JUBILEA

Dne 6. ledna 2009
oslaví 80. narozeniny
paní Milada Jarošová
z Velvar.
Vše nejlepší k tomuto životní jubileu
přeje
rodina Riemerova a Růžkova

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

Pozvánky leden 2009
Městské muzeum Velvary - stálá expozice
9.ledna 2009 Vernisáž výstavy Dalibora Blažka IGELITY
Zápisy dětí
Ve dnech 23. a 24. ledna 2009 proběhne zápis dětí do ZŠ Velvary
Dne 3. února 2009 proběhne zápis dětí do MŠ Velvary

Zpráva starostky ze zasedání městského zastupitelstva dne 16.12.2008
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás jako obvykle seznámila s děním ve městě za poslední čtvrtletí tohoto roku.
V září byla zahájena dlouho očekávaná výstavba vodovodu v našich místních částech. Nejprve se
realizuje vodovod na Velké Bučině, v jarních měsících příštího roku bude vybudován vodovod v
Ješíně. Jsme si vědomi toho, že se stavbou inženýrských sítí je spojena řada problémů, přesto věřím,
že i díky pochopení a toleranci občanů obou místních částí proběhne výstavba ke spokojenosti nás
všech.
V srpnu byla zahájena akce zateplení mateřské školy, práce pokračují podle harmonogramu,
dokončení se předpokládá v pololetí příštího roku. Kompletně hotova je valbová střecha, jsou
vyměněna okna, je téměř dokončen přístřešek u vchodu. V příštím roce nás čeká zateplení fasády a
rekonstrukce vstupního schodiště.
Jsme velmi rádi, že se podařilo zrekonstruovat kapličku na Velké Bučině a památník padlým v 1.
světové válce, před dokončením je restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, která původně stála v
Ješíně.
U příležitosti 90. výročí vzniku samostatného československého státu jsme nechali legionářské
pomníčky na velvarském hřbitově osadit reliéfy vyrobenými z pryskyřice, protože původní
bronzové reliéfy se začaly ztrácet.
Rozpočet města je i díky velkým investičním akcím napjatější více než kdy předtím. Museli jsme
omezit rozpočet na opravy komunikací, takže letos se podařilo zrekonstruovat pouze dva úseky
chodníků, a to ve Slánské ulici a Na Průhoně, a na náměstí osadit litinové sloupky.
Podařilo se opravit fasádu na domě čp. 9 na náměstí a dokončit rekonstrukci průjezdu v budově čp.
109 v Pražské ulici (Městské muzeum). V těchto dnech probíhá rekonstrukce koupelen v Domě s
pečovatelskou službou, v Ješíně bylo provedeno nové osvětlení přechodu pro chodce.
V září byla dokončena oprava krovu a střechy na Panské hospodě. Tato stavba, která je zapsána v
seznamu nemovitých kulturních památek, si však vyžádá další náklady na rekonstrukci, zejména se
bude jednat o statické zajištění zdiva a dokončení fasád.
Velkým problémem je v současné době krov budovy radnice. Při poslední opravě střechy před cca
15 lety byla veškerá sejmutá tašková krytina ponechána v půdním prostoru, čímž byly značně
zatíženy konstrukce. Po vyklizení půdního prostoru od veškerého stavebního odpadu (jednalo se cca
o 50 tun) je třeba podniknout další kroky ke statickému zajištění budovy.
Ve špatném stavu je i budova základní školy. Na rekonstrukci školy jsme obdrželi dotaci ze
všeobecné pokladní správy ve výši 15 mil. Kč na rok 2009. Podali jsme i žádost o dotaci z
Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na akci nazvanou Revitalizace základní
školy ve Velvarech. O přidělení či nepřidělení dotace by mohlo být rozhodnuto v březnu příštího
roku, poptávka však značně převyšuje nabídku.
Velkou pozornost věnujeme městské zeleni. Velmi se nám osvědčila spolupráce s paní
Bernáškovou, která již zmapovala veškerou zeleň ve městě, zvláště naše bolavá místa, a postupně,

podle finančních možností města, ve spolupráci s technickou četou realizuje výsadbu.
Na příští rok máme mimo jiné připraven projekt na osázení prostoru za Panskou hospodou.
V současné době připravujeme znovu žádost o dotaci na výstavbu kanalizace. S ohledem na
podmínky Evropské unie jsme museli zúžit náš záměr a podáme žádost o dotaci na dostavbu dvou
velkých chybějících úseků ve Velvarech, a to v Malovarské ulici a na Nových Uhách.
Bez dotací se město v žádném případě neobejde. Sledujeme dotační tituly a snažíme se získat
maximum dotací k financování potřeb města. V roce 2007 jsme získali dotace ve výši 2,1 mil. Kč.
Rok 2008 v oblasti získávání dotací hodnotím jako velmi úspěšný. Podařilo se nám získat dotace
ve výši více než 14,2 mil. Kč. Přehled o získaných dotacích je uveden v tabulce, kterou Vám
předkládám.
Rok 2007
Účel

