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Blahopřání
Dne 26. 2. oslaví významné životní jubileum pan

Jozef Michalička
K jeho krásným sedmdesátinám
mu přejí hodně zdraví
a spoustu pěkných sportovních zážitků
manželka Zdeňka,
dcery s rodinami, vnoučata
a další blízcí příbuzní.

Dne 20. prosince oslavila paní

Dobruška Němcová
80 let
Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky
přejí dcery Nepovímová (Dobruše)
Buřičová s rodinou (Lenka)
Horová s rodinou (Vlaďka)
vnoučata a ostatní

Vzpomínka
1. února 2015 tomu budou již dva roky,
kdy navždy odešel velvarský muzikant pan

Stanislav Horáček

.

Stále vzpomíná manželka Zdeňka, rodina a přátelé
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NÁŠ MOST – iniciativa lidí z Velvar
a sdružení Natvrdlí
Není Vám lhostejný osud mostu přes Bakovský potok a lidí, kteří kvůli
jeho zavření poznali pocit odtržení? Budeme rádi, když se přidáte k nové
iniciativě lidí ze „zámostí“, kterou ze všech sil podporuje sdružení Natvrdlí.

O co usilujeme?
Chceme nejen brzké definitivní řešení přemostění, ale usilujeme také o to, aby lidé z Velvar
mohli o stavbě a souvisejícím provozu
spolurozhodovat. Ukazuje se, že Krajská
správa údržby silnic vůbec nevzala v potaz
možnost opravy původního mostu, který
pod nevábnou omítkou skrývá možná další
velvarskou památku. Proto oslovujeme
historiky, památkáře, statiky a další znalce
a také se tímto obracíme na veřejnost
s prosbou o jakékoliv historické dokumenty.
Jsme si vědomi, že oprava starého mostu
(jestli je ještě reálná) by mohla být finančně
náročnější, než most nový, jehož podoba
je již delší čas Krajskou správou schválena
(bez možnosti zástupců Velvar se k ní
vyjádřit). Hledáme cesty, jak Kraji eventuálně
usnadnit získání financí z nestátních zdrojů.
Především ale chceme najít způsob, jak
diskutovat s Krajem o podobě mostu
a o řešení dopravy v okolí Velvar.
Kdyby se podařilo zvrátit rozhodnutí Kraje
a opravit a navrátit krásu starému mostu,
mělo by to velkou dopravní výhodu: městem
by definitivně nesměly projíždět nákladní
vozy. To by mohl být pádný argument pro

vybudování obchvatu Velvar, který je již řadu
let ve fázi hotového projektu a Kraj se nemá
k jeho realizaci.

Jak chceme dosáhnout změny
přístupu Kraje k nám a k našemu mostu?
S pomocí lidí z Velvar. S hromadou silných
argumentů v ruce. Se vstřícností a humorem
– plánujeme happening před vraty úřadů,
které rozhodují o našem mostu. K tomu
všemu máme podporu našeho starosty.
Chcete vědět víc? Víte, jak k iniciativě
NÁŠ MOST přispět? Nevíte, jak se zapojit,
ale rádi byste?
Přijďte na setkání 1. 3. Od 20.00
do restaurantu Paris. Dozvíte se i první
fakta o stavu mostu a jeho historii, která
do té doby zjistíme.
Těšíme se na vás
Za „zámostecké“:
Jakub Malovaný, email: jakub@armabohemia.cz
Za sdružení Natvrdlí:
Magdalena Čechlovská, 605804620
email: magdalena.cechlovska@economia.cz

Inzerce
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STAROSTI A RADOSTI
Zpráva starosty města přednesená na
zasedání Zastupitelstva města Velvary dne
19. ledna informující o hlavních událostech
prvního měsíce roku 2015 (upraveno
pro potřeby Zpravodaje)

Velvarský most
Hned první den nového roku se opět
vyhrotila situace kolem provizorního
mostu, který byl poškozen, ale díky
rychlému zásahu odpovědných pracovníků
záhy znovu otevřen. Městská policie se
nyní plně věnuje kontrole projíždějících
vozidel (hmotnosti i rychlosti), usilujeme
o další úpravu dopravního značení tak, aby
bylo co nejméně matoucí a všichni viděli,
že po mostě nesmí jezdit nákladní vozidla
o hmotnosti nad 25 tun – a to ani prázdná! Téma velvarského mostu chceme připomínat a zasadit jej do širších souvislostí
s možností budování tzv. severního
obchvatu města (Nové Uhy – Černuc).
Jsme si vědomi, že naše snaha odklonit
těžkou dopravu v zájmu péče o město
mimo centrum ztěžuje situaci dopravcům
i okolním obcím, a jsme přesvědčeni, že
vybudování obchvatu by bylo řešením
pro všechny. Chtěli bychom mít možnost
podílet se na procesu plánování nového
mostu a také znovu nechat zvážit možnost
rekonstrukce mostu starého, který by se
více hodil k památkové zóně. Most, i když
jej spravuje kraj, považujeme za náš
a není nám lhostejné, jak bude vypadat
a kdo po něm bude jezdit. Těší mne vznik
hnutí Náš most, které je důkazem, že Velvaráci mají chuť se do věci aktivně zapojit
a věcně diskutovat (a ne, jak to bývá
zvykem, jen remcat).

Doprava ve městě
Dopravních nesnází má ale naše město
více: nedostatek přechodů a chodníků,
problémy v dopravním značení, máme
několik komunikací v závažném havarijním
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stavu, přetrvávají problémy s bezbariérovými přístupy. V současné době vytváříme
balíček úkolů v oblasti dopravy, abychom
je řešili koncepčně a v návaznosti na kroky
již učiněné. Vzhledem k finanční situaci
města však tento rok musíme zasvětit
především projektovým přípravám.
Nejčerstvější nepříjemná událost přišla
s nehodou kamionu u Velvar, kdy byla
doprava kvůli uzavírce dočasně odkloněna
přes město a projíždějící nákladní vozy
nám způsobily během několika hodin
rozsáhlé škody zejména na chodnících.
To se bohužel může kdykoli opakovat, což
se nám nelíbí. Hledáme cesty, jak tomu
předejít.

Investice a finance
Od počátku roku se pilně pracuje na našich
dvou zásadních investičních akcích: zateplení a vnitřních úpravách družiny a na
kompletní vnitřní rekonstrukci sokolovny.
Obě firmy se činí a rychle postupují
kupředu. Věříme, že se neobjeví mnoho
problémů a vše půjde podle plánu. Jak to
ale u starých domů bývá, oprava je jistým
dobrodružstvím a neví se, co se kde vyjeví:
například v družině už se ukázala jako
nutná a hospodárná původně neplánovaná
výměna otopného systému. Věříme, že
se podaří obě akce dokončit v termínu,
abychom na počátku nového školního roku
měli novou prostornou družinu a nové
sportoviště (kde se budou moci hrát
míčové hry, to zdůrazňuji, neb se městem
nesou zvěsti, že to nebude možné).

