ZprávY z iednání mestské Radv - únor 2006
13.2.2006
nabídka
na zapujcení
preventivního
radaru
na merení
rychlosti
projíždejících vozidel - spojení s místní reklamou místních podniku.
Usneseno, že starosta nabídku projedná se zástupci místních podniku a
podnikatelu (Comax, Velvana, Drevarské závody, fa Tutr) a s výsledkem
seznámí Radu na príštím zasedání.
projednání nedoplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu v r. 2005.
Rada doporucuje zastupitelstvu provést zmenu znení vyhlášky o odpadech
v tom smyslu, aby osoby, které se ve meste prokazatelne vubec nezdržují a
tudíž zde neprodukují žádný odpad, nemely povinnost poplatek hradit.
žádost obyvatel domu cp. 565, 566 a 567 v ul. Na Pruhone
chodníku pred jejich bytovkami.
Usneseno zaradit tuto akci do plánu oprav na rok 2006.

o opravu

žádosti 2 obcanu o odkoupení téže cásti pozemku c. 870/1 jako prístupové
cesty k jejich parcelám pro prípad výstavby rodinných domku.
Rada nedoporucuje prodej. Navrhuje pozemek ponechat v majetku mesta
jako verejnou cestu, kterou budou moci používat majitelé všech prilehlých
pozemku.

27.2.2006
havárie kanalizacního radu v
Usneseno: nutno neprodlene
stredy 1.3.2006 ze 3 nabídek.
na cástecnou úhradu nákladu

Bezrucove ulici.
zahájit opravu, dodavatel bude vybrán do
Bude vypracována žádost na pridelení dotace
spojených s likvidací této havárie.

návrh smlouvy o zajištení verejné služby s CSAD Slaný pro rok 2006.
Rada poveruje starostu mesta k podpisu této smlouvy.
návrh na koupi pozemku v k.ú. Velvary do majetku mesta.
Usneseno koupi doporucit zastupitelstvu.
žádost o rozšírení verejného osvetlení v Hradební ulici.
Usneseno - Ing. Pícha na míste proverí podmínky pro instalaci dalšího
osvetlovacího telesa a informuje na príští Rade.
žádost o prodloužení nájmu nebo o koupi cásti pozemku c. 870/1 pro
využití jako zahrádky.
Rada nedoporucuje prodej, ale pouze prodloužení nájmu o rok.
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návrh na odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném.
Usneseno: Rada souhlasí s odpisem u 3 osob, u nichž není možnost
pohledávky vymoci.
hudební festival Dvorákovy Velvary - príprava l. koncertu
Rada bere na vedomí náklady na porádání ve výši 10000,- Kc. Tato cástka
bude z 50% uhrazena z príspevku Nadace B. Martinu a zbytek uhradí
mesto. Koncert probehne 26.3.2006 v sále mestského muzea.
žádost OS Natvrdlí
o poskytnutí
prostor
sokolovy k usporádání
fotbalového turnaje amatérských družstev 12.4.2006.
Rada souhlasí s pronájmem sokolovny od 9 - 15 hod. za sníženou sazbu
50,- Kc/hod. S poradateli turnaje budou dohodnuta opatrení k zajištení
cistoty a porádku v objektu.
************************************

Rádný termín pro podání danových priznání se blíží

II!

Termín pro podání danového priznání
a zaplacení dane z príjmu za rok 2005
koncí v pátek 31.3.2006.
Ve dnech 8.3. a 15.3. budou na MeÚ Velvary opet prítomni pracovníci
Financního úradu Slaný. V níže uvedených hodinách zde mužete podat danová
priznání ci získat informace pro jejich vyplnení.
streda 8. 3. 2006
13.00 - 17.00 hod.

streda 15. 3. 2006
13.00 -17.00 hod.

