
jim moje příběhy dávají, proč je čtou.
Určitě to budou pro mě nesmírně
inspirující chvíle.
Máte k našemu regionu nějaký
bližší vztah?
Musím zdůraznit, že ačkoliv jsem Velvary na svých cestách míjela, byla jsem
jim často nablízku. Jako mladá dívka
jsem nějakou dobu bydlela v Libčicích
nad Vltavou, jezdím za přáteli do Nelahozevse a za jinými do Odoleny Vody.
Je to krásný kraj a já doufám, že u vás
načerpám inspiraci k dalšímu psaní.
A – samozřejmě – znám píseň, která
nese jméno vašeho města. Zpíváte si ji
ještě?
Protože miluji hudbu, vím, že tu žili
významní hudební skladatelé a hudebníci, bratranci Koželuhové a že na zdejším
hřbitově je pochován otec a dvě sestry
Antonína Dvořáka, jehož opery Čert
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a Káča a Rusalka ze mě udělaly milovnici tohoto žánru. Takže vnitřní spojení
mezi mnou a vaším překrásným městem
určitě existuje.
Píšete romány, které jsou určeny
hlavně ženám. Zajímalo by mě, na
co se mohou těšit velvarští muži,
kteří se dostaví na besedu?
Je to taková nevyřešená záhada – když
napíše román žena, je to román pro
ženy. Když napíše román muž, je to
román pro všechny. Ale je pravda,
že já píšu o hlavně ženách a jejich
problémech, umím vnímat svět jen
optikou ženy. Přesto mám několik
věrných čtenářů i mezi muži, což mě
těší, a proto doufám, že na besedě
poznám i velvarské muže (nebo dokonce
čtenáře?). Přitom právě v románech pro
ženy by mohli muži čerpat informace
o ženské duši, v jejíchž hlubinách se
občas ztrácejí. To by se ovšem nesměli
děsit toho, že budou přistiženi s ženským románem v ruce. My, ženy, bez
rozpaků čteme válečné příběhy i krváky a díky tomu máme možná muže lépe
„přečtené“. A třeba právě o tom bychom
si mohli na besedě také popovídat.

Představujeme Vám

spisovatelku Alenou Jakoubkovou
píšící též pod pseudonymy Anita Pilar a Aliena
de Longhe. Je autorkou celé řady knih.
Povoláním je literární redaktorka, k vydání
připravuje uměnovědné a historické publikace.
První kniha jí vyšla až v roce 1999 - to jí bylo
přes čtyřicet; ačkoli si odjakživa přála psát
romány (a psala je do šuplíku), osud jí z počátku
přihrával do klávesnice jiné žánry. Napsala například Ostrov ve znamení tygra a draka, reportážní
knihu o Tchaj-wanu. Když se jí podařilo těsně
před padesátkou zhubnout dvacet kilo, nechala
se přemluvit a napsala knížku Hubnout musíš
od hlavy. Tvorbou z posledních let záměrně
oslovuje ženy. Chce jim okořenit život romantikou a humorem a nabídnout nejen
oddechové čtení bez krve a násilí, ale i námět k zamyšlení.

A tímto Vás srdečně zveme na besedu z cyklu
„Aby řeč nestála“

v pondělí 20. října 2014
v 17 hodin
ve společenské místnosti knihovny.
Hostem bude Alena Jakoubková.
Rezervujte si včas místo k sezení osobně, telefonem nebo emailem.
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Akcí PYROCAR 2014

byly ukončeny oslavy 150 let
českého dobrovolného hasičstva
Po květnových oslavách 150.
výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského
sboru ve Velvarech a červnových
Hasičských slavnostech v Litoměřicích byl víkendový Pyrocar
2014 (IV. největší setkání
požárních automobilů a jejich
osádek v České republice)
poslední velkou akcí, která
byla důstojnou tečkou
za oslavami 150. výročí českého
dobrovolného hasičstva.
Náš hasičský sbor nemohl na
této akci chybět. Po slavnostních
hlášeních k ukončení V. a VI.
Propagační jízdy Sdružení hasičů ČMS nastoupil náš sbor pod
tribunu s praporem. Následoval další kulturní a společenský program. Při výstavě techniky jsme prezentovali náš
nový dopravní automobil FIAT DUCATO. S dalšími vystaviteli a zástupci jednotek hasičských sborů jsme diskutovali možnosti technických úprav vozidla a dalšího využití.
Zpět domů jsme se vrátili před sobotní půlnocí a krátce po ní vyjela naše jednotka
k požáru dřevěné chaty u nohejbalového hřiště ve Velké Bučině. Prostě pohodový
den, na jaký jsou dobrovolní hasiči zvyklí.
Ing. František Saifrt – starosta SDH Velvary
FOTO: pozary.cz a M. Petráček

