JUBILEA

Dne 3.4. 2007 oslaví 50. narozeniny
pan JAROSLAV JIRKOVSKÝ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let
přejí
maminka, manželka a děti,
sestry Alena a Jana s rodinami.

Dne 25.4. 2007 oslaví 80. narozeniny
paní JIŘINA JELÍNKOVÁ
z Velvar.
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Dcery s rodinami

Blahopřejeme

Zpráva starostky z veřejného zasedání městského zastupitelstva konaného dne 27. února 2007
Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o tom, co se v našem městě událo od posledního zasedání
zastupitelstva, tj. od prosince 2006. Před schválením rozpočtu nebylo možné pustit se do nějakých
větších akcí, ale jsme připraveni ihned po schválení rozpočtu realizovat naše záměry.
V uplynulém období řešil odbor správy majetku 2 havarijní stavy. V Růžové ulici se opět propadla
část kanalizace, oprava již byla provedena. Vichřice, která se přes území celé republiky přehnala 18.
ledna, napáchala i v našem městě škody, převážně na veřejném osvětlení a stromech. Největší
škodou však bylo odtržení celé střešní krytiny na čistírně odpadních vod. Opravu provedl ve velmi
krátkém čase pan Vobořil, tím bylo zabráněno zatékání vody do objektu a poškození technologie.
Na dvou místech ve městě bylo přetrženo elektrické vedení, což způsobilo mnohahodinový výpadek
elektrické energie v některých nemovitostech, závady odstranili pracovníci najatí firmou ČEZ až po
2 dnech.
Dlouhodobý problém, který naše město sužuje, je průjezd zejména těžkých nákladních automobilů
od Černuce přes město na přeložku silnice č. I/16 (obchvat). Vyvolali jsme jednání s náměstkem
hejtmana pro dopravu panem Karlem Vyšehradským. Pan náměstek nám po seznámení se situací
přislíbil, že v letošním roce budou zahájeny práce na přípravě projektové dokumentace přeložky
silnice č. II/240. Tyto práce včetně vyjádření všech dotčených orgánů potrvají asi 2 až 3 roky. Slib
pana náměstka neznamená ještě jistotu, že se přeložka bude realizovat, ale znamená pro nás větší
naději. Abychom zvýšili bezpečnost na průjezdných komunikacích, oslovili jsme firmy, které se
zabývají měřením rychlosti. S oběma firmami jsme již jednali, jedna z firem provedla zkušební
bezplatné měření v pondělí 25. února v dopoledních hodinách. Výsledek měření nemám v tuto
chvíli k dispozici, seznámím Vás s ním na příštím zasedání.
Rádi bychom toto měření prováděli častěji, ale narážíme na legislativní problém. Řešením
přestupků se může zabývat jen odbor dopravy obce z rozšířenou působností, tj. odbor dopravy
Městského úřadu ve Slaném, a vybrané pokuty by byly příjmem města Slaný. Chceme jednat s
městem Slaný a hledáme řešení. Jedním z možných řešení by bylo zřízení městské policie.
Stejně jako v loňském roce se naše město připojí k akci „Vlajka pro Tibet“ tím, že vyvěsíme dne 10.
března na budovu městského úřadu tibetskou vlajku. Touto akcí si lidé na celém světě připomenou
48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
V letošním roce si připomeneme 525. výročí povýšení Velvar na město. Oslovili jsme školy,
zájmové organizace a složky města s prosbou o aktivní účast na těchto oslavách. Koordinace oslav
se ujal místostarosta města pan Mgr. Kurz, o přípravě a navrženém programu Vás budeme
informovat na příštím zasedání městského zastupitelstva.
V úterý 13. února v dopoledních hodinách prošel městem masopustní průvod. Průvodu a programu
se aktivně zúčastnily mateřské školy Hospozín a Velvary, základní škola Velvary, SOŠ Velvary,
SEV Javory a pracovníci našeho muzea. V neděli 18. února uspořádalo občanské sdružení Natvrdlí
dětský karneval v sále základní umělecké školy. Obě akce byly velmi zdařilé a setkaly se s velkým
ohlasem veřejnosti. Všem organizátorům a účinkujícím za přípravu a realizaci velice děkuji.
Po několikaměsíční přestávce jsme opět obnovili tradici vítání občánků města. V lednovém termínu
bylo pozváno 12 občánků, které jsme slavnostně přivítali mezi občany města, děti z mateřské a
základní školy přednesly básničky a předaly dětem drobné dárky a maminkám kytičky.
V loňském roce byla obnovena tradice koncertů „Dvořákovy Velvary“. Organizace se v letošním
roce ujala paní ing. Kůrková, pracovnice Městského muzea. První ze 4 plánovaných koncertů se
uskuteční 25. března v 16:00 hodin.
Na závěr mi dovolte, abych Vám představila pana ing. Radka Moulise, který nastoupil na pozici
tajemník Městského úřadu ve Velvarech dne 8. ledna 2007.
Ing. Jitka Linhartová

