Informace MěÚ Velvary:
Blíží se jarní období a ve městě se stále více objevují psí exkrementy, a to zejména v zelených
travnatých pásech. Chystáme se nejhorší místa označit tabulkami. Apelujeme na naše občany,
aby po svých psech uklízeli, popřípadě používali zelené označené sáčky k tomuto účelu.
Jejich rozmístění budeme dále zvyšovat. Občané si je mohou také zdarma vyzvednout
v potřebném množství na MěÚ u p. Podivínské.
Druhá etapa platby stočného (období srpen 2006 – únor 2007) pro občany, kteří používají
pouze veřejný vodovod, bude zahájena po obdržení sestav ze Středočeských vodáren Kladno,
tj. asi po 10.březnu. Platbu buď složenkou nebo osobně na MěÚ je nutné provést do konce
měsíce dubna t.r..
Středočeská plynárenská, a.s. spolu s dodavatelem firmou REKOMONT, a.s. plánují provést
další etapu oprav NTL plynovodu a domovních přípojek v ulici Pražská a v ulici K. Krohna.
Práce by měly být zahájeny v měsíci březnu a ukončeny do konce května t.r.. Celkem se jedná
o plynovod v délce 529 m a 42 ks přípojek v délce 360 m pro domy čp. 244, 418, 535, 527,
545, 544, 270, 424, 419, 611, 371, 98, 75, 99, 74, 100, 73, 72, 101, 71, 70, 69, 68, 103, 67,
104, 66, 65, 105, 106, 64, 63, 107, 108, 62, 60, 109, 59, 110, 58 a 2x 57. Oprava by měla být
zahájena v horní části ul. K. Krohna u čp. 244 a pokračovat směrem k náměstí. Náročné bude
udržet pořádek v ulici Pražské a zachovat průchod z náměstí např. ke škole.
odbor správy majetku MěÚ
****

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ se uskuteční v sobotu 24. března
a SBĚR OBJEMNÝCH ODPADŮ v sobotu 31. března 2007. Bližší informace na letáčcích.
****

VELVARSKÉ TRHY se konají dne 17. března 2007.
****

Zánik platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod a vypouštění
vod odpadních do vod povrchových a podzemních k datu 1.1.2008
V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil
vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb.). Zákon č. 20/2004 Sb. stanovil, že platnost povolení k
odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze
zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k
vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci
do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím
doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.
Za účelem seznámení veřejnosti s touto problematikou byla zprovozněna internetová stránka
www.zánikpovolení.cz, na níž jsou uvedeny všechny potřebné údaje a dále bezplatná
telefonní linka 800 101 197, kde je možné tyto informace získat.

Odběr podzemní vody
Fyzické osoby (občané) - individuální zásobování domácností (WC, závlahy, mytí...)
- studny vybudované před rokem 1955 - jsou automaticky povolené
- není třeba žádat o nové povolení k odběru
- postačí vyplnit "čestné prohlášení", které si majitel studny
nechá u sebe pro případ kontroly, jakýkoliv doklad, svědectví
je výhodou
- studny vybudované po roce 1955
- vlastník studny má "povolení k odběru podzemní vody" (stavební či kolaudační
rozhodnutí nestačí), které bylo vydáno na neomezenou dobu - toto povolení nezaniká
- vlastník studny má povolení k odběru podzemní vody, které bylo vydáno na dobu určitou
toto povolení zaniká uplynutím této doby určité a je nutné si pred jejím uplynutím požádat o
prodloužení, k tomu je potřeba dodat vyplněnou žádost a kopii původního povolení
- vlastník studny nemá povolení k odběru podzemní vody - musí si požádat o vydání nového
povolení (§ 8 zák. č. 254/2001 Sb, v aktuálním znění)
Co je k tomu potřeba:
- vyplněná žádost (o povolení k odběru podzem. vod pro potřeby jednotlivých občanů) - údaje o
množství vod - lze spočítat podle Směrných čísel roční potřeby vody (vyhl. č. 428/2001 Sb.,
příloha 12), nebo v příloze uveďte počet členů domácnosti, zda je v domě WC, koupelna,
způsob ohřevu vody (kamna na pevná paliva, průtokový ohřívač, elektrický bojler, centrální
příprava TV), velikost pozemku, který zavlažujete, u rekreačních objektů, kolik měsíců zde
trávíte ročně,
- doba, na kterou je nakládání žádáno - § 9 zák. 254/2001 Sb., o vodách, v aktuálním znění – jen na
omezenou dobu!
- kopie katastrální mapy s vyznačením místa odběru (studny)
- kopie listu vlastnictví
- hydrogeologický posudek u studní (vrtu) postavených po 1.1.2002 nebo na vyžádání
vodoprávního úřadu.
- kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud jej máte k dispozici
- dokumentaci skutečného provedení stavby (§ 125 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon)