Dotace a strategie
Ač výsledek hospodaření města v loňském
roce dopadl nad očekávání dobře, musíme
se v roce 2015 co nejvíce uskromnit.
Teprve v červnu se dozvíme, kolik
prostředků (a zda vůbec nějaké) získáme
v rámci přislíbené dotace na úpravy
sokolovny. Pokud nebudeme nakonec
muset platit desetimilionovou rekonstrukci

velvarského starosty
plně ze svého, mohli bychom se ještě
pustit do některé plánované akce, kterou
jsme zatím byli nuceni přesunout do zásobníku projektů. Ten je plný důležitých plánů,
drobných i náročnějších. I proto se budeme
opět snažit dosáhnout na prostředky
z dotačních zdrojů, počátkem března se
budou vypisovat krajské granty, na podzim
mají být vysány první výzvy nového dotačního období evropských grantů a i zde
bude štěstí přát připraveným. Toto období
vnímáme zejména jako přípravné
a zasvětíme jej projektové přípravě dalších
investičních akcí, dolaďování již připravených projektů, ale též aktualizaci strategických dokumentů – zejména strategického
plánu rozvoje města a programu regenerace městské památkové zóny.

Velvarská společnost
Velmi mne těší, že hned od počátku nového
roku o sobě dávají vědět městské kulturní
instituce, školy, velvarské spolky a sdružení
a probíhá i plánuje se řada akcí. Máme za
sebou termín uzávěrky městských grantů,
které alespoň drobným způsobem
podporují nedocenitelnou činnost všech,
kdo se ve volném čase věnují práci pro
ostatní a oživují městské dění. Činnost
organizací a spolků chceme i nadále
co nejvíce podporovat a moc si jí vážíme.
V nejbližších dnech proběhne setkání
zástupců všech pořadatelů, aby došlo
ke sladění termínů a vytvoření společného
kalendáře. Vítáme náměty na nové akce
a kroky, které by přispěly k oživení kulturního, společenského, ale i návštěvnického
ruchu ve městě (který by pomohl zejména
místním živnostníkům).
Od nového roku došlo ke změně v čele
JSDH Velvary, novým vedoucím zásahové
složky se stal pan Michal Ledvinka, jenž
nahradil ve funkci pana Reného Maška,
kterému bych tímto ještě jednou rád
poděkoval za dosavadní práci.

Velmi nás potěšilo, že jsme mohli zaslat
dárek ke stým narozeninám paní učitelce
Rechcíglové. Leden ale přinesl i smutné
zprávy: zemřel dlouholetý ředitel ZŠ pan
Jeník a bývalá ředitelka MŠ paní Horáková.
Blíží se začátek dalšího veřejného plánování
o budoucí podobě náměstí před ZUŠ, spolek
Natvrdlí získal další grant od Nadace VIA
v rámci programu s názvem SouSedíme si.
Díky němu by měla vzniknout architektonická studie nové podoby malého náměstí,
do jejíž přípravy řeknou své všichni sousedé
(ZUŠ, farnost, DPS, muzeum – a všichni
občané). Budeme se těšit, že akce vyvolá
stejný zájem veřejnosti, jako plánování
budoucí podoby okolí Malovarského rybníka.
V měsíci lednu se událo a na radnici i mimo
ni projednávalo mnoho dalších věcí, zmínil
jsem jen některé, k dalším se dostanu příště
(aktuálně jde o odpadové hospodářství
města a aktualizaci strategického plánu).
Přeji příjemné prožití února a dětem veselé
jarní prázdniny!
Radim Wolák
starosta města Velvary
606 66 88 01
starosta@velvary.cz

Máte náměty a podněty
k životu ve městě?
Nenechávejte si je pro sebe!
Děkujeme, že se zajímáte.
Příští veřejné zasedání
Zastupitelstva města Velvary
se bude konat ve středu
11. února v 18:00
v sále městského muzea.
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100. jubileum

paní učitelky Olgy Rechcíglové
životě více než výjimečná. A paní učitelka
Rechcíglová uměla život, jak se říká, prožít
naplno. Její vzpomínky vždy patřily a patří
především rodným Velvarům. Tatínek paní
učitelky měl na náměstí obchod s látkami
už za Rakouska. V roce 1915 postavil ve
Velvarech rodinný dům s vlastním obchodem a velkoskladem látek. Velvarští říkali
domu u Rechcíglů „Obchodní dům“. Paní
učitelka měla velmi ráda krásný výhled
z oken svého pokoje na historické centrum
města s kostelem sv. Kateřiny. Podél břehu
potoka býval ovocný sad, kam se vyváděly
husy na pastvu a zahrada její maminky
dýchala vůní rozkvetlých květin.

Leden nového roku 2015 je spjatý s opravdu šťastnou událostí. Proto nám zde dovolte alespoň několik málo slov o velké radosti, o niž bychom se chtěli podělit i s vámi,
čtenáři. V neděli 11. ledna oslavila paní
učitelka Olga Marková, roz. Rechcíglová
z Velvar, sto let svého krásného a bohatého
života. Každého, kdo si na paní učitelku
pamatuje, tato zpráva jistě potěší.
Na oslavu jejího životního jubilea
v Moravských Budějovicích se sjeli první
hosté už v pátek 9. ledna. K této mimořádné události jí přišli pogratulovat a popřát
hodně zdraví také zástupci za město
Moravské Budějovice s pamětním listem
a za ČSSZ z Třebíče s gratulací od ministryně práce a sociálních věcí. Ke gratulaci
se připojil také starosta města Velvary
Mgr. Radim Wolák.
Sto let je nějaký kus dějin. Skutečnost,
že někdo zažije Rakousko-Uherskou
monarchii, obě světové války, první Československou republiku a všechny československé i české prezidenty, je v našem
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Olga Růžena Marie Marková, roz. Rechcíglová, se narodila 11. ledna 1915 ve Velvarech
v rodině obchodníka se suknem.
V letech 1926–1934 studovala na Státním
československém reformním reálném
gymnasiu v Kralupech nad Vlt. a v roce 1935
vystudovala Státní pedagogickou akademii
s československým jazykem vyučovacím
v Praze. Učitelskou praxi konala v letech
1936–1938 v Žatci, Čeradicích a Teplicích Šanově, kde také absolvovala kurs
Čs. Červeného kříže. V roce 1938 byla
ustanovena učitelkou na obecných školách
s čsl. vyučovacím jazykem.