Z jednání rady města Velvary v lednu, únoru a březnu 2007 vybíráme:
3. 1. 2007
•Rada schválila výši úhrad za poskytnutí sociálních služeb podle předloženého návrhu.
•Příprava 525. výročí povýšení Velvar na město – rada stanovila předběžný termín oslav na
květen 2007 a uložila starostce požádat o spolupráci školy, složky města a zájmová sdružení.
•Informace o jednání s ředitelem FÚ ve Slaném - FÚ Slaný zajistí ve dnech 14. a 21. března
2007 od 13:00 do 17:00 hodin přítomnost 2 pracovnic FÚ na MěÚ ve Velvarech, město Velvary
zajistí publicitu (Zpravodaj, webové stránky, městský rozhlas).
•Informace o plánované rekonstrukci veřejného osvětlení v Ješíně - Středočeská energetická, a.
s. provede v roce 2007 rekonstrukci elektrorozvodné sítě v Ješíně, při té příležitosti bude
provedena i rekonstrukce sítě veřejného osvětlení, investorem je město Velvary (předběžný
odhad nákladů cca 200 – 250 tis. Kč). Nefunkční městský rozhlas bude zrušen, informovanost
občanů Ješína nutno zajistit jiným způsobem. Vedoucí odboru správy majetku zjistí alternativní
způsoby informování občanů, zvláště v krizových situacích.
17. 1. 2007
•Žádost stavebníků o povolení prací na pozemku č. 870/1 - rada povolila přístup na pozemek za
účelem zasíťování pozemků č. 864 a 866.
•Žádost Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech o příspěvek - rada schválila příspěvek na
rok 2007 ve výši Kč 10 000,-- Rada se současně dohodla, že v rozpočtu města vyčlení
prostředky na finanční podporu žadatelů o dotaci a uspořádá grantové řízení, v rámci kterého
budou vyčleněné prostředky rozděleny mezi žadatele.
•Žádost o. s. Natvrdlí o poskytnutí prostoru tělocvičny (sokolovny) na uspořádání fotbalového
turnaje - rada zapůjčení tělocvičny schválila.
•Návrh programu koncertů v rámci cyklu „Dvořákovy Velvary“ - rada schválila navržený
program.
•Jednání s náměstkem hejtmana pro dopravu Středočeského kraje p. Karlem Vyšehradským ve
věci přeložky silnice II/240 – pan náměstek po seznámení se situací přislíbil, že v letošním roce
budou zahájeny práce na projektové dokumentaci, tyto práce včetně schvalovacích řízení
potrvají 2 – 3 roky.
•Informace o možnosti obnovení městského rozhlasu v Ješíně a Nových Uhách - vedoucí
odboru správy majetku poskytl informace o bezdrátovém rozhlasu v obci Vraný. Je třeba zjistit
informace o variantě rozesílání SMS registrovaným občanům.
•Rada stanovila termín oslav 525. výročí povýšení Velvar na město na 26. května 2007.
•Informace o jednání bezpečnostní komise - proběhla první schůzka bezpečnostní komise, na
které byla projednávána dopravní situace ve městě. Bylo projednáno i měření rychlosti ve
městě. Dále byla vybrána místa na případné vážení nákladních vozidel. Zmíněn byl také
problém černých skládek ve městě.
•Informace o jednání s pracovníky Českých drah o opravě budovy nádraží – v roce 2007 by
měla být provedena oprava fasády a výměna oken na budově nádraží, investorem jsou České
dráhy, s. p.
•Informace o řešení přístupu do lokality 31 RD - starostka jednala na pracovišti Pozemkového
fondu ČR Kladno, Pozemkový fond ČR by souhlasil s prodejem části pozemku na potřebné
rozšíření přístupové cesty. O této skutečnosti byl starostkou informován investor.
•Informace o současném stavu převodu školní jídelny a sokolovny do majetku města – na Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy, odbor Kladno,
byla vypracována nová smlouva o převodu sokolovny a starostkou podepsána. Okresní
pracoviště ji neprodleně zašle k podpisu generálnímu řediteli. Smlouva o převodu školní jídelny
nebyla dosud výše uvedeným pracovištěm připravena.