Zdroj

Oprava krovu Panské hospody Ministerstvo kultury

Výše dotace (příspěvku)
1 668 000

Hřiště za Panskou hospodou

Středočeský kraj

50 000

Pečovatelská služba

MPSV, Stř. kraj

144 000

Oprava hasičské techniky

Středočeský kraj

190 000

Nákup radiostanic SDH

Středočeský kraj

31 835

CZECH POINT

Ministerstvo vnitra

50 000

Dvořákovy Velvary

Nadace Život umělce

15 000

Dvořákovy Velvary

Nadace B. Martinů

Celkem

4 000
2 152 835

Účel

Zdroj

Výše dotace (příspěvku)

Vodovod V. Bučina, Ješín

Ministerstvo zemědělství

7 762 000

Zateplení Mateřské školy

Operační program ŽP

4 183 000

Oprava krovu Panské hospody Ministerstvo kultury

907 000

Pečovatelská služba

550 000

MPSV

Oprava krovu Panské hospody Středočeský kraj

150 000

Dvořákovy Velvary

Středočeský kraj

15 000

Dvořákovy Velvary

Nadace Život umělce

15 000

Dvořákovy Velvary

Nadace B. Martinů

Socha sv. J. Nepomuckého

Ministerstvo kultury

154 000

Lanový ráj

Středočeský kraj

116 000

Městská knihovna

Středočeský kraj

20 000

Památník padlým

POV

46 753

Komunitní plán

MPSV

Celkem

3 000

287 287
14 209 040

Pro rok 2009 máme zatím přiznanou již výše zmíněnou dotaci ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukci
budovy základní školy, věřím, že úspěšní budeme i v dalších projektech.
Pracovníci městského muzea v poslední době připravili řadu zajímavých akcí, ať už to byly
koncerty v rámci cyklu Dvořákovy Velvary, výstavy či cestovatelské večery pořádané ve spolupráci
s o. s. Natvrdlí. Podařilo se vydat knihu o Velvarech, která se setkala s velkým zájmem nejen
velvarských občanů, na této knize se významně autorsky podíleli oba pracovníci Městského muzea,
za což jim patří velký dík.
V současné době jsou na výstavách zapůjčeny tři obrazy z majetku města, a to obraz Václava
Brožíka Husitka, který je na výstavě v Městské knihovně v Praze, a dva obrazy Jiřího Karse, které
jsou v galerii v Ostravě.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala vedení, učitelům a žákům základní školy a základní
umělecké školy za krásný zážitek, který nám připravili svým programem při Adventní neděli.
Poděkování patří samozřejmě i všem ostatním, kteří se na přípravě a realizaci celého programu
podíleli, ať už to byli pracovníci muzea, SEV Javory, ale i pracovníci městského úřadu a technické
čety.
Ve Velvarech dne 16. prosince 2008

Ing. Jitka Linhartová

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

Vážení občané,
rádi bychom ještě více zlepšili Vaši informovanost, proto Vám nabízíme novou bezplatnou službu,
a to zasílání informací o dění ve městě elektronickou poštou.
Máte-li o tuto službu zájem, pošlete ze své e-mailové adresy žádost o zasílání informací paní
Rohanové na MěÚ Velvary - el.podatelna@velvary.cz.
Věřím, že tuto službu uvítáte a že s ní budete spokojeni.
Ve Velvarech dne 29. 12. 2008

Ing. Jitka Linhartová

***

Vážení občané,
v loňském roce vydala PATRIA, společnost pro ochranu kulturního dědictví ve Slaném, publikaci
Miroslava Oliveria Rukověť k symbolům měst a obcí Kladenska a Slánska. Tato publikace přináší
přehled o znacích a vlajkách obcí a měst v našem regionu. Při listování knihou jsme si uvědomili,
že je jen málo obcí, které dosud nemají znak nebo vlajku. Město Velvary má znak historický, vlajku
však dosud nemělo.
Na naši žádost odborník heraldik vypracoval 7 návrhů vlajky, tyto návrhy byly předloženy
občanům, kteří se formou ankety k návrhům vyjádřili. Jednoznačným vítězem se stal návrh č. 1
(obdržel 134 hlasů). Zastupitelstvo tento návrh schválilo na svém veřejném zasedání dne
16. prosince 2008.
Nyní musíme požádat o schválení návrhu Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a poté necháme vlajku vyrobit.
Ve Velvarech dne 29. 12. 2008