Mezi lety 1938–1941 učila na obecných
školách v Dubí v Krušných horách, Chvatěrubech a Zlosyni, 1941–1943 a 1950–1955
na obecné a později národní škole

v Chržíně. Ve 40. letech učila krátce také
v Bezděkově u Žatce a v Dřínově. Od roku
1942 vyučovala ve Velvarech na tehdy
pětitřídní obecné škole a příležitostně i na
měšťanské dívčí škole, a to do roku 1949,
kdy rozhodnutím Městského národního
výboru nesměla ve Velvarech vyučovat
pro své náboženské přesvědčení. Do Velvar
se vrátila až v roce 1955 na již sloučenou
osmiletou střední školu, později Základní
devítiletou školu, kde působila do roku
1972. Z jejího učitelství se zachovalo v rodinném archivu mnoho školních fotografií,
poslední pochází z roku 1975 ze Základní
školy v Kmetiněvsi.

gymnaziálního a vysokoškolského
profesora, spisovatele a překladatele.
Když musela opustit své rodné město, vždy
a s velikou radostí vzpomínala na svou
rodinu a dlouhá učitelská léta v milovaném
Velvarsku. Od října roku 2005 žije v Domě
sv. Antonína, klášteře Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Moravských Budějovicích. Od svého
příchodu sestry i personál těšila milým
úsměvem a laskavými slovy. Každého
oslovovala „Ty můj drahoušku“. Jednou
ji dokonce navštívil sedmdesátiletý pán
a představil se jako její žák. Na oslavě
stých narozenin paní učitelky se hodně
zpívalo a také vzpomínalo. Z jejich
oblíbených písní nemohla chybět naše
„Ó Velvary“.
Rád bych zde citoval několik slov z dopisu
paní Zdeňky Ortové, vedoucí městské
knihovny ve Velvarech:
„Mám na ni ty nejlepší osobní vzpomínky.
Lidé ji tu měli velmi rádi. Byla vždycky
moc, moc hodná a děti jí měly rády.
Pamatuji se, jak maminky dopředu
zjišťovaly, když jejich ratolest měla jít
do první třídy, zda bude jejich třídní právě
paní učitelka Rechcíglová. A když tomu tak
nebylo, nastalo velké zklamání. Asi před
třemi lety jsem dělala do Zpravodaje
z Velvarska anketu na téma – Na kterého
učitele své základní školní docházky
nejraději vzpomínáte? A představte si, že
hned několik oslovených Vaši tetu zmínilo
a pochválilo. Znamená to, že na dobré lidi
se nezapomíná.“
Mgr. Miroslav Smaha

Celý svůj život měla ráda přírodu a turistiku
po českých krajích. Snad nejvíce si oblíbila
zpěvné ptactvo a znala i nejrůznější druhy
rostlin. Učitelství považovala za své poslání.
Milovala hudbu a zpěv, vždy byla veselá
a v dobré náladě, a to i v těžkých chvílích.
V době totalitního režimu byla pro svou
katolickou víru často přeložena do několik
kilometrů vzdálených škol v okolí Velvar,
do kterých docházela pěšky i v zimě. Stáří
prožila v Jihlavě, kam se provdala ve svých
šedesátičtyřech letech za PhDr. Františka
Marka, rodáka z Moravských Budějovic,
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Ohňostroj
Jak už se stalo zvykem, scházejí se občané našeho
města a okolí na Nový rok navečer na velvarském
náměstí, kde město zajišťuje novoroční ohňostroj.
Přesto, že někteří občané ohňostroj kritizují, většina
se ráda sejde s přáteli, popovídá si a zahřeje se
svařeným vínem nebo jinými nápoji, které letos
opět připravil M.Demovič.
Ohňostroj byl odpálen v 18 hodin uprostřed náměstí,
což si přáli majitelé přilehlých domů, kterým vadil
spad na jejich střechy a dvorky. Asistenci zajišťovali
naši hasiči, pořádek členové MP a dle prvních ohlasů
se ohňostroj líbil!!

(text L. Šulc, foto M. Krhounek)

Provizorní most přes Bakovský potok
prošel další zatěžkávací zkouškou! Ve středu
14. ledna kolem 15 hodiny přestaly fungovat
semafory! U mostu a na něm docházelo
k různým situacím. Přesto, že řidiči se
mají řídit dopravními značkami, kde je
vyznačena přednost v jízdě, není z jedné
strany mostu vidět na nájezd z druhé strany.
Vozidla různě couvala, v jednu chvíli stály
proti sobě i dva autobusy. Řízení dopravy

se potom ujali příslušníci Městské policie
Velvary. Později se ukázalo, že v ulici
Za Roudnickou branou došlo k výpadku
elektrického proudu a tudíž i k výpadku
napájení semaforů. Tyto nemají svůj vlastní
náhradní zdroj. Závada na el. vedení byla
ze strany ČEZ, a.s. odstraněna kolem 17.30
hodin, kdy se vše vrátilo do normálu.
(L. Šulc)

Připomínáme občanům - informační systém
již dříve zprovozněný moderní informační systém MOBISYS! Informace o dění ve městě
jsou nyní každému k dispozici formou SMS zpráv do mobilních telefonů. Více informací
na http://www.mobisys.cz/

Registrace ZDARMA:
Klasický mobilní telefon
Kla
provedete formou SMS zprávy.
- pr
Zaš
Zašlete kód REG VELVARY OBZ
pro odběr informačního kanálu
městského
měs
zpravodajství na telefonní
číslo 777 080 880.
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Chytrý mobilní telefon
(Smartphone)
- provedete skrze mobilní
aplikaci MojeObec, která je
volně ke stažení v obchodě
GooglePlay a AppStore.

Poplatky za služby spojené
s pronájmem hrobových míst
Poplatek za služby na rok 2015 byl radou města schválen
ve výši 150 Kč.
Platbu v hotovosti je možné hradit v pokladně v přízemí
městského úřadu spolu s dalšími poplatky. V případě
bezhotovostní platby (složenkou nebo převodem na účet
města) je nutné uvádět variabilní symbol 3632 a stejně
nutné je uvést i specifický symbol, a to je číslo smlouvy.

Kontrolní dny
Hned 5. ledna nového roku se konaly kontrolní dny na obou investičních stavbách města,
kterých se zúčastnil i starosta města R. Wolák. Firma RAVION, s.r.o provádí rekonstrukci
budovy čp. 268, kterou bude využívat školní družina a základní škola. Druhou akcí jsou
stavební úpravy objektu sokolovny čp. 370, které provádí firma MI-VA, s.r.o.. Na obou
stavbách probíhají nyní bourací práce. Město také ukončilo rekonstrukci bytu v přízemí
domu čp. 268, kam se stěhuje správce sokolovny a víceúčelového hřiště.