•Žádost

p. Demoviče o souhlas s instalací zahrádky před restauraci „VIKABAR“ - rada žádost
schválila, nájemné stanovil v obvyklé výši odbor správy majetku.
•Žádost občanů o poražení suchých stromů - rada nesouhlasila s povolením kácení suchých
stromů ve městě jednotlivými občany z bezpečnostních důvodů. Pokácení suchých stromů
provede technická četa nebo odborná firma a dřevo bude prodáno případným zájemcům za cenu
stanovenou tajemníkem MěÚ.
31. 1. 2007
•Koordinací oslav 525. výročí povýšení Velvar na město byl pověřen místostarosta Mgr. Kurz.
•V roce 2006 byl předložen pouze 1 návrh na změnu územního plánu, týká se umístění
průmyslové zóny na pozemcích č. 644 a 645 v k. ú. Velvary - rada nedoporučila zastupitelstvu
schválit tuto změnu územního plánu.
•Návrh na připojení města k akci „Vlajka pro Tibet“ - u příležitosti připomenutí 48. výročí
povstání občanů Tibetu proti čínské okupaci byl dne 10. 3. 2007 vyhlášen opět jako den „Vlajky
pro Tibet“. K uvedené akci se město Velvary připojilo již v roce 2005 a 2006. Rada vyslovila
souhlas s připojením města k akci „Vlajka pro Tibet“ i v roce 2007.
•Žádost o úpravu jízdního řádu ČD, spoj č. 20307 – rada žádost projednala, byla informována,
že krajský úřad svým šetřením nezjistil zpoždění vlaku. Městský úřad zajistil ve dvou dnech
kontrolu dodržování jízdního řádu uvedeným spojem a zjistil, že v uvedených dnech měl vlak
vždy zpoždění pouze 1 minutu.
•Žádost o pronájem západní části náměstí k provozování lunaparku na dny 19. 3. až 9. 4. 2007 rada schválila pronájem západní části náměstí k provozování lunaparku pouze na 7 dní.
•Informace o škodách způsobených vichřicí na majetku města - zejména se jednalo o škody na
střeše čistírny odpadních vod (škoda bude uplatněna u České pojišťovny), na rozvodech nízkého
napětí, na veřejném osvětlení. Současně došlo na několika místech k vyvrácení stromů.
•Žádost o poskytnutí prostoru a finančního příspěvku na organizaci dětského karnevalu ve
Velvarech – rada vyslovila souhlas.
•Návrh dohody mezi městem Velvary a Slaný o úhradě částky 8 000,-- Kč za prezentaci města
Velvary na výstavách Regiontour Brno a Holiday Praha – rada dohodu schválila.
•Rada vyhodnocení plnění rozpočtu za rok 2006
8. 2. 2007
•Návrh rozpočtu na rok 2007 vypracovaný na základě požadavků odborů, složek a
příspěvkových organizací - na základě připomínek členů rady byly v průběhu jednání jednotlivé
položky upraveny a rada doporučila zastupitelstvu rozpočet schválit.
•Informace o vyhlášení dotace MMR na rok 2007 - starostka informovala členy rady o tom, že
Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá do 30. 3. 2007 žádosti o dotace z Programu obnovy
venkova a požádala členy rady o návrhy na využití této dotace.
•Žádost o pronájem části pozemku č. 870/1 - rada souhlasila s prodloužením nájmu na dalších
12 měsíců.
14. 2. 2007
•Návrh na využití dotace z programu Podpora obnovy venkova - Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo zásady programu pro poskytování dotací v roce 2007. Pro město by bylo vhodné
využít dotační titul č. 2 „Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“.
Uvedenou dotaci by bylo možné využít na úpravu školního dvora, vybudování skate parku nebo
na instalaci herních prvků v Ješíně. Rada dává prioritu skate parku s tím, že na herní prvky do
Ješína budou vyčleněny jiné finanční prostředky.
•Rada schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Velvary
28. 2. 2007

•Středočeské

vodárny, a.s. předložily městu návrh Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské
infrastruktury – vodovod Nové Uhy, Dohodu o zahájení prací na vložení vodohospodářského
majetku do VKM, a.s. - rada tyto smlouvy schválila
•Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. předložil návrh smlouvy o plnění závazku veřejné
služby – zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Velvary pro rok 2007. Na
základě jednání starostky s odborem dopravy Středočeského kraje byl návrh smlouvy upraven
tak, aby byl uzavřen pouze na 1. pololetí roku 2007. V průběhu dubna 2007 se má uskutečnit
jednání starostů okolních obcí s odborem dopravy Středočeského kraje, na jehož základě bude
rozhodnuto, zda tyto náklady uhradí Středočeský kraj.
•Občané se obrátili na starostku se žádostí ve věci čistoty vody. Starostce byl předán posudek o
rozboru vody odebrané z vodovodního řadu, ve kterém byly zjištěny koliformní bakterie.
Starostka nahlásila uvedené zjištění provozovateli vodovodu a požádala jej o nápravu.
•Starostka informovala o nabídkách 2 společností, které se zabývají měřením rychlosti. Jedna ze
společností nabídla bezplatné zkušební měření rychlosti, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2007.
Rychlost byla měřena na příjezdu do města ve směru od Černuce, v Chržínské ulici v úseku, kde
je stanovena rychlost 30 km/h a v ulici K. Krohna na příjezdu od Kralup nad Vltavou.
•Ředitelka ZŠ požádala o souhlas s odstraněním příčky v bývalém bytě školníka tak, aby byl
vstup do místnosti, která je využívána jako školní klub, z hlavní chodby. Rada žádosti vyhověla.
14. 3. 2007
•Ing. Fiedler vypracoval předběžný návrh strategického plánu a rozeslal jej zastupitelům.
Materiál doplnil o připomínky a předložil jej radě. Po zapracování připomínek rada doporučila
zastupitelstvu strategický plán schválit.
•Rada posoudila 4 nabídky na dodavatele komunitního plánu pro město Velvary a vybrala jako
dodavatele komunitního plánu společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů.
•Žádost o.s. Natvrdlí o poskytnutí tělocvičny pro uspořádání dětské burzy a o zapůjčení areálu
Malovarského rybníka k uspořádání akce Velikonoce natvrdo - rada vyslovila souhlas.
•Informace od provozovatele vodovodu o tom, že byl proveden kontrolní odběr, který byl
v pořádku. Vodárny nabídly častější odkalování vodovodních řadů.
•Informace o jednání s náměstkyní HZS Kladno. Město Velvary má poškozenou autocisternu.
Byl požádán kraj o dotaci, ale v souvislosti s plánovaným pořízením radiostanic má kraj
nedostatek finančních prostředků.
•Informace o měření rychlosti ve Velvarech, které se konalo dne 26.2.2007. V ulici Za
Roudnickou branou překročilo od 9:34 do 10:01 hodin povolenou rychlost v obou směrech
celkem 43 vozidel (ze 105 projíždějících vozidel). V ulici Chržínské překročilo od 10:26 do
10:57 hodin povolenou rychlost v obou směrech celkem 40 vozidel (z 87 projíždějících vozidel)
a v ulici Karla Krohna od 11:20 do 11:48 hodin překročilo povolenou rychlost v obou směrech
celkem 13 vozidel (ze 69 projíždějících vozidel).
•Nabídky dvou firem na opravu komunikace Na Brčkově – byla vybrán firma Silnice Slaný.
•Na základě požadavků rady vypracoval odbor správy majetku návrh na výstavbu a rekonstrukci
ulic a chodníků ve městě. Tento seznam bude možné aktuálně dle potřeby doplňovat. Bude
podkladem pro město k soustavné údržbě silnic a chodníků.
•Rada schválila pronájem kanceláře v budově čp. 47. o.s. Natvrdlí.
•Ředitelka mateřské školy předložila nabídku na provedení vnitřního zateplení v budově
mateřské školy. Dle sdělení odborníků by mělo být zateplení provedeno z venkovní strany.
V této souvislosti bude muset být provedena i rekonstrukce střechy mateřské školy. Rada
navrhla uvedenou investici zařadit na rok 2008.