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

Stavební parcelv v Cernuci
Obecní úrad v Cernuci nabízí k prodeji stavební parcely pro stavbu rodinných
domu v Cernuci. Jedná se o 7 parcel smerem k Hospozínu.
Cena za mZ od 526,- Kc. Inženýrské síte dokonceny do 31.5.2006.
Bližší informace podá OÚ Cernuc tel. 315 761 048, 724 191 916.
************************************

OZNÁMENÍ
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 18. BREZNA 2006
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Vážení obcané,

v poslední dobe došlo k podstatnému zvýšení cen energií, což spolu s letošní
neobvykle tuhou zimou zpusobilo, že rada domácnosti z úsporných duvodu omezila
topení plynem a elektrinou a vrací se k tuhým palivum.To není možno mít nikomu za
zlé, ackoliv tím dochází ke zhoršování kvality ovzduší, a tím i životního prostredí.
Problém je v tom, že nekterí lidé se pokoušejí získávat drevo na topení kácením
stromu, a to nejen na vlastních pozemcích, ale i na pozemcích, které jim nepatrí,
nejcasteji na pozemcích mesta. Pokud je nekdo výjimecne pri takové nezákonné
cinnosti pristižen, vymlouvá se, že vlastne provádí záslužnou práci, protože se jednalo
o stromy suché, které mohly ohrozit bezpecnost kolemjdoucích.
Chtel bych to tedy uvést na pravou míru.
Na vlastním pozemku muže majitel na základe vlastního uvážení pokácet pouze
stromy, jejichž obvod ve výšce 130 cm nad zemí nepresahuje 80 cm (prumer kmene
25 cm). Pokud se jedná o strom vetší, musí majitel požádat o souhlas nejbližší orgán
ochrany prírody, jímž je na našem MeÚ odbor výstavby a životního prostredí.
Pokud se jedná o stromy na cizím pozemku, tam není o cem diskutovat, na cizí
majetek se nesmí sahat, pokud k tomu nedá majitel souhlas. V prípade, že se jedná o
stromy na pozemcích mesta a nekomu pusobí škodu, stíní, prekážejí nebo jsou
skutecne suché a ohrožují bezpecnost, je nutno se rovnež obrátit na Mestský úrad.
Pokud se taková žádost ukáže jako oprávnená, požádá mesto akreditovanou firmu,
která pro nás tuto cinnost zajištuje, aby strom v dobe vegetacního klidu odstranila.
Kladné stanovisko odboru životního prostredí bývá obvykle doplneno rozhodnutím o
povinnosti vysadit místo zlikvidovaného stromu jeden nebo více stromku nových tak,
aby se prinejmenším nezmenšovala celková plocha verejné zelene.
Moje druhá poznámka se týká rovnež životního prostredí. Blíží se jaro, snehová
pokrývka mizí a všichni vidíme, kolik necistot se najednou objevuje. Obracím se proto
na všechny majitele nemovitostí, aby necekali, až naše technická ceta uklidí celé
mesto, ale v rámci jarního úklidu se snažili dát okolí svých domu i prilehlé pozemky
do porádku sami. V souvislosti s tím také znovu žádám majitele psu, aby v letošním
roce dusledne dbali na cistotu chodníku a verejných prostranství.
Dekuji Vám predem za snahu o cistotu a porádek v našem meste.
Mgr. Ivan Kurz
starosta
*************************************

Ocenení nemovitostí
pro úcely prodeje, dedictví, darování
Eva Horová, soudní zna1kyne
Slaný, Krátká 77, tel. 312522516
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Podekování

Sbor dobrovolných hasicu ve Velvarech dekuje všem obcanum, podrukatelum i firmám za
vecné financní príspevky do tomboly na tradicní hasícský ples, který se konal v sobotu dne
4.února t.r. v sále restaurace na Uhách. Dekujeme dále Obecnímu úradu Uhy za pronájem
sálu, závodu CDZ Plast Velvary za zapujcení stolu a žídlí a panu Vl.Vinšovi ze Sazené za
provedeni svozu návštevníku plesu autobusem.
Prubeh hasicského plesu byl návštevníky kladne hodnocen, o cemž svedcí prodloužení
konce plesu o hodinu a rovnež ohlasy na bohatou tombolu.