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající (využívají-li vodu pro podnikatelskou činnost)
- u těchto zaniká povolení k odběru podzemních vod 1.1.2008 - nehraje zde roli, kdy byla studna
vybudovaná ani to, že stávající povolení k odběru má platnost na neomezenou dobu
- žadatel má povolení k odběru
- požádá si o jeho prodloužení do 30.6.2007
- předloží vyplněnou žádost a kopii původního povolení
- žadatel nemá povolení k odběru
- musí si požádat o nové (§ 8 zák. č. 254/2001 Sb., v aktuálním znění)
- co je k tomu potřeba:
- vyplněná žádost (o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami), údaje o
množství vod - lze spočítat podle Směrných čísel roční potřeby vody (vyhl. č. 428/2001 Sb.,
příloha 12), doba, na kterou je nakládání žádáno - § 9 zák. 254/2001 Sb., o vodách, v aktuálním
znění - jen na omezenou dobu!
- kopie katastrální mapy s vyznačením místa odběru
- kopie listu vlastnictví
- stanovisko správce povodí
- hydrogeologický posudek u studní (vrtu) postavených po 1.1.2002 nebo na vyžádání
vodoprávního úřadu
- kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud jej máte k dispozici
- dokumentaci skutečného provedení stavby (§ 125 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon)

Odběr povrchové vody
- zanikají všechna povolení, která nabyla právní moci před 1.1.2002
- je tedy nutné zažádat si o povolení nové nebo o jeho prodloužení - podat si žádost o povolení
k nakládání s povrchovými vodami a k ní přiložit tyto přílohy:
- kopii katastrální mapy s vyznačením místa odběru
- stanovisko správce povodí k požadovanému odběru (Povodí Vltavy, s.p.)
- stanovisko příslušného správce vodního toku (ZVHS nebo Povodí Vltavy, s.p.)
- kopii původního povolení
- o povolení není nutné žádat, pokud k odběru povrchové vody nevyužíváte žádné technické zařízení čerpadlo

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních
- zanikají všechna povolení, která nabyla právní moci před 1.1.2002
- je tedy nutné si zažádat o povolení nové nebo o jeho prodloužení - podat si žádost o povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo k vypouštění OV do vod povrchových nebo
podzemních pro potřeby jednotlivých občanů
- k tomu je potřeba přiložit:
- kopie katastrální mapy se zákresem místa vypouštění
- stanovisko správce povodí
- stanovisko správce drobného vodního toku, do kterého se vypouští
- kopie povolení stavby ČOV a kolaudačního rozhodnutí
- posouzení vlivu vypouštěných OV na jakost podzemních vod - hydrogeolog - u čistíren, ze
kterých je přečištěná voda vsakována do terénu
- k prodloužení stávajícího povolení, pokud se nemění podmínky, za kterých bylo vydáno, postačí:
- kopie stávajícího povolení
- kopie katastrální mapy
- kopie povolení stavby

OZNÁMENÍ
FINANČNÍHO ÚŘADU VE SLANÉM
Finanční úřad ve Slaném navazuje na zkušenosti z předchozího roku a v rámci
projektu aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti informuje všechny daňové poplatníky,
kteří budou za rok 2006 podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, že
pracovníci finančního úřadu budou přítomni ve dnech