Dalším kontrolním dnem bylo pondělí 19. ledna. Jak na rekonstrukci družiny čp.268 tak
i vnitřku sokolovny je problémů mnoho, zejména po rozkrytí podlah. U družiny se dodatečně
řeší rekonstrukce celého topení, které je v horším stavu, než se čekalo. Také stěny sokolovny
vykazují větší poškození, než se očekávalo.
(L. Šulc)

POZOR, ZMĚNA ADRESY
Upozorňujeme všechny, kdo publikují či inzerují ve Zpravodaji
z Velvarska, na novou e-mailovou adresu.
Své příspěvky nyní posílejte pouze na adresu:

zpravodajzvelvarska@seznam.cz
www.velvary.cz
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Dozněly tóny Roku české hudby

V listopadu 2014 proběhl v sále městského
muzea komentovaný klavírní recitál
věnovaný Roku české hudby. Zazněly
skladby Antonína Dvořáka: Humoreska,
Valčíky, Silhouetty, Furiant, v závěru pak
Fantaisie - Polonaise Josefa Suka.
Průvodní slovo připomnělo klíčové události
Dvořákova života. Dětství prožité v Nelahozevsi, setkání s výraznou osobností Zlonic,
skladatelem a varhaníkem Antonínem
Liehmannem, jenž chlapce intuitivně
vzdělával a přemluvil otce, aby dovolil
šestnáctiletému Antonínovi odejít studovat
hudbu do Prahy. Dále nesnadné studium
Varhanické školy zakončené úspěšně

Inzerce
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absolutoriem a nelehké
počátky životní dráhy
skromného, chudého
violisty, varhaníka
a skladatele. Konečně
pak úspěchy dosažené
v Londýně, čestný
doktorát na universitě
v Camridge i období
vrcholné světové proslulosti za jeho působení
v New Yorku a Chicagu,
kde si svým uměním
zcela zaslouženě vydobyl
postavení (skutečné!!)
celebrity světové výstavy,
a oslav 400. výročí objevení Ameriky. Premiéra
Novosvětské symfonie
pak byla jedinečnou
světovou událostí.
Z Dvořákova působení na Pražské
konzervatoři vyšla celá generace skladatelů.
Jedním z nich byl Josef Suk, nejen autor
skvostných děl, ale i vynikající houslista.
Člen legendárního Českého kvarteta, které
koncertovalo po celém světě.
Malí posluchači vnímali se zájmem a prokázali, že jsou schopni přijímat skutečné
hodnoty. Pochvala a dík patří nejen jim,
ale též pedagogům, kteří je na návštěvu
koncertu připravili.
Těším se na další setkání u klavíru
MgA. Zora Křičková.

6GUXåHQt1DWYUGOtGČNXMH]DSRGSRUXPČVWX9HOYDU\

www.velvary.cz
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Úspěšný podzim mládežnických

celků Slovanu Velvary
Jen krátký čas nás dělí od konce úspěšné podzimní
části fotbalové sezóny našich mládežnických celků.
Dlouholetá kvalitní práce s nejmladšími fotbalisty
přináší konkrétní pozitivní výsledky. V každém oboru
a ve sportu dvojnásob platí, že úspěch budoucí je
založen na práci s mládeží. A toho jsou si ve Slovanu
Velvary dobře vědomi, nenechávají nic náhodě.
Výchově našich nadějí se věnují s náležitou péčí,
kterou by jim mohly závidět i celky z měst s větším
počtem obyvatel.

Mladší přípravka
Náš nejmladší tým, celek mladší přípravky pod vedením trenérské dvojice Jaroslav Masopust a Josef Švejda, zakončil podzimní část fotbalové sezóny na třetím místě své skupiny
okresního přeboru. Toto umístění je pro nejmladší hráče velkou odměnou za tvrdý trénink
a zároveň motivací do jarní části. Práce s mládeží v této věkové kategorii patří k těm nejnáročnějším a vyžaduje dokonalou spolupráci rodičů a trenérů, to - jak výsledky napovídají - funguje.
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Starší přípravka
Nejúspěšnějším mládežnickým celkem
Slovanu Velvary se na podzim stal tým
starší přípravky. V úvodu slibně nastartované
sezóny došlo k výměně na postu trenéra,
kdy Jiřího Majtaníka vystřídal Marek Bejšák.
Příprava pod vedením nového trenéra
navázala na předchozí úspěšné výsledky
a v průběhu sezóny se hráči dále zlepšovali.
Tým starší přípravky v průběhu soutěže
ještě nepoznal hořkost porážky a odměnou
pro hráče a celý realizační tým je první místo
ve skupině. Ale ani tento výsledek není
důvodem k zimnímu spánku. Tým v průběhu
halové sezóny absolvuje několik turnajů.
První z nich už mají kluci za sebou a třetí místo z velice dobře obsazeného turnaje
na Stochově potvrzuje skvělou formu. Tu ještě celek doladí před začátkem jarní části
na plánovaném soustředění.

Mladší žáci
Mladší žáci, tým vedený trenérem
Michalem Kovaříkem, bývalým hráčem
Slovanu Velvary, který se již mnoho let
věnuje práci s naší mládeží, patří mezi
nejzkušenější mezi těmi, kdo všechen
svůj volný čas obětují výchově mladých
fotbalistů. Hráči pod jeho taktovkou
budou přezimovat v prostřední části
tabulky na sedmém místě. V konkurenci
ostatních silných celků je toto umístění
dobrou výchozí pozicí do druhé poloviny
soutěže. V rámci zimní přípravy se tým
zúčastní několika halových turnajů, které
přispějí k rozvoji hráčských schopností,
jež kluci dozajista zužitkují v jarní části
soutěže .

www.velvary.cz
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Poděkování
Závěrem bych chtěl tímto článkem poděkovat všem, kteří se ve Velvarech
věnují práci s mládeží, a to jak ze strany klubu, tak i všem rodičům
a prarodičům, kteří své ratolesti doprovázejí na tréninky a zápasy a vedou
tak ty nejmladší k lásce k fotbalu a sportu jako celku.