Inzerce
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Události na 64 polích
Šachový klub Velvary

www.sachovy-klub-velvary.webnode.cz
18 Zpravodaj Velvary

Za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Předseda výkonného výboru
Petr Neuman
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Základní umělecká škola Velvary

Úspěšný start v naší Zušce
Prázdniny jsou za námi a škola začala
dýchat životem. Zpočátku jen tak zvolna,
ale dnes už se rozběhla naplno. Vrátili
se loňští žáci a zároveň přibylo hodně
nových tvářiček. Řada z nich začala právě
chodit do školy a zároveň nastoupila
u nás. A že jich není zrovna málo, se
potvrdilo již první den, kdy se přišly děti
zapsat. Dokonce jsme museli přidat stolky
a židle do učebny hudební nauky. Z dětských tváří se dalo číst, že se moc těší
na to, co je v naší školičce čeká.
Někteří zvolili hru na nástroj. Cesta
k hudbě není vůbec snadná, a proto
je čeká nejdříve důkladná příprava v hudební nauce. Děti zde budou zpívat a učit
se základní teorii a nezbytné noty, které
jim pomohou od pololetí při prvních
krůčcích ve hře na nástroj. Někteří mají
raději malování a tvoření. Proto zvolili
výtvarný obor. A pak tu jsou ještě tací,
kteří mají ze všeho nejraději pohyb
spojený s hudbou. Ti se mohli přihlásit
do tanečního oboru.
Nejen na nové žáčky, ale i na stávající
studenty čekaly novinky. Zakoupili jsme
nové nástroje a notové materiály, které
dětem oživí jejich práci. Velký úspěch
sklidily například žíněnky do tanečního
oboru, nebo nový akordeon. Hudební

nástroje přestaly také zahálet a naplnily
školu tóny.
Zcela novým předmětem na naší škole
se stal sólový zpěv. Paní učitelka, současně zpívající v Národním divadle,
nabídla své zkušenosti novým zájemcům.
Zpěv dnes zní po celé škole. Výuka
sborového zpěvu pokračuje s loňskými
zpěváky a přidalo se i hodně nových.
Není se čemu divit po loňských úspěších
na veřejnosti i v soutěži. Se svými
skladbami, které už trénovali v létě na
soustředění, se představí již brzy a to
hned dvakrát. V říjnu se zúčastní okresní
přehlídky hudebních souborů základních
uměleckých škol kladenského okresu.
Zušfestu na Stochově a posléze v Buštěhradě. A protože se dětský sbor
zalíbil i rodičům zpívajících žáčků,
vznikl u nás v září také ženský sbor.
Zpočátku se přihlásilo pár odvážlivců,
ale stále přibývají další. Uvidíme, zda
bude také tak úspěšný.
A tak stejně jako vloni se těšíme,
že svou práci učitelé i žáci opět zúročí.
A to nejen na přehlídkách a soutěžích,
ale i na místních akcích určených právě
pro milovníky umění i pro vaše potěšení.
P. Kratochvílová

www.velvary.cz
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Plastová
Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata
PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvaliﬁkovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
22 Zpravodaj Velvary

Základní škola Černuc

Na ZŠ se připravuje oslava
jejího založení
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Inzerce
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Základní škola Velvary

My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
opět se budeme setkávat v pravidelné rubrice nad novinkami z naší
školy.