Ing. Jitka Linhartová

VYHODNOCENÍ ANKETY
NÁVRH VLAJKY MĚSTA
Návrh číslo
1
2
3
4
5
6
7

Počet odevzdaných hlasů
134
13
43
11
23
12
4

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

1. ledna krátce po 18 hodině přivítalo město Velvary barevným ohňostrojem nástup nového roku.
Přejeme Vám klidný a úspěšný rok 2009, hlavně pevné zdraví a hodně spokojenosti.
redakce

Informace městského úřadu

Likvidace odstrojených vánočních stromků
Žádáme občany, aby v období od 7. do 15. ledna soustředili odstrojené přírodní vánoční stromky
vedle kontejnerů na tříděný odpad. Město zajistí jejich odvoz a následnou likvidaci.
***

Poplatek za odvádění srážkových vod do městské kanalizace
Městská rada schválila dne 3.12. 2008 poplatek za odvádění srážkových vod do městské kanalizace
s účinností od 1. ledna 2009. Nárok vlastníka kanalizace řeší zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, v platném znění a prováděcí vyhláška MZe ČR č. 428/2001 Sb., v platném znění.
Poplatek je součástí „stočného“ a nevztahuje se na plochy silnic, místních komunikací, plochy
nemovitostí k trvalému bydlení a domácnosti.
V současné době se zpracovává seznam subjektů města a podnikatelů, se kterými bude projednán
výpočet množství srážkových vod podle stanovených pravidel a podle druhu a velikosti ploch pro
každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok
do kanalizace.
Domácnosti a rodinné domy k bydlení poplatek platit nebudou. Vlastníci domů a nemovitostí,
kde je umístěna provozovna k podnikání, budou platit poplatek v poměru plochy podnikání
k poměru plochy bydlení.
Poplatek se předběžně týká následujících čp. ve městě:
2,8,14,17,28,49,52,54,55,57,58,60,62,63,64,66,67,102,106,108,110,111,112,113,114,115,121,133,1
36,182,194,217,219,220,222,223,224,231,267,275,279,314,334,378,420,423,484,504,
568,622,625,704,707,708,715,719,728.
Dále objektů města s nájemci v čp. 9,31,65,107,198,225 a 252.
Žádáme vlastníky uvedených nemovitostí, aby ve vlastním zájmu v krátké době konzultovali
velikosti odváděných ploch na odboru správy majetku MěÚ, kde s nimi bude sepsán „dodatekpříloha“ ke smlouvě o odvádění odpadních vod nebo samostatná smlouva. Poplatek by se platil
rozloženě spolu se „stočným“ v průběhu roku.
odbor správy majetku MěÚ
Odpady
Poplatek za likvidaci odpadu pro letošní rok činí 500,-- Kč na osobu. Tuto částku je možné uhradit
jednorázově, nebo rozložit do dvou splátek. Poplatek je možné od ledna platit v hotovosti na MěÚ
Velvary.

Změna ceny vodného
Na základě oznámení Středočeských vodáren Kladno – Mělník, a.s., upozorňujeme, že s účinností
od 1.1.2009 se cena vody pitné a užitkové zvyšuje na 39,02 Kč/m3.

Otevřený dopis
Vážená paní starostko,
obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, abychom vyjádřily jako občanky
Velvar nespokojenost s přístupem města k řešení poskytnutí prostoru pro cvičení maminek
s dětmi (0-3 roky) v ZUŠ Velvary. Dva roky jsme toto cvičení, které vedla paní Michaela
Kuptíková, navštěvovali a spolupráce s vedením ZUŠ probíhala bez problémů.
Podle organizátorky cvičení bylo poskytnutí prostor na konci srpna ředitelem ZUŠ
odmítnuto s odkazem na starostku města. Starostka města byla s problémem
obeznámena, ale rozhodnutí je údajně plně v kompetenci pana ředitele. Myslíme si, že
jsme se v prostorách ZUŠ vždy chovaly tak, abychom nezavdaly příčinu k jakýmkoli
výtkám.
V tuto chvíli organizátorka našla náhradní prostor ve velvarské sokolovně, která je
ale nevyhovující pro děti mladší 1,5 roku z důvodu zimy, prachu…atd. Dalším problémem,
který se dotýká všech, je nevyhovující sociální zařízení a šatny. Pro maminky s dvěma
dětmi, z nichž jedno ještě není schopno samostatné chůze nebo je kojenec, není tento
prostor z hygienických důvodů naprosto využitelný.
Určitě se shodneme v tom, že děti jsou to nejdůležitější, co máme. Přály bychom
Vám vidět rozzářené tváře dětí při společném cvičení. Město Velvary by mělo mít zájem
podporovat své občany, kteří chtějí obětovat svůj volný čas a věnovat se aktivitám s těmi
nejmenšími. Zároveň prosíme, abyste zvážili, jestli město Velvary nabízí pro rodiny
s malými dětmi dostatek prostoru k jejich společným aktivitám. Vždyť mladí lidé, kteří by
uvažovali o přistěhování do Velvar, se budou také velmi zajímat, jestli se mohou se svými
malými dětmi někde zapojit.
A v tuto chvíli je pro naše nejmenší k dispozici pouze jednou týdně výborné cvičení
v ZUŠ, jehož kapacita je bohužel naplněna a nestačí pokrýt zájem maminek s dětmi.
Určitě jsme ochotné za poskytnutý prostor ke cvičení platit nájemné. Nerady bychom
jezdily jinam, ale pokud se situace nezlepší, nebudeme mít jinou možnost.
Stále chceme věřit tomu, že je naším společným zájmem najít řešení, které bude
vyhovovat všem. Stačí jen trochu vstřícnosti a rozhodnutí. Žádáme Vás tedy o
přezkoumání nemožnosti cvičení pro maminky s dětmi (0-3 roky) v prostorách ZUŠ a o
vyjádření se k tomuto dopisu.
Za občanky (maminky) paní Marie Rudolfová a Petra Kolářová
Ve Velvarech 18. 12. 2008