i

Výbor SDH Velvary

********

Mestské muzeum Velvary pripravuje prednášku
"Židovství - historie a soucasnost".
Prednáška publicisty Jana Jelínka se konala v lonském roce v Mestské
knihovne Velvary a mela velký ohlas mezi mládeží. Myslíme si, že toto stále
aktuální téma by mohlo zaujmout i širokou verejnost. Zveme Vás proto 20.
dubna v 19.00 hod. do sálu Mestského muzea Velvary na posezení se
zajímavým clovekem.

ev Letní cas
V nedeli 26. brezna 2006 ve 2 hodiny stredoevropského casu se hodiny posunou
na 3 a zacne platit stredoevropský letní cas, který je v jarním a letním období
pravidelne zaváden nejen u nás, ale i v dalších státech Evropy.
S príchodem letního casu sice ridicum odpadne povinnost jezdit s rozsvícenými
svetly po celý den, ale jen do 1.7.2006, kdy zacne platit novela zákona o provozu
na pozemních komunikacích, která ridicum ukládá povinnost celodenního a
celorocního svícení.
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Výstava Materské školy Hospozín v Muzeu Velvary
Téma "kdo si hraje, nezlobí"
Reakce studentu a profesoru Strední odborné školy Velvary na vystoupení:
Vaše vystoupení se nám velice líbilo. Mohli jsme využít své poznatky z hodin
psychologie, kde jsme rozebírali vývoj reci a vývoj pohybu malých detí. Velice
Vám dekujeme.
1. rocník
Predstavení se nám velmi líbilo. Deti jsou šikovné. Byli bychom rádi, kdyby nás
pozvaly na další predstavení.
2. rocník
Vystoupení se nám velice líbilo. Deti predvedly velice pekný výkon a prekvapily
nás svou bezprostredností
vystupovat pred publikem. Obdivujeme jejich
schopnost naucit se dlouhé textové úseky.
3. rocník
Mnohokrát dekujeme za nádherné predstavení detí z MŠ Hospozín.
Zvlášte jsme ocenili jejich trpelivost, schopnost naslouchat a pozorne vnímat paní
ucitelku.
Myslím, že predstavení "Lidové tance, zvyky a pranostiky" bylo pojato vtipne a
mnohostranne Gednotlivá vystoupení detí, spolecná recitace, spolecné hry a
predevším i kontakt s publikem v podobe "hádanek").
Predstavení bylo skutecne detailne promyšleno, velká drina a úsilí neprišly
vnivec. Velký dík patrí urcite i pí ucitelkám, které se samy tvorive zapojily do
celého projektu.
Profesori SOŠ Velvary
************************************************

Nabídka akcí oddílu Javorv na brezen
25.3. Klub cestovatelu. Do pohádkových pekelných skal/podle pocasí/o
26.3. Javorácek. Velikonocní kutení od 14.00 hod. klubovna Cernuc. Cena 35,- Kc
30.3. Výroba jarního vence od 18.00 klubovna Cernuc.
Prihlášky: M. Jirásková - tel. 315 762 356
Dále se mužete prihlásit na:
- Víkend pro rodice (babicky) s detmi - Školicka plavání pro deti od 2 let. Cena
350,- Kc, deti do šesti let 200,- Kc. Termín 8.-9.4.2006. Prihlášky do 10.3.2006.
- Dvoudenní výlet v cervnu do nemeckého Oybinu. Cena 300 Kc.
- Letní stanový tábor od 15.-29.7.2006 na Náchodsku. Cena 3 000,- Kc. Lze zvolit
i jako týdenní pobyt.
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Mestská

knihovna

Velvary

zve srdecne všeclmy príznivce dobré literatury a mluveného slova na setkání
se spisovatelkou,

nakladatelkou,

novinárkou a vynikající vypraveckou paní

SLÁVKOU

Beseda se koná ve stredu

Slávka Kopeckáje

KOPECKOU

22. brezna od 18.00 hod. v sále Mestského muzea.

mimo jiné autorkou ctyr úspešných knih o Jirím Sovákovi.