14. 3. 2007 a 21. 3. 2007 v době od 13:00 do 17:00 hodin
na Městském úřadě ve Velvarech.
Pracovníci finančního úřadu v níže uvedených termínech umožní opět daňovým
poplatníkům, aby si v klidu, bez front a v "domácím" prostředí mohli vyřídit své záležitosti.
V rámci uvedených úředních hodin mohou daňoví poplatníci obdržet daňové formuláře,
platné podat daňové přiznání a mohou i bezplatně získat pomoc při vyplnění daňového
přiznání.
Finanční úřad ve Slaném současně oznamuje, že v souvislosti s opatřeními přijatými
MFČR ke zlepšování služeb poplatníkům v období podávání daňových přiznání za rok 2006
rozšiřuje v období od 19. března 2007 do 30. března 2007 úřední hodiny pro výběr
daňových přiznání k DPFO takto:
pondělí - pátek 8:00 hodin – 17:00 hodin
Vzhledem k tomu, že poslední den pro podání daňového přiznání k DPFO
připadá na pondělí 2. dubna 2007, budou úřední hodiny pro výběr daňových přiznání
k DPFO tento den prodlouženy do 18:00 hodin.
Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejností jsou
rovněž k dispozici na středočeských finančních úřadech a na Městském úřadě ve Velvarech
vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání.
Přiznání k daním z příjmu za zdaňovací období 2006 lze platně podávat též
elektronicky, formou datové zprávy, a to za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí
v aplikaci "Elektronické podání pro daňovou správu", která je k dispozici na webové adrese
http://www.mfcr.cz - v nabídce Daně a cla. EPO - el. podání. Tiskopisy daňového přiznání
včetně všech příloh lze získat také na internetových stránkách Ministerstva financí
http://www.mfcr.cz - v nabídce Daně a cla/Daně/Tiskopisy ke stažení.
V případě, že k placení daní nebude použito formy převodu peněz z bankovního účtu,
lze pro hotovostní platbu použít daňovou složenku, která je k dispozici na přepážkách České
pošty, na finančních úřadech, nebo ji daňoví poplatníci mohou získat při návštěvách
pracovníků finančního úřadu ve Vašem městě (obci). Tato forma placení je osvobozena od
poštovních poplatku.
Návod k vyplnění daňové složenky lze získat i na adrese:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/dc2 dan kal 29760.html

Vzniknou-li poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé
nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách
místně příslušného Finančního úřadu ve Slaném na telefonní číslo 312 517 287 nebo na
Finančním ředitelství v Praze na telefonních číslech 234 009 219 a 257 004 219.
Informační linky budou v provozu v termínu od 1. 3. 2007 do 2. 4. 2007, a to: v pondělí a ve
středu od 8:00 do 17:00 hod., ostatní dny kromě pátku od 8:30 do 14:30, v pátek do 14:00
hod.
Pracovníci daňové správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že Vám
usnadní plnění Vašich daňových povinností.
Finanční úřad ve Slaném
**********************************************************

OBECNÍ ÚŘAD UHY se sídlem Uhy 31,
273 24 Velvary, IČO 235067
n a b í z í k okamžitému pronájmu
prostory obchodu v Uhách
• Jedná se o objekt na velmi atraktivním místě obce Uhy
o výměře cca 180 m 2
• V blízkosti obchodu se nachází ubytovna OÚ Uhy,
obcí prochází silnice I. třídy
• Cena pronájmu bude stanovena dohodou
• Zahájení pronájmu – 01. 03. 2007
• Zájemci hlaste se v pracovní době na telefonním čísle 315 761 016, či
kdykoli na čísle 724 146 998
• Po úvodních kontaktech se uskuteční osobní pohovor se zájemci v úředních
hodinách OÚ Uhy, tedy: každé pondělí: (18 –20 hodin),
a to po předchozí dohodě
• Podmínkou pronájmu je zachování prodeje potravin, další sortiment
možný