Vážená paní Rudolfová, vážená paní Kolářová,
na Váš otevřený dopis reaguji také otevřeným dopisem, i když bych (nejen v tomto případě)
preferovala osobní jednání.
Ředitel Základní umělecké školy ve Velvarech poskytl v minulých letech prostory sálu pro cvičení
maminek s dětmi. Ukázalo se však, že pokračování tohoto cvičení není v ZUŠ možné, protože by
byl narušen provoz školy. Základní umělecká škola je příspěvkovou organizací zřizovanou městem
Velvary, má svou právní subjektivitu, ředitel školy plně o škole rozhoduje a za školu zodpovídá. Ani
já ani nikdo ze zastupitelů nemá právo do jeho činnosti zasahovat.
Poté, co ředitel ZUŠ sdělil organizátorkám cvičení, že další pokračování již není možné, začaly
hledat nové prostory. Nabídli jsme sokolovnu, tyto prostory jsou, jak uvádíte, nevhodné pro tuto
aktivitu. Vedení Základní školy ve Velvarech nabídlo dva prostory v budově základní školy, a to
tělocvičnu a hudebnu, v níž je volný prostor s kobercem. Proč tato nabídka nebyla využita, mi není
známo. Velmi dobře víte, že jiné prostory město k dispozici nemá, pokud by tomu tak bylo, určitě
bychom je rádi poskytli.
Ve Velvarech dne 29. 12. 2008

Jitka Linhartová

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

Ředitelství Mateřské školy Velvary
vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Velvary
na školní rok 2009 – 2010

Zápis proběhne v budově MŠ v úterý 3.2.2009 od 9:00 do 14:30 hod.
Rodiče přivedou k zápisu své dítě a přinesou jeho rodný list.
Zapsány budou děti, které dovrší do 30.6.2010 tří let a starší.

Ve Velvarech 8.12.2008

Bc. Maria Koscová
ředitelka MŠ

Vážení rodiče a přátele ZŠ Velvary,
dovolte nám informovat Vás o vzniku občanského sdružení, které by si pokládalo za velkou čest
přivítat v našich řadách všechny, kterým záleží na rozvoji velvarské základní školy a tím na
rozvoji vzdělávání našich dětí. Také si dovolujeme oslovit všechny, kteří chápou zdejší školu jako
součást kultury a společenského života a chtěli by přispět k naplnění a prohlubování této úlohy.
Občanské sdružení s názvem Klub rodičů a přátel dětí a školy (dále jen Klub) vzniklo v listopadu
roku 2008 a bylo oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra v souladu se zákonem č.83/1990
Sb. ve znění pozdějších úprav.
O co nám jde?
V první řadě se chceme ve spolupráci s pedagogickým sborem a obcí podílet na rozvoji velvarské
školy. Chceme Vám přiblížit školu do Vašich domovů, zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči,
popularizovat školu mezi veřejností a hlavně pomoci dětem v tom, aby se ve škole cítily dobře a po
létech na ní vzpomínaly s láskou a porozuměním.
Jak se stát členem Klubu?
Jednoduše. Členem se stává každý komu je více než 18 let, souhlasí se stanovami a uhradí členský
příspěvek, o jehož výši rozhodne Výbor klubu. Členství není povinné a je otevřeno pro všechny,
kteří mají zájem na rozvoji místní školy.
Jaká bude organizace?
Sestavíme Výbor klubu, který se bude skládat ze zástupců tříd tzv. třídních důvěrníků, které zvolí
rodiče za jednotlivé třídy. Výbor volí svého předsedu a pokladníka. Každý člen Klubu má právo
účastnit se jednání Výboru a vznášet své dotazy a připomínky k práci Klubu.
Kde chceme získat peníze na naši činnost?
Příjmy tvoří členské příspěvky, sponzorské dary, výnosy z různých společenských akcí a granty.
Peníze a dary jsou určeny pro materiální a finanční pomoc škole a žákům školy, o jejichž určení
rozhoduje Výbor klubu na doporučení svých členů a po poradě s pedagogickým sborem. Peníze
spravuje pokladník v řádné účetní evidenci a veřejné vyúčtování se provádí vždy na konci školního
roku a bude přístupné všem členům sdružení.
Závěrem.
Závěrem se obracíme s výzvou na všechny občany nejen z Velvar, ale i z okolních obcí, kteří
posílají své děti a vnoučata s důvěrou do zdejší školy. Připojte se, prosím, třeba jen symbolickým
členským příspěvkem, k naplnění dobré myšlenky. Vždyť základní školou jsme prošli všichni, je to
brána kterou vcházíme do života a proto si ji tolik vážíme a vzpomínáme na ni. Pokusme se
společně změnit věci k lepšímu.
Bližší informace o členství v Klubu budou poskytnuty na třídních schůzkách ZŠ v lednu a v dalším
čísle Zpravodaje.
Klub rodičů a přátel dětí a školy