•Město

zkouší hromadné rozesílání krátkých textových zpráv prostřednictvím aplikace SMIS
společnosti TRIADA. V současné době jsou do databáze zkušebně zařazeni zastupitelé a
zaměstnanci městského úřadu. Pokud se systém osvědčí, mohl by být alternativou městského
rozhlasu.
***************************************************

Majestát Vladislava II. opět ve Velvarech
4. dubna 2007 uplyne 525 let ode dne, kdy český král Vladislav II. Jagellonský rozhodl, že
trhové městečko Velvary, ležící na významné obchodní cestě z Prahy do Saska, bude povýšeno
z trhového městečka na město se znaky královského města. Hradby, věže, brány, právo jarmarku,
vybírání cel, mílové právo, právo výkupu rychty, privilegium červeného pečetního vosku – tyto
všechny královské milosti postavily Velvary na roveň ostatním královským městům v Čechách,
jichž bylo ke konci jagellonského věku čtyřicet. Na významné Klaudyjánově mapě Českého
království z roku 1518 jsou Velvary označeny stejným symbolem jako např. Staré Město pražské,
Nové Město pražské, Menší Město pražské, Litoměřice, Cheb, Český Brod, Domažlice, Rakovník,
Louny, Slaný, Mělník, Chrudim a Hradec Králové. Tuto pro Velvary významnou událost připomíná
od 4. dubna malá výstavka v Městském muzeu, na níž návštěvníci budou mít možnost shlédnout
jak kopii královského Majestátu, tak se seznámit s některými reáliemi přibližujícími dobu vlády
Vladislav II. Jagellonského v Českém království.
*****************************************

Poděkování
Z dopisu pana Martina Krátkého ze dne 13.3.2007 zaslaného starostce města.

Vážená paní starostko,

chtěl bych moc poděkovat všem lidem, kteří se podílejí na odvozu odpadu z Malé Bučiny. Díky jejich
skvělému přístupu a výborné spolupráci s obyvateli Malé Bučiny, přispívají k pěknému vzhledu a čistotě
okolí Malé Bučiny. Patří jim za tento přístup náš dík. Ještě jednou moc děkujeme a věříme, že i nadále
bude tato spolupráce fungovat na takto špičkové úrovni.
S přátelským pozdravem
Martin Krátký
za obyvatele Malé Bučiny

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
VYHLAŠUJE VÝTVARNOU SOUTĚŽ PRO DĚTI

O NEJLEPŠÍ KNIŽNÍ ZÁLOŽKU
Soutěž je určena pro žáky prvních až devátých tříd základních škol
Velvary, Černuc a Kmetiněves.
Soutěžní kritéria:
Vyrobte takovou knižní záložku, která bude originální,
zajímavá, pěkně vypracovaná, nápaditá
a bude moci sloužit co nejlépe svému účelu.
Soutěžící mohou přinést knižní záložky do naší knihovny
nejpozději do 24. dubna 2007.

Začátkem května se v knihovně uskuteční
slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen.

M Ě S T S K Á K N I H OV NA V E LVA RY
zve v rámci již třetího pokračování cyklu besed

„Aby řeč nestála“
všechny příznivce dobré literatury a mluveného slova
na setkání
se spisovatelem, moderátorem a známým knihkupcem

VRÁŤOU

EBREM

Beseda se koná ve středu 18. dubna od 17.30 hod.
v sále Městského muzea.
Vratislav Ebr je autorem série knih „Nejen bonmoty a citáty o…“ a vtipnými texty
doprovází i půvabné knihy malíře Ivana Svatoše. Zároveň je populárním
moderátorem literárních pořadů pražského Paláce knih Neoluxor, má svůj pravidelný
literární pořad na rozhlasových vlnách Českého rozhlasu, Reginy a Regionu. Je i
častým hostem televizních zábavných pořadů (jako např. Neváhej a toč!).
Ve Velvarech nám představí a přiveze zajímavé knižní kuriozity, povypráví historky,
které se nepublikovaly, i ty, co jsou nepublikovatelné. Budeme i svědky udělení
Koniášova řádu za nejhorší knihu.
Vratislav Ebr zasvětil knihám celý život. Byl léta majitelem proslulého Arbesova
knihkupectví. Umí o literatuře poutavě a vtipně vyprávět, což je zárukou, že bude
zasvěceným a šarmantním společníkem tohoto literárního podvečera.