Inzerce
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Základní škola Velvary

My všichni školou povinní
aneb co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
přicházím za Vámi v době, kdy uzavíráme hodnocení prvního pololetí.
Vzhledem k vánočním prázdninám
nebylo uplynulé období na události
tak bohaté. Nejvýznamnější akcí
se tak stal zápis do 1. třídy. Po dobrých zkušenostech z loňského roku
jsme zvolili termín v pracovní
dny, a to 15. a 16. ledna. Stalo se
hezkým zvykem vítat budoucí žáky
školy a jejich rodiče netradičním
způsobem. Tentokrát se žáci 6. B
převlékli do pirátských kostýmů
a v tomto duchu se odvíjely
i doprovodné disciplíny. Učitelé
1. stupně prověřovali školní
zralost, úroveň znalostí, která
opravňuje děti k nástupu do
1. třídy. V době, kdy rodiče vyplňovali nezbytné formuláře, děti plnily
dovednostní úkoly. Pro mnohé
z nich byla největším problémem
schopnost zavázat tkaničky u bot.
V místnosti, kde rodiče vyplňovali
tiskopisy, byly umístěny tablety, což
se setkalo u dětí s velkým zájmem.
Rodiče mohli také předběžně zapsat
dítě do školní družiny. Paní učitelka
Štefanová poskytovala rodičům
informace spojené s odkladem školní
docházky. Ve čtvrtek 15. ledna mezi nás
zavítal i pan starosta Wolák.
Letos jsme zaznamenali rekordní účast,
do budoucích 1. tříd se zapsalo 62 dětí.
Rodiče 11 dětí mají zájem o přípravnou
třídu.
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V uplynulém týdnu proběhly olympiády
z cizích jazyků. Vybraní žáci 6. - 9. tříd
si vyzkoušeli svoje znalosti z angličtiny,
žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili německé
soutěže. Mezi žáky 6. tříd byly nejlepší
E. Čížková, A. Krompholcová
a Z. Moučková. Pořadí žáků 7. tříd bylo
následující: Š. Kalina, T. Roziňáková
a B. Maredová. Nejlepší angličtináři
8. tříd jsou S. Srpová, L. Brátová
a H. Muhammed. Z deváťáků byl nejlepší
P. Vedral před K. Vondrovou a B. Hodovskou. Nejlepší němčinář Pepa Bílek bude
školu reprezentovat v oblastním kole
olympiády v německém jazyce.

19. ledna se za účasti pana starosty
Woláka uskutečnila vernisáž výstavy
“Zmizelí sousedé.“
Jednotlivé panely jsou umístěny ve vestibulu a zachycují osudy našich židovských
spoluobčanů. Chceme si tím připomenout,
že 27. leden je Den památky obětí
holocaustu. Proto 26. ledna proběhne
vzpomínkový program pro žáky 8. a 9.
tříd.

Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Zprávičky:
na základě výběrového řízení škola zakoupila 20 nových tabletů
pro výuku. Vznikne tak mobilní jazyková učebna
30. ledna jsou jednodenní pololetní prázdniny, na které navazují jarní
prázdniny
v těchto dnech si žáci 9. tříd podávají přihlášky na SŠ. Na středních
školách v rámci Středočeského kraje pak na žáky čekají přijímací zkoušky
29. ledna proběhne pro žáky 2. stupně Den s armádou. Na školním dvoře
bude umístěna vojenská technika. Na 1. stupni proběhne výtvarná soutěž
ve dnech 21. - 28. února proběhne LVVK
velmi vítáme postupující práce na opravě prostor školní družiny

Závěrem smutná zpráva
16. ledna jsme se navždy rozloučili s Miloslavem Jeníkem, bývalým ředitelem naší
školy. Velvarské škole věnoval celý svůj profesní život. Vzpomínejme s úctou na výborného učitele, který učil mnohé z čtenářů těchto řádek.

Pozvánka

ČSŽ UHY
zve širokou veřejnost
na Country bál, který se koná
v sobotu 7. 2. 2015
od 20.00 hodin
v sále u restaurace Uhy.
Hraje kapela Starý páky
Vstupné 80,00 Kč
www.velvary.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A DOMOV VELVARY
Rozhovor s knihovnicí Annou Kratochvílovou
Jak vznikl nápad, na spolupráci
s Domovem Velvary?
Již ve své předešlé práci jsem připravovala
programy pro seniory, proto jsem hned
od začátku zkoumala možnosti, zda bych
mohla být ze své pozice velvarské
knihovnice nějak užitečná i zdejšímu
domovu důchodců. Vedení Domova bylo
k mému návrhu na spolupráci velice
vstřícné. A tak vznikl projekt každoměsíčních komponovaných pořadů.

Na jaká témata za ta léta došlo?
Témata byla ze začátku různá: výročí
spisovatelů, kulturní i společenské události.
Pak jsem volila regionální osobnosti,
pověsti, zajímavosti. Potom mě napadlo,
že by bylo zajímavé na celý rok zvolit téma
a v jednotlivých měsících ho obměňovat.
Myslím si, že se to setkalo s velice dobrým
ohlasem a hlavně, ujalo se to. Asi nejrad-
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ši budu vzpomínat na loňské programy, kdy
jsme slovem putovali po některých evropských státech. Vždy jsem kromě tradičních
informací, které jednotlivé země charakterizují, připravila i pár zvláštností, méně
známých zajímavostí, vlastních i zprostředkovaných cestovatelských zkušeností, ale
také malé pohoštění (např. pro putování
po Itálii jsem napekla mini pizzy, pro
putování po Švýcarsku upekla místní
sladkou specialitu „velvarská Švýcarka“
paní Rita Vosolsobě, apod.). Z ostatních
programů bych jmenovala například: Česká
i světová literatura a její představitelé,
Co bylo, když…., Poezie není strašák a další.

Je starší publikum v něčem jiné?
Na to je složitější odpověď. V něčem je
úplně stejné jako běžné publikum, v něčem
dokonce lepší. A pak jsou jistá specifika,
s nimiž musím počítat a brát na ně ohled.
Zralý člověk například neudrží příliš dlouho

pozornost na jednu věc, dříve se unaví,
nebo ho třeba souží zdravotní problémy.
Také skupina, která navštěvovala tato
setkání, je též nesourodá. Mnozí z nich jsou
velice psychicky aktivní, ale mají zdravotní
problémy – potíže se zrakem (brzy se
unaví, nemůžou dlouho číst, i když jsou
vášnivými čtenáři), mají přehled o daných
tématech, jsou sečtělí, proto jsem se na
každou akci pečlivě připravila. Kolikrát mě
překvapili, co všechno si pamatují, jenom
je stačilo trošku naťuknout. Proto jsem své
programy členila tak, abych chvíli četla,
chvíli přednášela o daném tématu, pak
jsme si o něm společně povídali, soutěžili
a na závěr jsme si i zazpívali. Je to hodně
i individuální záležitost. Některý divák je
spokojený, když jen naslouchá, jiný rád
debatuje, přispěje ke společné zábavě
svými dotazy, postřehy, znalostmi nebo
veselou příhodou.

programy mohou navštěvovat i senioři,
kteří v Domově nebydlí. Myslím, že to je
pro všechny prospěšné a příjemné. Chtěla
bych využít této příležitosti a poděkovat
především sociální pracovnici Domova paní
Pavle Turkové, která mi byla celou dobu
organizačně nápomocna a byla s ní skvělá
spolupráce.