Informace ZŠ Velvary
Základní škola Velvary v příštím školním roce 2007/8, bude vyučovat první a šesté ročníky již
podle vlastního vzdělávacího programu s názvem „Objevná cesta dětí“.
V první třídě budou mít žáci 21 vyučovacích hodin týdně. Ve výuce se objeví i práce na PC –
informatika. První třídy povedou Mgr. Maňáková, Mgr. Zálužská.
Šesté ročníky pak mají 29 týdenní hodinovou dotaci. Mezi volitelnými předměty si žáci
mohou vybrat i druhy cizí jazyk. Jako volitelné předměty budou nabídnuty především:
specializovaná matematika, specializovaný český jazyk, sportovní výchova, výtvarná výchova
a seminář ze společensko vědních předmětů. Specializovaná matematika a český jazyk nejsou
koncipovány tak, že je budou navštěvovat jen žáci s lepším prospěchem a zájmem o tyto
předměty, ale právě zde si mohou žáci, kteří mají naopak potřebu doplnit si znalosti daného
předmětu, najít vztah k problematice ve které cítí nedostatky.
Celým vzdělávacím programem prolínají průřezová témata:
-výchova demokratického občana
-výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
-multikulturní výchova
-mediální výchova
-enviromentální výchova
-výchova k humanismu
-výchova ke zdraví
-osobnostní a sociální výchova
Šesté ročníky povedou jako třídní Mgr. Hanáková, Mgr. Vidinský, popř. p.u. Perlík.
Nový vzdělávací program vznikl na základě nového školského zákona a jeho rámcového
vzdělávací programu, který vychází z evropských a světových myšlenkových proudů 21.s.
Matematika je zde koncipována jako „matematika a její aplikace“, přičemž těchto aplikací je
možno využít v dalších přírodovědných předmětech. Humanitní předměty jsou zaměřeny
na multikulturní vnímání lidské společnosti, odbourávání rasových a národnostních
předsudků, pochopení jiných kultur a odmítání negativních jevů společnosti.
V tomto případě se nejedná jen o drogy, ale i kouření, alkohol, šikanu, extrémní skupiny,
náboženský fanatismus, terorismus a militarismus.
Tato náplň není jen teoretická, ale i praktická. Pomocí soutěží, kulturních a sportovních akcí,
spoluprací s dalšími školskými a společenskými subjekty, budou mít žáci možnost ověřit si
veškerou problematiku i v praxi.
Zkoušení písemné a ústní, především na II.s., bude částečně nahrazeno i samostatnými
pracemi žáků na uvedená témata. Volba bude zcela na nich samotných.
Škola v tomto školním roce již realizovala projekt „elektronická žákovská knížka a „třídění
informací“. V těchto projektech bude i nadále pokračovat.
Žáci se učí dle učebnic které si jednotliví pedagogové vyberou, dále pak podle odborných
textů. Vše musí schválit ředitel školy. Učebnice tedy dnes není dogma, je jen pomůcka pro
žáky.
Klasická škola tak jak ji znaly generace je již minulostí. Řada rodičů se na školu obrací
s dotazy týkající se četnosti úkolů, forem a metod výuky. Zde je třeba zdůraznit, že vše si volí
učitel podle svých nejlepších znalostí a schopností. Vedení školy nemůže pedagogovi
zasahovat do výuky, pouze jej metodicky řídit a usměrňovat.
K nejčastějším dotazům rodičů ještě uvádím:
Jídelna není součástí školy a ředitelka školy nemá žádnou pravomoc řešit stížnosti rodičů.

Školské úřady již neexistují, případné stížnosti na školu řeší Středočeský krajský úřad odbor
školství, který může do školy vyslat školskou inspekci. Veškeré informace a stížnosti na
jednotlivé součásti školy, tedy i na pedagogy školy, řeší ředitelka školy v tzv. správním řízení.
Nastávající období bude náročné pro pedagogy i pro učitele. Věříme, že rodiče a veřejnost se
brzy obeznámí s novinkami a pochopí je. Vždy je tady vedení školy, která vám všechny
dotazy zodpoví.
řed.školy Mgr. Lenka Vrchlavská

************************************
*****************

( Zápi s do 1. t ří dy)

Zápis do l. ročníku ZŠ Velvary
Ve dnech 26. a 27. ledna 2007 proběhl v Základní škole Velvary zápis do
I. třídy. Učitelé I. stupně věnovali těmto "slavnostním dnům" velkou přípravu
a pozornost.
S dlouhodobým předstihem mysleli na malé školáky a vyrobili se svými stávajícími

žáky spoustu zajímavých dárků. Nezapomněli ani na výzdobu tříd a chodeb. V letošním
roce se rozhodli udělat zápis netradičně a předpoklady dětí pro 1. ročník zjistit
zábavnou formou. Každý z učitelů si zvolil určitou oblast, pro kterou vymyslel úkoly a
připravil pomůcky. Odpoledne v ,,opravdické" škole mohlo začít. Malí školáčci
dostali kartu, do které sbírali razítka za splnění úkolů v jednotlivých centrech. Po
chodbách, ale i od stanoviště ke stanovišti, malé žáčky doprovázely pohádkové bytosti
- vodník, Červená karkulka, Šípková Růženka, princezny a další. Zatímco rodiče
vypisovali údaje nutné pro školní matriku, děti skákaly panáka, vyprávěly podle
obrázků pohádky, zpívaly písničky a recitovaly básničky, kreslily obrázky, zavazovaly
tkaničky, navlékaly korálky, poznávaly barvy a geometrické tvary, vyprávěly o přírodě,
skládaly puzzle, ukazovaly, zda umí správně držet tužku, určovaly, kde se nachází
předmět na obrázku, počítaly. Jedna budoucí školačka potěšila všechny přítomné svou
hrou na housličky.

Za své velké úsilí si odnášely domu obrázky i drobné dárečky. Doufáme, že díky
společně strávenému času s učiteli I. stupně se děti již dnes těší do I. třídy.
Učitelé konstatovali, že všichni budoucí školáci prokázali dobré znalosti ve všech
zkoumaných oblastech.
Děkuji všem učitelům za přípravu tohoto zápisu, za jejich čas věnovaný malým
školákům. Dík patří i žákům 8. a 9. tříd, kteří pohádkovými postavičkami dětem
důležitý životní krůček příjemně zpestřili. Zároveň děkujeme paní starostce, která
přišla také děti i učitele podpořit.