Knihy, které vydává její nakladatelství

"Sláfka" se radí mezi úspešné tituly

a vévodí žebríckum prodejnosti. Mezi její kmenové autory patrí napr. televizní
redaktor Aleš Cibulka (autor knih o Nataše Gollové) a spisovatelé
Marie Kubátová, Jindriška Smetanová, Olga Sommerová a další.
Paní Slávku Kopeckou znáte i jako moderátorku nedelního Dobrého jitra
na rozhlasové stanici Praha 2.
Slávka Kopecká bude vyprávet nejen o sobe a své nakladatelské

i novinárské

práci, ale i o významných a zajímavých osobnostech ceského umeleckého
života, s nimiž mela možnost se setkat a spolupracovat.
Paní Kopeckáje

nadána tou správnou porcí humoru a vypravecského

což je zárukou, že se na této besede nudit urcite nebudete.
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Služba je pro obcany BEZPLATNÁ.
Podrobnejší informace poskytne
Váš Mestský
nebo pracovníci spolecnosti BEC odpady s.r.o.
na telefonních
císlechúrad
.416532697,416533045.
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X Slánská

akadetnie

volného casu • I. rocník 2006/2007
'.. V letošním roce, pokud bude ve
Slaném a okolí zájem, by mel~
zahájit svou cinnost SLANSKA
AKADEMIE volného casu. Jejím
cílem je umožnit soustavnejší
vzdelávání v rOzných oborech
lidského poznávání •

.:. v

prvním rocníku prieravujeme
téma
CESKÉ
STREDOVEKÉ
UMENÍ. V podzimním semestru
predpokládáme
uSkutecnení
ctyr prednášek,
z nichž tri by
se
mely
týkat
ceského
stredovekého umení a poslední
umení na Slánsku. Na podzim
se také pocítá s jednou exkurzí
po
pražských
stredovekých
památkách .

•:. Jarní semestr by mel obdobnou
skladbu a záverecná exkurze
by se týkala památek regionu
(napríklad
gotická
nástenná
malba v Roudnici, Velvarech,
Slavetíne a Cernochove) •

stredovekém
umení, mel by zvládnout
architektury (stavební struktury katedrály);
stredovekou nástennou malbou v regionu .

•:. Absolvent
tohoto
rocníku
slánské akademie by se mel
dokázat orientovat v ceském
základní morfologii
ceské gotické
v druhém semestru se seznámí i se

•:.

Uvažujeme, že bude možné navštevovat akademii bud jako rádný posluchac
s
tím, že jeho absolutorium bude zakonceno záverecnou prací o stredovekém umení
a obdržením diplomu Slánské akademie v slavnostním sále mestské radnice; nebo
jako mimorádný
posluchac, který nebude vypracovávat
záverecnou práci.
Samozrejme se jedná o diplom cestný. V této fázi není a nemOže být cílem
Slánské akademie usilovat o jakoukoliv akreditaci .

•:.

Prednášky by mely probíhat v sobotu dopoledne a místo jejich konání bude
urceno na základe poctu prihlášených. Poplatek za jeden semestr bude cinit
200,- Kc.

•:.

Pro téma CESKÉ STREDOVEKÉ UMENÍ jednáme s lektorem - historickou umení
PhDr. Jaroslavou
Kroupovou z Prahy (soustavne
se zabývá stredovekým
umením), se kterou bude spolupracovat,
a to zejména v oblasti regionálního
umení, PhDr. Vladimír Pribyl .