Poděkování
Základní škola Velvary děkuje panu Vlastimilu Pelichovskému z Loucké za dodání
vánočních stromků, které sloužily k výzdobě školy.

Vánoce v Domově Velvary
Předvánoční čas byl v Domově rušný.
Mezi klienty domova přišel Mikuláš s anděly a čerty, podělili každého čokoládou v podobě
adventního kalendáře. Myslím, že je žádoucí poděkovat studentkám a studentům SOŠ Velvary za
radost z Mikuláše a jeho doprovodu v domově. Je to hezký přístup k seniorům. Tož srdečné díky.
Dále je ale třeba též poděkovat školákům ze základní školy, kteří zde v domově měli vystoupení,
jež se všem přítomným moc líbilo. Další program zaplnili harmonikáři z Drnova, kteří zahráli
známé písničky a mnozí z klientů si i zazpívali. Při tomto programu bylo i občerstvení, zákusky a
bábovky a k pití džusy a minerálky. Též díky harmonikářům za jejich hezký program.
Další akcí v domově byl těsně před vánočními svátky Vánoční maškarní rej. Sestřičky byly vtipně
maskovány, byla zábava s hudbou a občerstvením. Díky sestřičkám se opět klienti pobavili a hezky
se tak vyplnil předvánoční čas v domově.
Chtěl bych touto cestou poděkovat těm sestřičkám, které sloužily na Vánoce, aj kuchařkám a kuchařům za jejich dobré jídlo. Též díky uklizečkám, které se musí střídat nejen o sobotách a
nedělích, ale i o svátcích.
Na závěr chci poděkovat všem, kdo se zasloužil o vánoční výzdobu v celém domově, to se podařilo
na jedničku.
Prožil jsem již čtvrté Vánoce zde v Domově a mohu klidně prohlásit, že v pohodě.
Jiří Krejčí
Klient Domova Velvary

*********************************
Pomoc tělesně postiženým
Společnost (ZES Brno, a.s.), která je výrobcem a distributorem lékařských přístrojů pro
nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii představuje Projekt Renaissance, který je zaměřen na pomoc
dětem a mládeži s trvale nepříznivým zdravotním stavem, dlouhodobě nemocným, seniorům a plně
či částečně invalidním spoluobčanům. Díky výše uvedenému projektu získalo již téměř 90 různých
nemocnic, ústavů, dětských stacionářů, organizací vozíčkářů a mnoho dalších podobných institucí
po celé ČR více než 100 lékařských magnetoterapeutických přístrojů ZDARMA. Tyto přístroje jsou
určeny zejména pro domácí léčbu bolestí zad a kloubů, špatného prokrvování končetin, atrofie,
ztuhlosti a zkrácení svalů a případně i proleženin (dekubitů) vzniklých nedokonalou péčí při
dlouhodobém pobytu na lůžku, či invalidním vozíku. Možnost domácí léčby je důležitá právě pro
tělesně handicapované, pro něž je nutnost docházet na potřebnou terapii do zdravotnického zařízení
často velice zatěžující.
V současné době se pomoc rozšiřuje i na sektor dlouhodobě nemocných jednotlivců a rodin,
které se o nemocné starají.
Do výše uvedeného projektu se může zdravotně postižený zapojit zasláním žádosti s odkazem na
své tělesné postižení, případně i životní situaci a další okolnosti, související s jeho tělesným
omezením. Na základě obdržené žádosti jsou pak zajišťováni sponzoři, díky kterým má žadatel
možnost získat jeden z lékařských magnetoterapeutických kompletů značky RENAISSANCE© do
domácí péče zdarma.
Informace o Projektu Renaissance včetně žádosti ke stažení naleznete na webových
stránkách:
http://www.projekt-renaissance.cz/bronislavakopuncova/