Mgr. Lenka Vrchlavská
ředitelka školy

Ve Velvarech, 8. února 2007

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
(tentokrát o výsledcích činnosti za rok 2006)

Každého roku již tradičně seznamujeme čtenáře Zpravodaje se
zajímavými statistickými údaji za uplynulý kalendářní rok. Tyto údaje
jsou jedním z vyčíslitelných ukazatelů výsledků naší knihovnické práce.
Neslouží samozřejmě jen vlastním potřebám velvarské knihovny, ale
evidují se a dále zpracovávají na regionální i celostátní úrovni.
Statistické údaje velvarské knihovny za rok 2006:
zaregistrovalo se u nás celkem čtenářů:
z toho dětských čtenářů:
návštěvníků knihovny k nám zavítalo celkem:
výpůjčky knih a časopisů celkem:
návštěvníci internetu celkem:

544
264
5.489
25.324
443

V loňském roce bylo v dětském oddělení knihovny uspořádáno celkem
23 výchovně a kulturně vzdělávacích akcí, včetně soutěží a exkurzí,
kterých se zúčastnilo kolem 300 dětí s pedagogickým doprovodem.
Dále byla naše knihovna již tradičně společně s městským muzeem
spolupořadatelem již sedmého ročníku dramatické a recitační soutěže pro
děti: VELVARSKÝ TOLAR. Vydařeným projektem se ukázala nová
literární soutěž pro děti s názvem: DOPIŠ TO! Principem této literární
hry je nedokončený příběh, jehož závěr a pointu dopisují soutěžící.
Novinkou byla i předem záměrně neavizovaná velikonoční soutěž, kdy se
děti, které zavítaly do knihovny těsně před velikonočními svátky, mohly
zúčastnit velkého kvízu. Překvapení se vydařilo a dětem se soutěž velice
zamlouvala. Dětská knihovna se vloni zapojila do mediálně známé a
zajímavé celostátní akce KAMARÁDKA KNIHOVNA. Vyhodnocení této
soutěže o nejlepší dětskou knihovnu bude vyhlášeno v I. pololetí
letošního roku.
Vloni bylo zakoupeno a zaevidováno celkem 493 nových knih. Při
výběru beletrie a jiné zábavné literatury dbáme především na požadavky
a zájmy našich čtenářů. Druhým kritériem je pak oživení našeho fondu
zejména kvalitní naučnou literaturou, kterou hojně využívají nejen
studenti. Věříme, že i v letošním roce bude v naší knihovně spokojeno co
nejvíce čtenářů a návštěvníků.
Zdeňka Ortová a Lenka Charvátová

VELVARSKÁ KNIHOVNA ZKVALITNILA SLUŽBY

Vážení čtenáři Zpravodaje, vážení zákazníci naší knihovny, jsme
opravdu velmi rády, že vám můžeme v roce 2007 nabídnout některé
novinky a vylepšení služeb naší knihovny.
Změny, s nimiž se od začátku roku setkáváte, se uskutečnily za
finanční podpory Středočeského kraje, který je autorem projektu
„Podpora knihoven“ a díky pochopení vedení města Velvary.
Vy z vás, kdo jste koncem loňského roku zavítali do velvarské
knihovny, jste si již pochvalovali změnu interiéru. Zaujali vás nové
výpůjční pulty, které jsou již konstruovány tak, aby byly vhodné pro
práci s počítači, neboť knihovna od 2. ledna 2007 přestoupila na
automatizovaný výpůjční systém. Pro čtenáře to znamená, že jejich
stávající čtenářské průkazy vyměňujeme za nové, které jsou opatřeny
čárovým kódem. Veškeré výpůjčky jsou prováděny přes počítač. Také
knihy jsou vybaveny čárovými kódy, které při půjčování snímáme
čtečkou čárových kódů a při odchodu z knihovny čtenářům tiskneme
přehledný podrobný seznam vypůjčených knih i s daty, do kdy mají
knihy vrátit.
Dalším překvapením jsou tak zvané studijní stolky pro čtenáře.
Každý návštěvník dospělého oddělení si může u stolečků v klidu listovat
vybranou literaturou i časopisy. Studenti tento příjemný prostor využijí
na klidné a nerušené vypisování poznámek z encyklopedií a dalších knih
potřebných ke studiu. Stolky jsou opatřeny vkusnými lampičkami.
V rámci zmiňovaného projektu připravujeme pro čtenáře zavedení
elektronického katalogu, díky němuž budou moci naši zákazníci
spravovat přes internet své čtenářské konto. V praxi to znamená, že si
zde můžete vyhledávat z naší databáze knížky, rezervovat si tituly, které
momentálně nejsou k dispozici, prodlužovat své výpůjčky a podobně.
Veškeré informace o práci s elektronickým katalogem vám přímo
v knihovně ochotně zprostředkujeme, vše vysvětlíme a názorně
předvedeme. O spuštění elektronického katalogu vás budeme včas
informovat.
Srdečně vás zveme k návštěvě naší knihovny a věříme, že se všemi
novinkami budete spokojeni.
Lenka Charvátová a Zdeňka Ortová
Knihovnice