V době prázdnin došlo k nepříjemné
havárii. Do kotelny pronikla spodní
voda až do výše 60 cm. Následná
oprava si vyžádala náklady ve výši 14
tisíc Kč. Tato událost dala podnět k revizi pojištění. Škola navázala spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, která se
bude podílet na některých akcích, např.
na zahradní slavnosti nebo maratonu.
Již v červnu se začal stěhovat sklad
učebnic. Nyní je zde umístěna pracovna
technických prací. Učebna přípravné
třídy má také nové prostory. Bývalí žáci
si jistě vzpomenou, že v této místnosti
bývala školní jídelna. Místnost byla
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zařízena novým nábytkem, také ostatní
vybavení je nové. Pořizovací náklady
byly značné, škola je financovala
z úspor, které vznikly z různých projektů. Velké uznání patří paní učitelce Vojtušové, která při úpravách třídy strávila
spoustu času V odpoledních hodinách
zde pracuje 4. oddělení družiny.
V tomto školním roce jsme se zapojili
do několika grantů. Jsme partnery společnosti SCIO, z projektu ICT-Kouč
škola získala více než 500 tisíc Kč.
Tento projekt je zaměřený na zavádění
nových technologií do výuky. Jde
zejména o zapojení tabletů.
Projekt SCIO „Janička“ se týká výuky
cizích jazyků. V rámci tohoto projektu
by měli s dětmi pracovat rodilí mluvčí.
Někteří učitelé se podílejí na rozvoji
metody CLIL, pracují jako lektoři.
Jedná se o to, aby angličtina byla
zařazena do ostatních předmětů.
Naší škole se podařilo zařadit do
významného projektu s názvem Rozvoj
škol na území obce s působností Slaný
CZ.1.07/+.1.00/46.0011. Hlavním
úkolem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím individuálních plánů podpory, zkvalitněním
vzdělávání s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce a zprostředkovat výměnu zkušeností mezi školami slánského regionu.
Zahájili jsme činnost s Golfem Beřovice, s.r.o. ve spolupráci s Golf klubem
Beřovice,o.s. Této společnosti se podařilo získat finanční prostředky pro naše
žáky. Zájemci o tento sport si mohou
půjčit základní vybavení. Kroužek gol-

Zprávičky:
16. a 17. září se uskutečnil sběr
papíru. Všechny peníze získané ze
sběru budou věnovány na Dopravní den.
Škola má 432 žáků,to je o 12 víc
než v loňském roce.
Připravuje se Den státnosti
(23.10.)
Všichni jste zváni na 9. velvarský
maraton, který se uskuteční 4. 10.
od 10 hodin
Probíhá oprava Sokolovny. Výuka
tělesné výchovy bude proto realizována venku, je tedy nutné, aby byli
žáci vhodně oblečeni.
Navázali jsme spolupráci s Gym-

fu bude pracovat v rámci ŠK . V zimních
měsících budou žáci trénovat v tělocvičně
pod vedením profesionálních trenérů.
Od našeho partnerského nakladatelství
Fraus budou žákům zdarma poskytnuty
česko-anglické slovníky, které si mohou
aplikovat do svých chytrých mobilů.
V této době probíhá oprava fasády
tělocvičny, která bude hrazena z úspor
získaných z grantů. Z rozpočtu města
bude dokončena zámková dlažba
na dvoře včetně vjezdu.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Inzerce

náziem V. B. Třebízského ve Slaném. V rámci tohoto projektu mohou naši žáci navštívit laboratoře a
poznat zajímavé fyzikální a chemické jevy.
Závěrem mi dovolte, abych jménem vedení školy a celého sboru
vyjádřila velké poděkování za podporu a vstřícnost odcházejícímu zastupitelstvu města Velvary v čele
s paní starostkou ing. Linhartovou.
Věříme, že i nově zvolené zastupitelstvo bude i nadále podporovat
školství v našem městě.