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v následujících termínech:
2. 5. 2007 středa

Nové Uhy
autobusová zastávka
Ješín
autobusová zastávka
3. 5. 2007 čtvrtek Velká Bučina autobusová zastávka
4. 5. 2007 pátek Velvary
veterinární ošetřovna
5. 5. 2007 sobota Velvary
veterinární ošetřovna

16:00-16:30 hod.
17:00-18:00 hod.
16:00-17:00 hod.
16:00-17:00 hod.
10:00-12:00 hod.

Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz psa a 70,-- Kč = poplatek za očkování
----------------------------------------------------------------------------------------------Inzerce
P r o d á m bytovou jednotku 3 +1 v osobním vlastnictví a samostatnou garáž.
Vše na pozemku v OV. Tel. 602 872 205
K o u p í m byt 1 + kk nebo 1 + 1 ve Velvarech - na náměstí nebo v blízkém okolí.
Prosím, nabídněte (možno i nebytový prostor).
Josef Ptáček, e-mail: ptacek@knez.cz, Tel. 777 910 540
P r o n a j m u nebytové prostory – 2 bývalé prodejny v Pražské ul. 201 ve Velvarech, za
rozumný nájem. (Cena dohodou). Informace na Tel. 607 633 690
P r o d á m velký stan Normandie – dvě ložnice, kuchyně. Různé vybavení na kempování
– spacáky, vařič atd. Cena dohodou. Tel.č. 723 461 570
P r o d á m naklápěcí kotel na zabíjačku za 1000 Kč. Tel.č. 723 461 570

---------------------------------------------------------------------------------------------

VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 21. DUBNA 2007

Lyžařský výcvikový kurz (LVZK)
Letos jsme opět vyrazili na lyžařský výcvikový kurz. Kurz byl uspořádán pro žáky 8. ročníku,
protože v loňském roce nebyl uskutečněn.
Hned na začátku musím poděkovat obětavým rodičům, kteří se snažili pro tuto akci sehnat peněžní
sponzorský dar, zejména p. Renatě Hájkové a p. Šárce Štefanikové. Díky nim se podařila sehnat
částka 10 000 Kč, která byla věnována dětem na permanentky na lyžování. Děkujeme také firmě
COMAX, která částku věnovala.
Kurzu se zúčastnilo 31 žáků. Dne 24.02.2007 jsme vyrazili od naší ZŠ ve Velvarech do Rokytnice
nad Jizerou do pensionu Alpin. Všichni plni očekávání, zda bude příležitost naučit se a zdokonalit
se v lyžování, jsme vyrazili na tolik očekávanou akci. I přes nepřízeň počasí, jsme měli to štěstí, že
tady v Rokytnici v 900 m n. sníh na sjezdovkách opravdu byl. Sluníčko jsme za celý týden neviděli,
ale rozmary počasí zažili. Teploty kolem 0°C, vítr, sněžení, mlha, déšť, takže děti zažily proměnlivé
počasí na horách.
Lyžovaly opravdu skvěle, z nelyžařů se stali lyžaři a z lyžařů opravdoví borci, vše se potvrdilo
v pátečním závodu ve slalomu.
Zážitky z hor jsme obohatili ještě besedou s členem Horské služby, celodenní návštěvou
v AQUAPARKU v Liberci a jedním odpolednem v Bowlingovém klubu, kde jsme změřili síly
v bowlingu, kulečníku a v šipkách.
Pátečním slavnostním večerem, rozdáváním diplomů, cen a očekávanou diskotékou, jsme ukončili
všechny zážitky a dojmy jsme převyprávěli našim rodičům. Poděkování patří instruktorům Pavle
Brixí, Lucii Pospíšilové a Tomáši Perlíkovi.
LVZK se vydařil a máme pěkné vzpomínky.
Václava Dvořáková
vedoucí akce
*******************************************
Výzva rodičům
Nápadem žáků a našich dětí, vymalovat si třídu, jsem nadšená a věřím, že ne sama. Chválím je za
snahu a rodiče žáků 8. A tímto žádám: Dne 4.4.2007 se sejdeme, kdo má alespoň jednu ruku
práceschopnou, po 14té hodině ve třídě CHEMIE, 2. patro.
Podrobnosti ještě oznámím prostřednictvím Vašich ratolestí a už se těším na příjemně strávené
odpoledne ve společnosti malířů začátečníků či pokročilých /nebude se hodnotit /. S sebou dobrou
náladu, tu každopádně, něco k pití /pitný režim / a doražte v hojném počtu, třeba i později, pokud
Vám čtrnáctá hodina nevyhovuje.
Šárka Štefaniková
**********************************************

Nabídka akcí oddílu JAVORY na duben 2007
5.4. Velikonoční výlet podle počasí – Krásný Dvůr nebo Český Ráj
6.4. Velikonoční dílny – tradiční velikonoční vaření a kutění v 8:30 hod. ve Velvarech
členové zdarma, ostatní 30,-- Kč
12.4. Dílny pro veřejnost – Velvary – suchá vazba
21.4. Výlet ke Dni Země – autobusem na hrad Housku a Kokořínsko cena 220,-- Kč
26.4. Dílny pro veřejnost Velvary – perníky
25.4. Výlet Javoráčku do ZOO
27.4. Javoráček – Čarodějničky na zahradě
28.4. Výlet podle počasí – Český Kras nebo Stará Boleslav
29.4. Závody na kolečkových bruslích v Černuci
30.4. Oddílové čarodějnice na zahradě
1.4. Dílny pro veřejnost ve Vražkově – velikonoční věnec
7.4. Dílny pro veřejnost ve Vražkově – velikonoční stromek
Angličtina, cvičení, pravidelné kroužky v obvyklých termínech.
Keramika každé úterý od 13:00 hod. – není-li hlášeno jinak.
Během měsíce si můžete vyzvedávat přihlášky na tábory. Do 20.4. nejpozději zaplatit
pobyt v Itálii.
Podrobnosti na vývěsných tabulích a pravidelných schůzkách nebo osobně v pondělí
v Černuci po kroužku v 18:00 hod., nebo ve Velvarech v úterý během kroužků, nebo na
tel. 315 762 156, mob. 605 940 416.
Pro Vražkov J. Smetanová tel. 416 810 391 mob. 728 040 149