BUNKR nebo VÁHA
Když budete projíždět Sazenou ve směru od Velvar, určitě nepřehlédnete miniaturu
známé pražské stavební památky, která má v Sazené podobu miniatury Karlova mostu – zde
jen o třech pilířích a čtyřech obloucích. Dnes zdobí most dvě kopie barokních soch, jejichž
originály jsou umístěny v průjezdu velvarského muzea. Dříve soch bývalo šest, ale povodně a
lidská bezohlednost vykonaly své.
Pravděpodobně ale přehlédnete malý domeček na rozcestí vlevo za mostem. Při bližší
prohlídce lze v objektu rozpoznat běžnou obecní váhu, jakých je v okolních vesnicích mnoho.
Ale ta sazenská je přece jenom v něčem odlišná. Za malou místností pro obsluhu váhy je
další, podstatně větší část bez oken a dveří. Ani kdybyste vstoupili dovnitř do váhy, žádný
další průchod do zbylé části nelze nalézt.
Místní obyvatelé, zejména starší, ale vědí, že tato zdánlivě nefunkční část je ve
skutečnosti objekt pevnostní linie, která sahala až do této části středních Čech. Podle
dochovaných pramenů byla tato pevnůstka budována na přelomu let 1937 až 1938 spolu
s několika dalšími přímo v Sazené a na Velvarsku. Na jejím místě stávala obecní hasičská
zbrojnice, která byla zbourána a na náklady státu byla vybudována nová, zhruba o 100 metrů
dále ve směru na Ledčice.
Historické údaje o existenci obecní váhy, která je v podstatě maskovacím objektem pro
pevnůstku, se rozcházejí. Z vyprávění dosud žijících pamětníků ale převládá názor, že váha
existovala již před stavbou pevnostního objektu a že byla využita její vojensky výhodná
poloha na křižovatce tří cest. Jako podobné objekty po celé Československé republice nebyla
ani sazenská pevnůstka vojensky využita, byla pouze krátkou dobu obsazena vojáky za
mobilizace v roce 1939.
Za protektorátu byly ostatní pevnostní objekty v Sazené a jejím okolí rozbořeny, snad
aby nemohly být použity proti okupačním vojskům. Objekt u váhy ale takovému osudu unikl.
Vnitřek byl zasypán betonovou sutí ze zničených objektů a zalit betonem. Zabetonován byl i
vchod, střílny a technologické otvory.
A tak váha se svým přívěskem stála uprostřed Sazené a sloužila pouze svému
původnímu účelu. Až koncem roku 2006 přišla do Sazené nepočetná skupina nadšenců
vedená Alešem Crhou z Klubu vojenské historie se zdánlivě fantastickým nápadem –
rekonstruovat objekt do jeho původní podoby a vybudovat zde malé pevnostní muzeum. Po
krátkém rozvažování obecní zastupitelstvo jejich nápad schválilo a byla uzavřena smlouva o
nájmu.
Takže když teď o některém víkendu přejedete sazenský most, uvidíte u obecní váhy
čilý stavební ruch. Nejprve jsou vybourávány všechny zazděné otvory a prostory a je
zjišťován stupeň devastatace těch částí, které zůstaly zachovány. Už je jasné, že zabetonování
objektu bylo provedeno velmi svědomitě, takže i rekonstrukční práce postupují poměrně
pomalu. Členové Klubu vojenské historie jsou ale přesvědčeni, že do poloviny roku 2008
bude objekt obnoven v původní podobě, včetně maskovacího nátěru a replik zbraní. Čtenáři
Zpravodaje z Velvarska určitě budou mezi prvními, kteří budou o otevření malého
pevnostního muzea informováni. A mohou si prohlédnout i nedaleko ležící pěkně
zrekonstruovaný mlýn č.p. 38 a přesvědčit se, že i v tomto původně renesančním a později
barokně přestavěném objektu je v jednom jeho rohu zabudován další pevnostní objekt.
Sazená, únor 2007