Inzerce
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Velvarští židé
Již jednou jsem napsal článek
o velvarských židech, kteří by
si zasloužili alespoň pamětní desku
na bývalou synagogu.
Někdy více než před 200 lety byli velvarští židé jako obchodníci vypovězeni
z královského města Velvar a byli
nuceni se usadit v okolních vesnicích.
Například měli (nedávno zbořenou)
malou synagogu v Ješíně (za kapličkou)
a ve Vojkovicích, kde pamatovala
synagogu ještě moje babička.
Velvarským židům se za první republiky
vedlo docela dobře (většinou byli
zámožní) a postavili si za Pražskou
branou (vlevo za nádrží zvané pískovna)
krásnou moderní synagogu, která stojí
dodnes, ovšem slouží jiným účelům.
Židé z Velvar díky holocaustu vymizeli.
Povíme si o některých z nich. Začnu tím,
kterého Velvaráci znát blíže nemohli,
ale já jsem se s ním několikrát setkal.
Byl to dr. Werheimer, majitel Kovohutě.
Ačkoliv měl bratra v Americe, který mu
psal, že je bezdětný a nemá komu
odkázat továrnu, zůstal bohužel
s manželkou a dvěma dcerami
v Čechách a šli prvním transportem
do plynu. Bydleli v Praze.
Na místě, kde je dnes velkoprodejna
Jednota, stával velkostatek pana
Schulmanna (vrátil se z koncentračního
tábora a ještě po válce s dcerou vedl
statek). Měl bratra advokáta JUDr.
Schulmanna, který měl kancelář na rohu
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Pražské ulice a Brčkova. Měl tři dcery
a jako vdovec měl k nim bonu, které
se říkalo Štefka. Zároveň milenka doktora byla na Velvary značně extravagantní
(chrt, jaká barva kostýmu, taková
barva auta atd.). Dodnes stojí jeho
zahradní pavilon s dvěma lvy v zahradě
mezi roklí a velvarským lesem. Hned
vedle v Pražské ulici měla obchod
s obilím rodina Kellerova. V Pražské ulici
naproti byl velký obchod s konfekčními
oděvy pana Emila Korálka. Jeho syn
Jirka byl mým nejlepším přítelem.
Na dvoře v domku bydlela jejich babička
Klára. Odjeli již v roce 1937 do USA.
Na Spořilově bydlela rodina malého

úředníčka v Kovohuti pana Blatta
(babička, manželka a dva synové).
Se mnou stejně starý Jindra byl mým
druhým nejlepším přítelem. Skončili
v plynu jako ostatně většina velvarských
židů. Dům zvaný „fortna“ vlastnila
rodina Hellerova, která zde měla obchod
s kůžemi. Hrozně to tu smrdělo. Dcera
si vzala ředitele městské spořitelny pana
Kaisera (oba náruživí tenisté, zakladatelé velvarského tenisového klubu), prošla
koncentrákem v Terezíně, z kterého se
vrátila. Její bratr (říkalo se mu Clinton,
protože kouřil dýmku jako slavný
detektiv) odjel před válkou do USA.
Ještě se musím zmínit o statkářské
rodině Štryklových, kteří měli statek
v rohu na náměstí. Jejich syn Jirka
(výborný tenista) byl za války v anglické

armádě. Ve Slánské ulici měla velkostatek ještě rodina Fischlova. Vilku u tratě
směrem na Radovič vlastnil žid pan
Blau, který prošel válkou celkem bez
úhony. Židovka byla též manželka pana
Golla, majitele zahradnictví (Agroflora)
u malých Uh. Myslím, že se vrátila
z koncentračního tábora. Ještě osud
několika židů jako rodiny Kucminských,
kteří měli hokynářství, mi není znám.
V malém domečku vedle Panské hospody bydlela jedna stará židovka, jejíž
jméno mi vypadlo. Ještě si vzpomínám,
že ve Slánské ulici měl dům žid pan

Korálek.
Nejen Němci, ale i někteří velvarští
občané, se nezachovali k židům nejlépe.
Vzpomínám si na nápisy na zdích „Židi
ven“ a vytlučená krásná barevná okna
v synagoze. Ještě v Pivovarské ulici byl
malý židovský obchůdek (jméno majitele si nepamatuji). Mohl bych ještě
připomenout, že všichni velvarští židé
ještě před transportem byli namačkáni
do jednoho domu ve Slánské ulici (vedle
bývalé hospody).
Dr. Ing. Pavel Marek

Inzerce

Firma ALLEGRO s.r.o.
hledá pro provozovnu v Bratkovicích u Velvar pracovníky na pozice:
Zámečník, svářeč, dělník do kovovýroby, obsluha CNC strojů, konstruktér.
Kontaktní osoba: Tomáš Vejřík, Tel.: 724 265 024, e:mail: vejrikt@allegrocz.eu
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Rozpis kurzů
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Nabídka kurzů

36 Zpravodaj Velvary

www.velvary.cz

37

Nabídka kurzů
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Říjnová křížovka
Kovbojské moudro: Jestliže si o sobě myslíš, že jsi vlivný
člověk, zkus dát povel psovi.... (viz tajenka)
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VYLUŠTĚNÍ
ZÁŘIJOVÉHO
ČÍSLA

Josef HUDEC – hudební skladatel,
dirigent a hudebník narozen ve Velvarech.
Stránku připravila Z. Ortová
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