Ve středu 21. ledna došlo k loučení.
Jaké to bylo?

Programy pro seniory však nejsou
určeny jen klientům Domova?
V počátcích se jich zúčastňovali jen obyvatelé Domova, ale později začali projevovat
zájem i další, většinou čtenáři knihovny.
I zde mi vedení Domova vyšlo vstříc a naše

Především nečekané. Pro mě velice emotivní a dojemné. Přišel se se mnou rozloučit
i ředitel Domova Ing. Štětina a přinesl
mi překrásnou kytici, moc si toho vážím.
Hodně osobní bylo i loučení s diváky, kteří
programy navštěvovali. Za těch pět let mezi
námi vznikl velice pěkný vztah. Pro některé
z nich jsem se stala i důvěrnicí, pro jiné
tou, která jim ušetří cestu a přiveze
k vypůjčení knihy z městské knihovny až
do Domova, tou, kdo jim zpestří všední
den. I já jsem z těchto milých lidí čerpala
jejich celoživotní zkušenosti, pohodu
a moudrost. Mám je moc ráda a bude
se mi stýskat.
Za pět let naší spolupráce jsem se také
dozvěděla o jejich životních osudech, prožila s nimi velice krásná setkání. Samozřejmě
s některými jsem se již rozloučila, ale zcela
určitě i pro mě to bylo zajímavé, inspirující,
a především jsem měla dobrý pocit z toho,
že dělám něco pro lidí, které to těší.
S A. Kratochvílovou hovořila Z. Ortová

www.velvary.cz
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Článek

Pravěké „poklady“ na Velvarsku

Pod pojmem poklady si většinou představíme nálezy nádob plných mincí
či šperků, pokud možno zlatých nebo stříbrných. I takové se na Velvarsku
v minulosti našly. Dnes bych chtěl psát o nálezech jiných “pravěkých pokladů“.
Archeologové je nazývají „depoty“.
Na našem území nebyly
objeveny takové zlaté poklady
jako v Egyptě, na Balkáně
a jinde. Přesto se zde našly
v zemi ukryté soubory kovových předmětů, které tehdy
pro lidi, kteří je ukryli do
země, představovaly značné
bohatství. O dvou podobných
pravěkých pokladech, v minulosti na Velvarsku nalezených,
bych se chtěl zmínit. Chtěl
bych tímto článkem také
symbolicky poděkovat tehdejším nálezcům. Tím, že si věci
neponechali, jak by se to asi
ve většině případů stalo dnes,
ale odevzdali je do muzea,
umožnili odborníkům tyto věci
prozkoumat a doplnit znalosti
o životě našich dávných předků. Díky jim se můžeme těmto
věcem obdivovat i dnes.
Jaké poklady se vlastně tedy
na Velvarsku našly?
Nejznámější je soubor měděných předmětů ze „skříňkového“ hrobu z katastru Velvar.
O něm jsem již psal dříve.
Nyní bych se chtěl zmínit
o dvou dalších, méně známých
nálezech. Oba „poklady“ se
našly poměrně blízko sebe na
katastru Hospozína. Do země
byly uloženy v době bronzové.
Jeden na jejím počátku v kultuře únětické (2 200-1600 př. Kr.) a ten druhý na sklonku
té doby v kultuře knovízské (1300-900 př. Kr.). Oba obsahují kovové předměty. Tím však
jejich podobnost končí. Ten první byl nalezen již v roce 1886. Do Národního muzea jej
předal tehdejší správce cukrovaru Ant. Michl. Celkem to bylo 20 kusů měděných hřiven.
Tyto hřivny, jak jsou nazývány, představují standardní tvar (i váhu) mědi, která byla do
našich končin dovážena v době bronzové právě v této podobě. V Čechách se významnější
ložiska mědi nevyskytují. Zdejší kovolitci hřivny roztavili a přidáním cínu vytvořili bronzo-
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vou slitinu. Z ní pak odlévali různé výrobky. Zatím co v prvním depotu to byla surovina
pro výrobu bronzových předmětů, tak v depotu druhém to byly na malé kousky rozlámané
bronzové předměty určené k přetavení na nové výrobky. To vše bylo v hliněné nádobě
překryté „koláčem“ již roztavené surové bronzoviny. Tento poklad našel v roce 1911 cestář
Ant. Jankovský.
Důvody, které v minulosti vedly lidi k ukládání cenných věci do země, byly jistě různé.
Většinou šlo o ukrytí cenností v době nebezpečí, s nadějí, že se jim později povede věci
opět vyzvednout. Pokud jde však o pravěk, tak zde je ještě jeden důvod, proč lidé ukládali
cennosti do země. Tím důvodem bylo to, že je obětovali svým božstvům. Archeologové často nacházejí takové cenné věci jako obětiny v řekách, bažinách, na kopcích a na podobných
místech.
Vraťme se však ještě k našim dvěma pokladům. Nádoba se zlomky předmětů z Hospozína
je obvykle považována za majetek kovolitce, který jej ukryl do země v dobách neklidných.
U depotu měděných hřiven jsou pak otevřeny obě možnosti. Mohlo jít jak o oběť božstvu,
tak i o ukrytí do země v době nebezpečí. Zatímco hřivny jsou uloženy v NM, tak nález zlomku bronzových předmětů je vystaven ve velvarském muzeu, kde si jej můžete prohlédnout.
V. Fencl

Inzerce

STAVEBNINY
IIIII VELVARY
OD 1. 2. 2015 ROZŠIŘUJEME SORTIMENT

ELEKTRO
ZÁKLADNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
KABELY, PRŮCHODKY, LIŠTY, KRABICE, SPÍNAČE, BATERIE,
ŽÁROVKY, ZÁŘIVKY, SVÍTIDLA, SPOJOVACÍ MATERIÁL
PO-PÁ 7-16 HOD, SO 8-12 HOD
CHRŽÍNSKÁ 752, VELVARY
TEL.: 733 120 531
stavebninyvelvary@seznam.cz
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
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Šachový klub Velvary
Strasti a slasti královské hry
Po startu šachové sezóny 2014/2015 obě
družstva dospělých získávají velmi těžce
první body. Možná je to i tím, že konkurence je rok od roku silnější a kvalita regionálních soutěží stoupá. Družstvo ŠK Velvary
A, které hraje regionální přebor družstev,
kde osmičlenná družstva se spolu utkávají
v tzv. vážných partiích s časovou kontrolou
dvě hodiny na čtyřicet tahů plus hodina
na dohrání partie pro každého hráče,
výsledky ze všech osmi šachovnic se
sečtou, a tím je dán výsledek utkání
se v polovině sezóny pohybují na 9. místě
z jedenácti družstev skupiny. Jedna výhra
z pěti zápasů na lepší umístění nestačí.
Naše druhé družstvo ŠK Velvary B hraje
nižší regionální soutěž družstev, která se
hraje na pěti šachovnicích s tou samou
časovou kontrolou na partii jako u áčka
a výsledek utkání je dán součtem výsledků
ze všech pěti šachovnic.
Do B-družstva zapojujeme i hráče z dětského kroužku a začínající dospělé hráče,
aby získávali zkušenosti z těchto dlouhých
vážných partií. B-družstvo jakoby kopírovalo áčko, z pěti utkání jedna výhra
a jedenácté místo v tabulce skupiny. Obě
družstva čeká ještě pět zápasů, tak doufejme, že se výsledky zvrátí v náš prospěch.
Prostě šachy jsou už takové, někdy to jsou