Ing. Rudof Votruba

Z redakční pošty:
Vzpomínka na paní řídící v Kmetiněvsi
Vždy rád vzpomínám na své šťastné a spokojení dětství prožité v letech 1952 až 1960 v obci
Kmetiněves. Toto dětství bylo spojeno s řídící paní Emilií Srpovou, velmi laskavou učitelkou
na národní škole v Kmetiněvsi. Od této doby jsem kamarádil, a kamarádím stále, s dcerou
paní řídící, paní Milenou Srpovou.
Poznal jsem dobrotu paní řídící a její upřímné srdce jako dítě i jako dospělý člověk. Po
odchodu do Prahy jsem často dojížděl do Kralup, kde paní řídící v důchodu žila. Byl jsem
vždy mile přivítán a s láskou pohoštěn. Byl jsem zdrcen, když jsem se dozvěděl, že už nevidí,
že oslepla. Ještě víc jsem byl zdrcen, když poté po těžké nemoci zemřela.
Nyní se setkávám s Milenou a vždy si povídáme o její mamince a o Kmetiněvsi.
V letošním roce by se paní Emílie Srpová dožila 95. let. Chtěl bych připomenout její památku
v měsíci, kdy se drží den učitelů.
Jiří Krejčí
důchodce ČSD
****************************************

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává ve
Velvarech slepičky snáškových hybridů Hisex hnědý, Dominant černý a žíhaný.
Slepičky jsou pod stálou veterinární kontrolou, 4x vakcinovány.
Stáří při prodeji 9 až 12 týdnů. Cena 85,- Kč. Začátek snášky: květen
Prodej se uskuteční v sobotu dne 31. března 2007 ve 14 hodin, na náměstí - u pošty.
10 let prodejů bez jediné reklamace!
Případné bližší informace: 728605840, 415740719, 415710575
drubez.cerveny.hradek@seznam.cz
***************************

Letní čas
Poslední březnovou neděli se časomíry posunou o jednu hodinu dopředu.
Přechod na letní čas se uskuteční v neděli 25. března 2007 v 1:00 hod.

********************************

I přesto, že letošní zima dětem (a nakonec i nám, maminkám) moc radosti neudělala,
příležitosti k dovádění jsme si stejně našli. V pátek 9. 2. jsme se v rodičovském klubu Vajíčko
sešli k prvnímu „cvičeníčku pro nejmenší“. Hodinka plná říkanek, tancování, zpívání a jiných
hrátek je určena pro děti zhruba od jednoho roku. První „cvičeníčko“ se setkalo s velkým
úspěchem.
Další, již tradiční akcí, byl v pátek 23. 2. „mateřský klub“. Na uvítanou jsme se naučili novou
říkanku, zahráli si několik her a ozdobili tiskátky barevné obrázky. Maminky měly čas v klidu
si popovídat u čaje a děti prostor poznat nové kamarády a pohrát si s novými hračkami. Naší
snahou je hlavně nabídnout maminkám alternativu trávení času mateřské dovolené.
Avšak zdaleka největší akcí tohoto měsíce byl Dětský karneval, který se uskutečnil 18. 2.
v Základní umělecké škole. K tanci i poslechu hrála kapela „Kosí bratři“, o bohatou tombolu
se postarali sponzoři a nejkrásnější masky byly odměněny dortem z cukrárny ESKO. Během
soutěží se vyřádili jak děti, tak i někteří rodiče. Děkujeme všem, kteří přišli a vytvořili
báječnou atmosféru. Za podporu děkujeme městu Velvary, ZUŠ Velvary a sponzorům akce
(COOP Velvary, hračkářství paní Doškové, lékárně a cukrárně ESKO).
Ze všech akcí o.s. Natvrdlí a rodičovského klubu Vajíčko neplyne organizátorům žádný jiný
zisk než spokojenost a dobrá nálada. Případný výtěžek z akcí je použit na další činnost a
rozvoj sdružení. Veškeré aktivity konají členové o.s. bez nároku na honorář ve svém volném
čase.
************************************