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

Městské muzeum Velvary průběžně doplňuje sbírku textilu a k ní příslušný studijní
materiál. Máte doma staré módní časopisy v rozmezí let 1890 -1980 a nevíte co s nimi?
Přineste je prosím do muzea, pro nás budou cenným studijním materiálem.
Ing. Jitka Kůrková

Také tento měsíc proběhly v rodičovském klubu Vajíčko, kde je
připraven program pro maminky na mateřské dovolené s dětmi, pravidelné akce. V pátek 16.3.07
jsme se sešli v sále ZUŠ při cvičeníčku s našimi nejmenšími. Naučili jsme se nové říkanky,
zazpívali si písničky a nechybělo malé protáhnutí pomocí her. Na dětech byla vidět spokojenost a
nadšení, a to je pro nás tou největší odměnou.
Z dalších pátečních akcí bylo setkání maminek s dětmi (23.3.07), kde jsme se tentokrát zaměřili na
blížící se Velikonoční svátky. Vyrobili jsme si papírová vajíčka, které nám ozdobili naše ratolesti
pomocí razítek, pastelek, kde zapojily svou fantazii. Vznikly tak originální dekorace ke kytičkám do
květináčku či zavěšení do oken. Děti i maminky byly spokojeny. Nechybělo opět pár hezkých
básniček a písniček, které děti doprovodily hudebními nástroji a zbylo i trochu času na posezení a
popovídaní u čaje, kdy si děti spokojeně spolu hrály. S každým dalším setkáním vidíme, jak děti k
sobě nacházejí cestu a jak se na sebe více a více těší. A to je pro nás důležité, že co děláme má
smysl a přináší spokojenost maminkám i nám.
Poslední větší akcí minulého měsíce byla 17.3.2007 burza dětského oblečení, příslušenství a hraček.
Sešlo se zajímavé množství prodávaných předmětů, od krásných kousků oblečení pro všechny
věkové skupiny dětí, přes sportovní kočárek po několik hraček. To vše za více jak příznivé ceny, a
přestože prodávajících bylo mnohem více než nakupujících, plánujeme burzu opět na podzim,
tentokrát se zbožím určeným právě pro druhou polovinu roku (oblečení na podzim a zimu a zimní
sporty). Věci, které se neprodaly a jejich majitelky se rozhodly je sdružení ponechat v péči, byly
věnovány kralupské farní charitě.
Těšíme se na Vás všechny, kdo na akce Vajíčka chodíte i na Vás, kdo se Vajíčko navštívit chystáte.
Pokud Vás zajímá co chystáme, sledujte obvyklá místa kde vylepujeme plakáty a náš web na
_www.natvrdli.org <http://www.natvrdli.org/>_
Děkujeme za podporu zástupcům a pracovníkům městského úřadu, děkujeme městu Velvary.
za VAJÍČKO: Míša Kuptíková a Pechačová, Tereza Kaltounková

Program klubu Vajíčko na duben 2007
Velikonoční neděle 8.4. 2007 v 15:00 hodin - Natvrdlý biograf: Potkali se u Kolína
- filmové pásmo pohádek pro děti /Městské muzeum Velvary/
Velikonoční pondělí 9.4. 2007 ve 14:00 hodin - Velikonoce Natvrdo
- akce Natvrdlých a SEV Javory pro děti a jejich rodiče /areál Malovarského rybníka/
pátek 13.4., 20.4. a 27.4. 2007 vždy v 9:30 hodin
- Cvičení pro maminky s dětmi do 1 roku /ZUŠ Velvary/
sobota 28.4. 2007 v 16:00 hodin: DS Kejklíř - Stolečku, prostři se !
divadélko – pohádka pro nejmenší /ZUŠ Velvary/
Tento měsíc plánujeme slavnostní otevření nového prostoru pro Klub Vajíčko !!!!