24 Zpravodaj Velvary

slasti a jindy zase strasti. V každém utkání
záleží na připravenosti každého jednotlivce
a jeho celkové pohodě. Ale hlavně bez ohledu na výsledky jde pořád o to si zahrát tu
překrásnou hru plnou útoku, obrany, zvratů
a nekonečných množství variant a herních

možností, které královská hra nabízí. Ano,
mluvím o hře zvané šachy. Pokud se někomu zdá hra zdlouhavě nudná, doporučuji
zajet se podívat na nějaký turnaj v tzv.
bleskovém šachu, kde každý hráč má na
celou partii časovou kontrolu pět minut.
Myslím, že změníte názor :-).
Z pohledu výsledků mi velkou radost dělají
děti z našeho šachového klubu. V dětském
šachovém kroužku se nováčci připravují
a pilně trénují na nadcházející dětské
regionální turnaje. Někteří z nich v průběhu
února až dubna letošního roku odehrají své
první šachové turnaje a začnou sbírat zkušenosti na čtyřiašedesáti polích šachovnice.
Ti zkušenější, kteří chodí do kroužku
druhým rokem, už mají několik turnajů
odehráno a můžu říct, že mi jako trenérovi
dělají velikou radost. Na regionálním šachovém turnaji mládeže pod názvem „Přebor
města Zdice 2014‘‘ se Matěj Šindelář
z 5. B. ze zdejší základní školy umístil
na čtrnáctém místě v kategorii H12 (hoši
do 12-ti let), když získal 3 body ze sedmi

možných. Tomáš Tutr ze 2. B. zdejší základky ve své kategorii H10 (hoši do 10-ti let)
vítězně obsadil první místo se ziskem 4 bodů
ze sedmi možných. 13. 12. 2014 se konal
v Jesenici u Rakovníka další dětský
regionální turnaj „Přebor města Jesenice
2014“. Matěj Šindelář v kategorii H12 se
třemi body ze sedmi se umístil na 11. místě,
Tomáš Tutr opět zvítězil v kategorii H10
se ziskem čtyř bodů ze sedmi možných.
Zcela jinak se letošní sezóna turnajů
začínala našemu (zatím) nejlepšímu hráči
dětského šachového kroužku Matějovi
Benešovi z 6. A velvarské základní školy,
protože oproti minulé sezóně svým věkem
postoupil z kategorií mladších žáků (to jsou
kategorie H8, H10, H12) do kategorií starších
žáků (kde jsou kategorie H14, H16, H18).
V kategoriích starších žáků je daleko silnější
konkurence a získávání bodů v partiích je
mnohem těžší. Ale i přes silnější konkurenci
Matěj dokázal tři partie ze sedmi vyhrát a ve
své kategorii H14 obsadil velmi krásné čtvrté
místo.

Každoročně také jezdíme na menší přátelský
turnaj v rapid šachu do Slaného pod názvem
„Černý kůň 2014“. V době kdy většina
dětí lenoší, se dětský šachový kroužek dne
29. 12. 2014 zúčastnil tohoto turnaje, kde je
zkrácený čas na partii na 15 min. pro každého
hráče. Do Slaného přijela rovná dvacítka dětí
a hrálo se bez rozdílu věkových kategorií.
Matěj Šindelář obsadil 11. místo, když získal
3,5 bodu ze sedmi možných. Tomáš Tutr
získal 4,5 bodu a umístil se na 4. místě.
Matěj Beneš ani jednou neprohrál, pouze
v jedné partii remizoval a se ziskem 6,5 bodu
ze sedmi možných turnaj ve Slaném vyhrál.
Jsem sám zvědav, jak v letošní sezóně bude
vypadat krajský přebor mládeže a mistrovství
České republiky. Samozřejmě vás o tom budu
informovat. Kdyby se někomu nechtělo čekat,
může se podívat na naše internetové stránky:
www.sachovy-klub-velvary.webnode.cz,
kde najdete vše o našem šachovém klubu
a spoustu odkazů do světa šachové hry.
Za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Předseda výkonného výboru Petr Neuman
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Článek

Únor bílý pole sílí

V tomto nejkratším a nejméně oblíbeném měsíci vyhlásil Gottwald
na Staroměstském náměstí neblahé paměti komunistický puč, ale přihodilo
se mnohem více důležitějších událostí.
V roce 62 srovnalo zemětřesení 60% římské provincie Pompeje se zemí.
9. 2. 994 umírá dcera Boleslava I. Mlada, zakladatelka prvního ženského kláštera
v Čechách při kostele sv. Jiří na Hradčanech.
7. 2. 1311 je korunován za českého krále čtrnáctiletý Jan Lucemburský spolu se svou
ženou Eliškou Přemyslovnou.
26. 2. 1361 se narodil 45 letému otci vlasti Karlu IV. prvorozený syn Václav a narodil
se též 22. 2. 1732 první prezident Spojených států George Washington.
12. 2. 1804 umírá německý filosof Emanuel Kant a 25. 2. 1841 se narodil impresionista
August Renoir.
16. 2. 1862 je v Praze založena tělocvičná jednota Sokol.
Ať se ve dnech měsíce února staly události významné nebo bezvýznamné, smutné
nebo veselé, zbývá nám vždy naděje v lepší časy a pak nás bílý únor posílí.
Dr. Ing. Pavel Marek

Inzerce
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Zpráva o činnosti Městského muzea
Velvary za rok 2014
Během roku 2014 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 2 804 lidí.