Američan v Paříži,
Angličan v Sazené
Nejspíš všichni znáte Gershwinovu symfonickou báseň Američan v Paříži. Kdybych to
uměl, napsal bych něco podobného s názvem Angličan v Sazené. Ale netroufnu si ani na báseň,
natož na symfonii. Takže se jen pokusím vyprávět Vám příběh, který si moc nezadá s romantickým
scénářem hollywoodského filmu, až na to, že tento příběh je do posledního písmene skutečný a
pravdivý.
Na severní Moravě studovala koncem devadesátých let vyšší odbornou školu mladá dívčina,
říkejme jí třeba Markéta. A jak už to bývá, příliš jí nešly jazyky, jmenovitě angličtina. Kdosi jí
z žertu poradil, že lépe než z učebnice se angličtinu může naučit tam, kde všichni mluví anglicky.
Ale Markéta vzala ten žert naprosto vážně a začala intenzivně prostřednictvím agentury shánět práci
v Anglii. Do USA se trochu bála, protože v případě nouze se z Anglie dá vrátit domů autobusem za
pár hodin, ale ze země za mořem už je to mnohem obtížnější.
Maminka jí velice rozumně poradila, že když už má vzít práci chůvy (au pair) v rodině, tak
radši s větším dítětem, protože od miminek se moc angličtiny pochytit nedá. V městečku se jménem
jako nějaký obchod (Debhen Market) Markéta našla práci v rodině s dvanáctiletým chlapcem a její
angličtina se opravdu rychle zlepšovala. Také proto, že jí zaměstnavatelé zajistili a zaplatili kurz, ve
kterém složila státní zkoušku z angličtiny, což se cení i v Anglii, zvláště u cizozemce. Také při
studiu zjistila, že jí její dvanáctiletý učitel naučil i pěkné „ptákoviny“, které se potom musela pracně
odnaučovat. Ale ke zdokonalování angličtiny přispělo i to, že se důsledně odmítala stýkat se svými
krajankami, aby žádný rušivý vliv studium angličtiny neohrožoval.
Časem změnila i zaměstnavatele a už bez agentury našla jinou rodinu – opět s jedním
dítětem ale také se třemi psy v Ipswichi. Tam při tradiční anglické oslavě Halloweenu potkala
Angličana, který se od ostatních účastníků odlišoval nejen tím, že se pohyboval bez masky, ale když
mu Markéta řekla o své národnosti, věděl toho poměrně hodně o její rodné zemi, dokonce i to, že
prvním československým prezidentem byl Masaryk. Nám to nejspíš nepřipadne jako až nějaká
zvláštní vědomost, ale v zemi, jejíž obyvatelé mají často problémy vzpomenout si vůbec, kde se
Česko(slovensko) nachází, to byl pro Markétu jeden z důvodů k tomu, aby se s Gavinem seznámila
blíže.
A pak už události vzaly rychlý spád. Oba se vydali do Česka, a když na Moravě dost
problematicky hledali práci, dostala přednost Praha. Sehnali podnájem, Gavin se uchytil jako lektor
jazykové školy a Markéta uplatnila svou výbornou angličtinu v jedné ze zahraničních bank. V roce
2001 z toho byla svatba a oba uvažovali, jak a kde budou žít dál. První volbou byl návrat do Anglie.
Ale tam po událostech 11. září hodnota jejich úspor rychle klesala, práce se sháněla obtížněji a
mladá rodina očekávala první přírůstek. Znovu tedy otevřeli možnost návratu do Česka, a když
malá Alexandra měla půl roku, byli zpátky v Praze. Ale zůstat tam nechtěli, intenzivně sháněli to, co
je ideálem každého Angličana - bydlení ve vlastním domku. Zvažovali, jestli koupit pozemek a dům
postavit, ale jako racionálnější se jim jevila možnost, koupit domek „na klíč.“ Prohlédli spoustu
nabídek a výběr se nakonec zúžil na dvě lokality – na malebné okolí hradu Karlštejn a překvapivě –
na Sazenou. A ještě překvapivější bylo, že Sazená zvítězila. Markéta o tom říká, že na prohlídku
přijeli na podzim, a když viděli krásné sazenské prostředí se spoustou nádherně podzimně
zbarvených stromů, nebylo dál o čem uvažovat. Skoro dostavěný domek koupili, dokončili a
nastěhovali se.
Dnes žijí v domku na krásném místě už celkem čtyři, k malé Alex letos přibyla sestřička
Emma. Gavin má dobrou práci u zahraniční firmy v Praze, kde kromě své mateřštiny uplatňuje
výbornou znalost němčiny a, což považuje za samozřejmé, bez problémů se domluví česky.
Markéta je s dětmi zatím doma a pomáhá se zvládnutím angličtiny mnoha zájemcům ze širokého
okolí, aby se nemuseli jezdit zdokonalovat až do Anglie. Tuto možnost bohužel zatím ne zcela