A JE TU ZAS LETNÍ ČAS

Známý pekař Pecka už je za vodou. Měl dobrý nápad a pravidelně se zviditelňuje. Jednou za
půl roku se média bez rozdílu orientace předhánějí, aby se ho zeptala, jestli si pořád ještě o letním
času myslí to, co si myslel minule. A pekař Pecka vždy mile překvapí tím, že své přesvědčení
nemění jako mnozí jiní, ale na názoru o nesmyslnosti a nevhodnosti zavedení letního času sveřepě
trvá.
Chtěl bych ale touto cestou pekaři Peckovi důrazně sdělit, že existují i názory odlišné od
názoru jeho, přesněji řečeno i zcela opačné. Jedním z čelných přestavitelů takového diametrálně
odlišného názoru je náš pes.
Ale to musím vysvětlit trochu podrobněji. Náš pes, jako někteří jiní, dostává svou dávku
potravy jednou denně, a to celkem pravidelně navečer v šest hodin. Jako mnozí jiní je i ten pes náš
vysoce inteligentní a kvůli své dávce potravy se naučil dokonce hodiny. Jakmile se totiž jen trochu
se servírováním stravy opozdíme, neomylně odpočítá kukání našich hodin a zcela nekompromisně
si na nás štěkne svou výzvu k plnění stravovacích povinností. Samozřejmě se s ním nechceme
dostat do konfliktu, okamžitě se za svou liknavost omluvíme a hlavně hledíme velice rychle své
zanedbání napravit.
A právě v období přechodu na letní čas je náš pes vždy příjemně překvapen, když naráz
přestavíme všechny hodiny včetně kukaček a on dostává své pravidelné jídlo zničehožnic o hodinu
dříve. Protože vedle kukaček používá i podpůrnou informaci o čase, související s intenzitou denního
světla, dřívější servírování ho sice trochu překvapí, ale viditelně ho překvapí docela příjemně.
Jak příjemný je pro našeho psa přechod na letní čas, tak naprosto opačná situace nastává
koncem října, když přecházíme opět do středoevropského časového normálu. Většina lidí, nejen
pekař Pecka si libuje, že může spát o hodinu déle. Ale pro našeho psa počet kukačkových signálů
najednou nekoresponduje s pocitem hladu v útrobách, ani s intenzitou denního světla. Je z toho
vždy zmaten a psychicky vyšinut. Popravdě řečeno spíše by uvítal, kdyby se i na podzim posunul
čas ještě jednou stejným směrem jako na jaře.
Takže, pekaři Pecko, pozor! Pokud někdo tvrdí, že letní čas je proti přírodě, náš pes na to má
názor zcela opačný. A právem se domnívám, že pes má k přírodě o něco blíže než kterýkoliv pekař.
Bohužel, psi zatím nemají u nás dostatečně garantována svá psí práva a tak mohou veřejné dění
ovlivnit nanejvýš prostřednictvím svých pánů. Ale vliv psů na jejich pány jistě není zanedbatelný a
toho by si měli být vědomi pekaři i politici.
Sazená, březen 2007.

Ing. Rudolf Votruba

Jaro v Sazené
Poslední zima byla na sníh velice skoupá, ale snad aby si to vynahradila, nadělila
zvýšené množství odpadu podél všech cest a silnic. Je nepochopitelné, proč se lidi vláčejí
s odpadkovými pytli, lednicemi nebo pneumatikami tak daleko, když se mohou odpadu
zbavit docela legálně a pohodlně. Nejen ve městech, ale už v každé vesnici dnes existuje
popelnicový sběr komunálního odpadu, přistavují se kontejnery na objemný odpad, provádí
se mobilní sběr odpadů nebezpečných.
Ale prostě je to tak, že nepořádku kolem měst a obcí přibývá. Právem to lidé kritizují,
ale málokdo chce a ví, co s tím udělat. V Sazené se zastupitelé a zaměstnanci obce rozhodli,
že se hned první jarní sobotu vydají na úklid okolo všech čtyř cest, které z obce vedou.
Vyzvali místní občany, aby se připojili, ale nikdo si moc nadějí nedělal. V současné době,
kdy převládá lhostejnost a nezájem o věci veřejné, se od takové akce moc nečekalo.
A přesto se v sobotu kolem deváté hodiny sešlo u obecní váhy skoro šedesát lidí
oblečených, připravených a odhodlaných se s nepořádkem poprat. Přišli členové Sokola
Sazená, přišly i starší děti z Dětského domova. A přišli také členové mysliveckého sdružení
Ostříž z Uhů, i když s výjimkou jednoho nikdo z nich v Sazené nebydlí. Bylo zde mnoho
lidí, od kterých by to nikdo předem nečekal. Ale taky se ani neukázali někteří, od kterých by
se to očekávalo. Snad tedy příště.
České sběrné suroviny z Kralup nad Vltavou, se kterými má obec výbornou
spolupráci, přistavily dva velkoobjemové kontejnery, které se začaly velice rychle
zaplňovat. A k překvapení všech se zaplnily až po okraj. Vedle nich vyrostla hromada více
než šedesáti pneumatik různých značek, velkostí a druhů. Ty budou odvezeny samostatně až
s ostatním nebezpečným odpadem.
Okolo Sazené je tedy čisto. Ukázalo se, že lidé o svém životním prostředí dokáží
nejen mluvit, ale taky pro jeho kvalitu něco ve svém volném čase udělat. Nejspíš to napořád
nevydrží, ale sazenští počítají s tím, že podobnou akci uspořádají znovu a určitě i se
závěrečným společným posezením všech, kteří se jí zúčastní.

R

24. března 2007

Ing. Rudolf Votruba V
*************************************************

Pozvánka
ČSŽ Uhy srdečně zve v sobotu 28. 4. 2007
všechny příznivce legrace
a dobré zábavy na

„Aprílovou maškarní veselici“.
Začínáme již v 18.00 hodin průvodem obcí.
Ve 20. hodin pokračujeme taneční zábavou ve společenském sále v Uhách.
Hraje skupina VIVASONG.
Vstupné 50,00 Kč.
Masky vítány.