Natvrdlý Biograf roztáčí filmové cívky
Ve Velvarech začíná filmový klub s názvem Natvrdlý biograf. V sále městského muzea se
minimálně dvakrát do měsíce bude promítat dobrý film, především z období České nové vlny.
Poprvé se promítalo v neděli 25. února, a sice snímek režiséra Jiřího Menzela Báječní muži
s klikou.
Přibližně ve dvouměsíčních intervalech Biograf představí výběr z filmografie režisérů nové
vlny, například Miloše Formana, Věry Chytilové, Jiřího Krejčíka a dalších. Nejbližší program
patří Menzelovi, 11. března se promítají oskarové Ostře sledované vlaky, 18. března
„trezorový“ film Skřivánci na niti.
Natvrdlý biograf je unikátní: Jako jeden z mála českých filmových klubů, možná dokonce
jako jediný, promítá šestnácti milimetrové filmy. Vůně celuloidu a vrnění promítačky vytváří
jedinečnou atmosféru, kterou v jiném kině nezažijete. Pro děti je připravena na každý měsíc
alespoň jedna pohádka, na kterou jsou samozřejmě zváni i dospělí. Představení budou
probíhat vždy v neděli v Městském muzeu ve Velvarech od 18 hodin, představení pro děti od
15 hodin. Vstupné je lidové, lístek stojí 30 korun. Podrobnosti o Natvrdlém biografu najdete
také na webových stránkách pořádajícího sdružení Natvrdlí www.natvrdli.org

Pozvánky

V. VELVARSKÝ VÝTVARNÝ AMATÉRSKÝ SALÓN 2007
KRESBA * MALBA * FOTOGRAFIE
VÝSTAVNÍ SÍŇ MĚSTSKÉHO MUZEA VE VELVARECH
ZAHÁJENÍ
V PÁTEK 2. BŘEZNA V 19.00 HODIN
VÝSTAVA KONČÍ 1. DUBNA 2007
Otevřeno
Úterý – pátek 9 - 11 12 - 16
Sobota
9 - 12 13 - 17
Neděle
13 – 17
Tel: 315 76 14 19
e-mail: muzeum@velvary.cz

********************

KINO SLANÝ – březen 2007
2. - 5. pátek – pondělí *MY DVA A KŘEN*
Premiéra americké filmové komedie s titulky. Byli by ideální pár, kdyby nebyli tři …
Režie : Anthony Russo a Joe Russo
Přístupno
6. – 9. úterý – pátek *SPLÁCHNUTEJ* Premiéra britsko-americké animované filmové
komedie o tom, co se stane, když se krysa zatoulá do městské kanalizace. Česky mluveno.
Režie : David Bowere a Sam Fell Hrajeme pouze v 17,00 hodin !
Přístupno
10. – 12. sobota – pondělí *SÓLOKAPR* Premiéra britsko-americké filmové komedie s
titulky. Co se stane, když si americká studentka začne v Londýně románek s aristokratem.
V hlavních rolích S. Johanssonová a H. Jackman. Režie : Woody Allen
Přístupno
13. – 14. úterý – středa *LOVECKÁ SEZÓNA* Premiéra am. animované rodinné komedie
v českém znění. Ochočený medvěd a jednorohý jelen se potýkají s nástrahami divočiny. Režie
J. Culton, R. Allers a A. Stacchi Hrajeme pouze v 17,00 hodin !
Přístupno
15. – 18. čtvrtek – neděle *OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE* Česká hořká
filmová komedie. Režie Jiří Menzel
Přístupno
19. – 22. pondělí – čtvrtek *PRÁZDNINY* Premiéra americké filmové komedie s titulky. V
hlavních rolích Cameron Diaz a Kate Winslet. Režie : Nancy Meyers
Přístupno
23. – 25. pátek – neděle *DOBRÝ ROČNÍK* Premiéra. Russell Crowe a Ridley Scott v
americké romantické komedii s titulky. Každý jednou dospěje … možná. Režie : Ridley Scott
Přístupno
26. – 28. pondělí – středa a 30. – 31. pátek – sobota *E R A G O N*
Premiéra amerického fantastického filmu v českém znění. Až padne temnota, poslední drak si
vybere svého jezdce.
Režie : Stefan Fangmeier Hrajeme pouze v 17,00 hodin !
Přístupno
29. čtvrtek *filmový klub* *O S T R O V* Premiéra korejského filmu s titulky. Snímek, jenž
získal Zvláštní uznání poroty na benátském filmovém festivalu v roce 2000.
Poetický a meditativní, zároveň však brutální a šokující, takový je tento film. Ostrov je místo,
po němž všichni toužíme, ale z něhož po čase znuděni prcháme. Ostrovem je pro muže žena a
pro ženu zase muž. Režie : Kim Ki – duk Hrajeme pouze v 19,30 hodin !
Hrajeme v uvedené dny v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na
všechna filmová představení v měsíci březnu 2007 si mohou návštěvníci zakoupit v
předprodeji městského kina denně od 1.3.2007.Rezervace vstupenek je třeba vyzvedávat do
druhého dne !