pochopili a docenili sazenští, když hlavně pro jejich děti by to byla nenahraditelná možnost, aby se
naučily něco, bez čeho se v budoucnu v životě prakticky neobejdou.
Já už jsem věkově mezi těmi, kterým se říká „starší a pokročilí.“ Ale našeho Angličana
v Sazené rád využívám k tomu, abych se o Anglii dozvěděl to, co z cestopisů nevyčtu, co se
nedozví ani běžný turista. Společně třeba ochutnáváme, hodnotíme a porovnáváme kvalitu slivovice
oproti whisky a ptám se, jestli i v Anglii je tak rozšířené domácí pálení lihovin, jako u nás. A jestli
třeba doma chodí po chodníku vlevo, když už vlevo jezdí po silnici. Samozřejmě neopomineme
porovnávat korupční potenciál politiků obou států, úroveň a chování policistů a úředníků a
posuzovat, jak moc jsou ohleduplní či bezohlední řidiči na silnicích a mnoho dalšího.
Ve městech je větší množství cizinců už celkem běžné, ale na venkově je to zatím ojedinělé.
My ale máme našeho Angličana v Sazené rádi, není to ale pro nás nějaký exot, ale dobrý soused. A
taky je to vzájemné soužití pro nás malý krůček k poznávání toho, jak asi bude ta sjednocující se
Evropa někdy v budoucnu vypadat.
Sazená, prosinec 2008
Ing. Rudolf VOTRUBA
********************************************************************************
INZERCE

POKLADNÍ – PRODAVAČKU

PŘIJME
STRAVOVACÍ CATERINGOVÁ SPOLEČNOST
DO ZÁVODNÍ RESTAURACE DC TESCO POSTŘIŽÍN

Požadujeme: zdravotní průkaz
nepřetržitý provoz
12 hod. směny, krátký-dlouhý týden
Nabízíme:
možnost dopravy autobusem na směny z blízkého i
dalekého okolí.
Podrobnější informace na tel.: 731 438 451

Slušná mladá rodina hledá pronájem 3+1, 3+KK ve Velvarech.
Solidní jednání, nekuřáci. Tel. 777 705 168

Z historie:
Dr. Rudolf Čermák: Velvary před a v začátku třicetileté války

(pokračování z č. 12)