Nálezy pravěkých „pokladů“
Václav Fencl
Před loňskými velikonocemi jsem psal o nálezech pokladů mincí, které se
v minulosti našly v našem regionu. Pod pojmem poklad si ale nemusíme
představovat jen peníze. Lidé považovali v minulosti různé věci za „poklad“, který je
nutno v nejistých dobách ukrýt.
Na Velvarsku se našlo hned několik podobných „pravěkých pokladů“ tzv. depotů,
jak jim říkají odborně archeologové. Někdy tyto nalezené předměty nemusí být jen
ukrytým osobním vlastnictvím podle tehdejších měřítek bohatého člověka. Mnohdy
lidé při nálezu ani nepoznali, že cenné předměty byly kdysi dány jako milodary
mrtvému do hrobu. Velice časté jsou i případy, kdy se jako oběť nám dnes neznámým
bohům zakopávaly předměty do země nebo se vhazovaly do bažin či vodních toků.
Takových případů zná archeologie celou řadu. Tak například v Mělníku a okolí byly
při bagrování Labe vytaženy z řeky nepoškozené bronzové meče a další ve své době
velice cenné předměty.
I z našeho regionu jsou známy nálezy několika zajímavých depotů bronzových
předmětů. Nejstarší a asi nejznámější pochází z tzv.Velvarského skřínkového hrobu.
V něm bylo nalezeno velké množství předmětů z mědi. A to bylo v době před cca
5500 lety, tedy v čase, kdy i jedna ozdoba z měděného drátku představovala značné
bohatství.
Jako depoty jsou označovány i následující nálezy z doby bronzové (2200-920 př.
Kr.). Z katastru Hospozína pochází 19 kusů „bronzových hřiven“ ve tvaru nákrčníku.
V takovéto standardizované formě se pravděpodobně tenkrát distribuoval bronz
k výrobě dalších předmětů, alespoň se tak archeologové domnívají. Z Budihostic jsou
známy dokonce dva soubory předmětů z bronzu. První tvoří dýka, ozdoby do vlasů a
část jehlice na spínání šatů, v druhém byla břitva, hrot kopí, brýlovitá spona a
plechová trubička s perličkami. Další takový v odborné veřejnosti známý „poklad“ se
našel v roce 1911 nedaleko Hospozína. Do keramické nádoby bylo někdy před 3000
lety uloženo 90 kusů zlomků bronzových srpů, jehlic, náramků, meče a vše přikryto
kusem surového bronzu. Všechno dohromady vážilo 9,4 kg. Posledním takovým
výjimečným nálezem je krásný bronzový meč odněkud z Velvarska.
A co poklady ze širšího okolí? Vůbec největší zatím nalezený soubor bronzových
předmětů pochází ze Slánska. Vážil přes 1 cent. Bohužel jej tehdy v 19. století
vesnický kovář roztavil.
Zatím jediným větším nálezem předmětů ze zlata jsou dva náramky z nedalekých
Kralup Minic, patřící také do doby bronzové. V roce 1902 byly nalezeny společně se
zlatými spirálkami navlečenými na drátu z téhož kovu.
Jeden z pokladů můžete v současnosti vidět i ve velvarském muzeu. Patří už do
období závěru středověku a byl objeven v roce 1969 při stavbě družstevních domů
v části Velvar nazývané Malovary. Jedná se o soubor dvaceti kusů cínového nádobí
(tři velké, dvě malé konvice, zlomky dvou mis a třináct poškozených talířů). Nádobí
pochází z přelomu 16. a 17. století a ukryto bylo pravděpodobně v nejistých dobách
třicetileté války.

Zdá se, že dnes se podobné věci nenacházejí. Tedy pravděpodobně se občas něco
najde, ale většinou si předměty nálezce ponechá nebo prodá na burze. A že ty
předměty mají svou historickou vypovídací hodnotu? Koho to dnes, prosím vás,
zajímá! Že jsou to kulturní památky, které bychom měli zachovat i budoucím
generacím? Tak to už nezajímá snad vůbec nikoho!
Dnes si mnozí koupí detektor kovu a vyrazí na „lov„ s jediným cílem-rychle a
snadno zbohatnout. Pro vidinu získání předmětu za pár stokorun zničí co se dá,
zkrátka „po mě potopa“. Naši předkové na počátku minulého století byli podstatně
chudší než je většina z nás dnes, a přesto nalezené „ poklady“ nabídli do muzea a
jedině díky tomu je mohou odborníci zkoumat a my se z nich můžeme těšit i dnes.

POZVÁNKA
VEČER NA TÉMA TIBET III
Občanské sdružení Natvrdlí Vás zve v rámci
pravidelných cestopisných večerů na přednášku o
Tibetu připravovanou spolu s Nadačním fondem
Potala. Promítání a přednáška se koná 26.4.2007
v městském muzeu od 20:00 hod.
Více na
www.natvrdli.org

*************************************
Městské muzeum ve Velvarech
zve k návštěvě výstavy

DĚTSKÝ SVĚT
ilustrátorky a výtvarnice

RENATY FRANČÍKOVÉ
výstava bude zahájena v galerii muzea v pátek 13. dubna 2007 v 10:30 hodin
v kulturní části vystoupí žáci mateřských škol v Hospozíně a ve Velvarech
výstavu můžete shlédnout vždy od úterý do pátku 9-11 a 12-16 hodin
v sobotu 9-17 a v neděli 13-17 hodin
výstava potrvá do 27. května 2007
e-mail muzeum@velvary.cz