Výstavy
Salón slečny Berty aneb cesta
českých žen k emancipaci
- tematická výstava z muzejních sbírek
Miloš Vacík: Velvarské zastavení
- výstava obrazů
Výstava perníků ze soutěže o nejhezčí
perník, Galerie na špýcharu.
Historické hasičské prapory
a z historie velvarského sboru
- výstava k 150. výročí založení sboru,
jádro výstavy tvořila putovní výstava
praporů Centra hasičského hnutí
Přibyslav.
Léčba uměním v obrazech - výtvarné práce studentů arteterapie, realizátor výstavy OS
Kreatos Klobuky.
Václav Křížek - souborná výstava obrazů a kreseb, Jarmila Křížková - volná tvorba
a scénografie, výstava v Pražské bráně.
Výstava fotografií Petra Bareše a Víta Bareše
Dětský svět ilustrátorky a výtvarnice Renaty Frančíkové - výstava nejen pro děti
Miloslav Radoměřský: Pastely

Kulturně
výchovné akce
Partnerské vztahy v 19. století
- přednáška spisovatelky a publicistky
Martiny Bittnerové, doprovodný
program k výstavě Salón slečny Berty
aneb cesta českých žen k emancipaci.
Šikovné ruce našich babiček
- doprovodný program k výstavě
Salón slečny Berty aneb cesta českých
žen k emancipaci určený pro žáky ZŠ.
Cestovatelské večery
- povídání cestovatelů spojené s promítáním fotografií a filmů, organizátorem
je OS Natvrdlí spolu s muzeem, během
roku proběhlo šest večerů.
Noc s Andersenem - spolupráce se ZŠ Velvary, večerní program v muzeu.
Vajíčkobraní - muzeum se zúčastnilo akce pořádané organizací Človíček RaD o. s., soutěž
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o nejhezčí velikonoční perník, výstava perníků.
Brány památek dokořán - spolupořadatelé město Velvary, Natvrdlí o.s.
a Římskokatolická farnost v Kralupech nad Vltavou, v rámci celostátní akce vyhlašované
Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska se uskutečnila komentovaná prohlídka
kostela sv. Kateřiny pod názvem Staletý příběh kostela a koncert ženského pěveckého
sboru Smetana Kladno.
Křest knihy spisovatelky Martiny Bittnerové „Utajené životy slavných Češek“
Velvarská muzejní noc pod názvem Cesta velvarským pravěkem - tradiční akce
zařazená do celostátního Festivalu muzejních nocí, spolupráce s Tom Javory Černuc;
program:
Z pravěkých dílen a domácností - návštěvníci si vyzkoušeli drcení obilí, práci kovotepce
a výrobce kamenných nástrojů, zpracování vláken, výrobu keramiky a další techniky, které
znali naši dávní předkové; prohlídka archeologické expozice s pracovními listy.
Dny evropského dědictví - Velvary barokní, v rámci celodenního programu jsme
provedli návštěvníky barokními sbírkami Městského muzea Velvary, pokračovali jsme
barokní architekturou města při historické procházce nazvané „Po stopách velvarského
baroka“ a program zakončilo kostýmované vystoupení souboru historického tance Mariane
z Libčic nad Vltavou nazvané „Tanec a hudba v baroku“.
Zmizelí sousedé - přednáška Miroslavy Kadlecové (ICEJ), vzpomínky na rodiny
velvarských židovských občanů, kteří museli odejít v roce 1941.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“- muzeum se podílí na organizaci koncertů
pořádaných městem Velvary, v roce 2014 se uskutečnily dva koncerty v secesním sále
muzea a vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny, jehož spolupořadatelem byla
Římskokatolická farnost v Kralupech nad Vltavou.
Koncert pěveckého sboru Scandula z Libčic nad Vltavou
Vánoční benefiční koncert pro Lauru - muzeum bylo spolupořadatelem 2. ročníku
koncertu, jehož výtěžek byl věnován na rehabilitaci holčičky postižené mozkovou obrnou.
Program pro 6. třídy ZŠ k úvodu do dějepisu
Vánoce v muzeu - tradiční výukový program pro školy, povídání o vánočních lidových
zvycích, dílny, dvouhodinového programu se zúčastnilo postupně pět tříd ZŠ Velvary.

Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání zastupitelstva
Výchovné koncerty ZŠ Velvary

Sbírkotvorná činnost
V roce 2014 bylo zapsáno do přírůstkové knihy 19 předmětů převedených z registrace.
Ve druhém stupni evidence bylo zpracováno 108 sbírkových předmětů.
Řádnou roční inventurou dle § 12, zákona 122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů prošlo 754 sbírkových předmětů.
Do depozitáře s výtvarnou podsbírkou byly instalovány nové regály.

Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování třinácti badatelům zajímajícím
se o sbírky muzea a historii města Velvary a okolí. Nejvýznamnějším badatelským
počinem byla písemná a obrazová dokumentace velvarské archeologické sbírky.
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Anketa
Na téma „svatý Valentýn“ odpovídali
respondenti oslovení před prodejnou Coop
odpovídali obyvatelé Velvar a okolí
Marie H. (46)
Ne, my s manželem tento svátek
neslavíme.
Jiří V. (61)
To je svátek pro mladý. Já ho
neuznávám. Připadá mi, že je k nám
takový jako vnucený, aby obchodníci
prodali všechny krámy se srdíčkama,
kterých se jinak celý rok nemůžou
zbavit.
Jana M. (26)
Každá příležitost, kdy můžu dostat
kyku je milá, ne?
Vlasta Č. (58)
Já tohle neslavím, ale naše děti ano.
Nevidím nic špatnýho na tom, když si
se svými partnery při nějaké sváteční
příležitosti dají najevo, že se mají rádi.

Karel Š. (32)
Nic takovýho neslavím.
Hana Š. (31)
To jste se zeptala toho pravýho. Manžel
ani neví, kdy mám svátek já, natož aby
hlídal ještě Valentýna.
Petra B. (19)
Jasně, že to slavím. Naštěstí mám
s kým.
Simona D. (23)
Pevně doufám, že letos nějaký
čokoládový srdíčko dostanu.

Helena J. (37)
Nezlobte se, ale já tyhle importovaný
svátky neuznávám.

Blanka R. (69)
Svatý Valentýn je spíš svátek obchodníků, aby po tom, jak lidi po Vánocích
nakupují míň, zase měli tržby.

Jiřina V. (44)
Mně manžel nosí kytku k MDŽ.
Valentýna nesvětíme.

Vladimír H. (bez udání věku)
Kdybych byl zamilovanej, tak bych
to slavil, ale nejsem.
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Únorová křížovka
P. J. O’Rourke: „Vždy čti něco, co bude dobře vypadat, pokud umřeš ...“

OBECENSTVO
OCHMELKA
BIŘIC
HOSPODA
ZÁDUCHA
ÚTLAK
BOLÁK
OVOCNÝ ROSOL
FÍZL
ČÁST DNE
BLOČEK
BOHOSLUŽBA
DIVOČÁK
KRUCIFIX

VYLUŠTĚNÍ
LEDNOVÉHO
ČÍSLA

Český spisovatel, dramatik, novinář, překladatel, intelektuál a fotograf: KAREL ČAPEK
Stránku připravila Z. Ortová
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