Konšelé poznávajíce, že celá záležitost má nějaký háček, chtěli mít jistotu a poslali
Bartoloměje Vepřeckého, Jiříka Šídlo a Jiříka Beneše, písaře radního, do Prahy k Obyteckému,
který jim důvěrně oznámil, v čem ono větší rozhřešení záleží. Kamenem úrazu bylo dědictví po
Kateřině Mydlářce, za které chtěl nejvyšší purkrabí značnou částku pro sebe. Mydlářka, bohatá
bezdětná vdova, měla dům v Pražské ulici (č. 70 a 71) se stodolou a 45 korci pozemků; zemřela
skutečně bez závěti r. 1620 v Slaném, kam po vyplenění města se uchýlila. Pozůstalost konšelé
nízce odhadli a složivše u obce odhadnutý obnos, o celé jmění se rozdělili. Nyní bylo zle; rychle
proveden nový odhad v 1100 kopách míš., peníze půjčkami po městě narychlo byly sehnány a
s žádanou důkladnou odpovědí Adamovi ze Šternberka odeslány. Celá odpověď je v kopiáři
doslovně opsána; zde její stručný obsah: Když purkrabí odjížděl s bratrem Jiřím Štěpánem přes
Velvary, konšelé k němu se přihlásili a chtěli jej do domů svých uvést, ale on tuze k Libochovicím
pospíchal a vína se ani napíti nechtěl. Neměli ovšem tehdy „truňku příjemného“, a Štěpán Jiří
vytknul jim, proč nemají dobrého vína. Zdá se nám dnes divné, že nejvyšší purkrabí, první
hodnostář v království, tedy asi nyní jako místodržitel, jenž měl velmi výnosný úřad, chtěl, aby
měšťané za něho zaplatili nějakou číši vína v hospodě! Byla tenkráte jiná doba, kdy každý dárek byl
ochotně přijímán. Vždyť páni staroměstští posílali arcibiskupovi docela obyčejnou vánočku, již
vděčně přijal.
Všechny oltáře v kostele jsou, jak od starodávna byly, pouze na jednom hrobník ze
zvědavosti nějaké obrazy odstranil bez vědomí rady. Byl však za to potrestán a obrazy vráceny tam,
kde bývaly. Přechovávání kněží z panství zelenohorského rada vůbec popřela, ač v kopiáři opsáno
jest několik ověřovacích listů kněžím cizím právě z té doby, tedy jistě ve Velvarech byli.
O pardon přímo u knížete z Lichtenštejna se neucházeli. Zde mluvili konšelé skutečně
pravdu; Adam ze Šternberka byl v té věci špatně informován. Tam by jim podplácení přišlo ještě
dráže.
Na koupi Bratkovic mají povolení v majestátu císaře Rudolfa.
Nejvyšší purkrabí asi odpověď mnoho nezkoumal, jen když dostal peníze. Udobřil se na
pány velvarské, čímž byly Velvary úplně zabezpečeny před konfiskací svého majetku.
Vyšlo také na jevo, kdo z Velvary informoval nejvyššího purkrabího. Byli to Adam Krištof a
Václav Sedlecký. Dostavili se do rady 7. listopadu 1622, kde Krištof žádal, aby páni pozemek po
Mydlářce, který konšel Vokoun měl již vyhnojený, pšenicí a žitem ositý, Sedleckému za 600 kop
míš. prodali. Žádost tuto zdůraznil, že se za něho přimlouvá Adam ze Šternberka i Obytecký. Páni
vidouce nezbytí, vyhověti musili. Vždyť, i když v tak velké tísni byli, chytře hrabivého Adama ze
Šternberka podvedli. Odhadli celou pozůstalost Mydlářčinu velice nízko v 1100 kopách. Dům
odhadli pouze ve 100 kopách a obec jej r. 1629, když již byla cena domů značně pokleslá, prodala
za 500 kop míš. Liška nad lišku!
Adam Krištof byl typickou figurou, sudič z povolání. Byl sice r. 1603 krátce sluhou radnice,
ale hlavní živností jeho bylo, „že stranám právem za peníze posluhoval! Byl tedy advokátem. Jako
zástupce stran při sporech počínal si neobyčejně drze, s konšely byl většinou na štíru, od rychtáře
byl několikráte žílou zbit a ve vězení byl jako doma. Člověk velmi neklidný! Když však některý
z konšelů potřeboval zastoupení u práva v jiném městě, vymohl Krištofovi propuštění z vězení a
poslal jej tam, kde ho potřeboval. Tím ovšem slavomam Krištofův vzrůstal; vylíčiti všechny jeho
výstupky a nápady, byla by celá kulturní studie. Litovati jest, že se neuchovala písnička, již
s některými mladíky složil „na pány konšely, měštky a služebné děvky“ a jež mu vynesla přísný
trest. Již titul prozrazuje, že asi svému sarkasmu pustil volnou uzdu.
Mezi četnými věřiteli města Velvary byli také dva nešťastní měšťané pražští Valentin
Kochan z Prachové a Jan Kutnauer ze Sonnenštejnu, kteří byli 21. června 1621 na staroměstském
rynku popraveni. Z pohledávky Kochanovy musilo město r. 1622 zaplatiti 400 kop do císařského
renthausu, 1500 kop dlužných Kutnauerovi zdědila vdova, jež se znovu provdala za Jana

Vodňanského z Práčova. Dluh tento byl splácen velice liknavě a k úplnému zaplacení došlo až kol.
r. 1660.
V roku 1622 provedeno také účtování se šantánem Malvazyonem. Za kostel sv. Jiří měl ještě
dobírati 15 kop, za opravu městských zdí, cihelny, celnice a za postavení pivovaru, zaplatila sice
obec zedníkům, Santinu však za dohled a nádobí náleželo ještě 40 kop. Byla mu tedy obec dlužna
55 kop, ale Santin nedostal ani groše. Celá tato pohledávka byla sražena mu na jeho dluh za víno
Evy, šenkéřky vín obecních v celnici. Mistr Svatoš bydlel vedle celnice a často, velice často,
zaskočil si tam na číši dobrého vína. Vždyť čteme při tom súčtování ještě o nějakých starších
restech za víno, jež měl zaplatiti.
Když tento bodrý muž r. 1626 zemřel, byl dlužen v Oudešicích [část Jarpic, okres Slaný,
JP] za víno 40 kop a 10 kop v Třebenicích, i pil tedy dost také doma. Pozůstalá dcera Zuzana
zdědila jen zadlužený dům na rynku, více nezbylo.
Kromě zpráv archivních zbyla ve Velvarech vzpomínka na Santinovo jméno pouze na
náhrobku jeho rodiny u sv. Jiří, na němž dosud možno dobře čísti: „Santin Malvazyon, měšť. m.
Velvary, tento kámen vytesati dal.“
pokračování příště
***********************************************
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