•:. Otevrení Slánské akademie predpokládá dostatecný zájem posluchacO. Proto se
obracíme na všechny prípadné uchazece, aby oznámili svOj zájem na el. adrese
Dríbvl@lmeuslanv.cz. Uvítáme další podnety a pripomínky.
Prípadné informace poskytne Vladimír Pribyl, odbor kultury

MeÚ Slaný tel. 312511270

Pozn. V prípade vetšího poctu zájemcO by bylo možné prednášky uskutecnit
všední dny.
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KINO SLANÝ- BREZEN 2006
~treda
DOB L BA!
ICeská cemá filmová komedie o necekaném dedictví, které osudove zasáhne rodinu
iMukových, aneb všechno, co jste kdy komu udelali, se vám jednoho dne vrátí.
IHrají: Jaroslav Dušek, Petr Ctvrtnícek, Tomáš Matonoha a další.
!Režie:
Petr Vachler
Prístupno
I
r-- ---------------------- -------------- ---------------- ------------------------------------------------~·emiér~.Nová ceská rodinná komedie Marie Polednákové o tom, že nikdo nechce

zustat
~.
- 5. samo
ctvrtek - nedele

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

Holubová a další. Režie:

Marie Polednáková
Prístupno
Hrajeme ve 14,30 hod., 17,00 hod. a 19,30 hod. !!!
--------------------------------------------- .. ------- ..------------------------------- .. -------------1Hrají:Miroslav Etzler, Jirí Mádl, Václav Postránecký, Sabína Laurinová, Eva

4. - 5. sobota - nedele

•...•.

merický animovaný film z produkce studia Walta Disneye v ceském znení.

I malé

~urátko
- 7. pondelí
*Hrajeme
pro nejmenší diváky* STR A Š P Y TLÍ K
se muže- úterý
stát velkým
hrdinou.
IRežie: Mark Dindal
Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
Prístupno
I

I~~-~
-;~--~;~~-;-~~~~:~------~---~-t-c-;-------------------------------------------------------, ·áCíŠceská dokumentámí a animovaná tvorbo?
Hrají: Tomáš Hanák, autentictí pametníci, clenové rodin.
ežie: Václav Švankmajer, Markéta Válková, Marta Hrubá, Jan Gogola ml.
~IPremiéra. Krátké FAMU filmy mladých autoru o starých vecech a lidech. Aneb kam
----------------------------------- .. -- •............ ------- .. -..,---- .... ----- ..---------------- --------------- .. -----Hrajeme
pouze v 19,30
Prístupnol
pátek
TAJEMNY
LET hodin !!!
(premiéra. Americké akcní filmové drama s titulky. Nocní mura tisíce metru nad zemÍ.
...

I·

,ID.

t_~l!~_~~_~~_l!_~~~~~_:.~~_t~~~~~~_~~~~~_~_~~~~~_
~~~~~~_~~~
, ,
,

III. sobota

I

*N E PRO M T A

S E*

12. - 13. nedele - pondelí
FIN T Y Dle K A A JAN E
Premiéra. Když se americký sen zmení v nocní muru, koncí hra podle pravidel.
Americké remake rodÍ1mé komedie o tom, že kdo nekrade, má kulovku. Film s titulky.
Režie: Dean Parisot
Prístupnol

14.-16. útelý-ctvrtek
KING
KONG
Premiéra. Americký dobrodružný film s titulky. Teprve ted se vrací král. Režisér
"Pána prstenu" si splnil detský sen a natocil velkolepý príbeh tragické lásky velké
gorily a krehké blondýnky.
Režie: Peter Jackson
Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
Prístupno
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17. - 19. pátek - nedele
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
erický rodinný film v ceské verzi. Ctvrtý rok Hanyho Pottera ve Škole car a
ouzel v Bradavicích bude opet plný prekvapení, akce a nebezpecí. Doba bude zlá a
emná ...
ežie: Mike Newell
Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
Prístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

I
I

remiéra. Americká filmová komedie s titulky podle skutecné fámy ...
hlavních
rolích -Jennifer
Režie: Rob Reiner
23. pondelí
ctvrtek Anistonová
CO
JE a Kevin
Š E P Costner.
TEM ...

O. -

II

Prístupnol
4. - 26. pátek - nedele
ŽÍT
PO SVÉM
IPremiéra. Americký film s titulky. Tajemství mají vlastní život. Hvezdne obsazené
ilmové drama o ztráte a nalezení smyslu života.
rají: Robert Redford, Jennifer Lopezová, Morgan Freeman a další.
ežie: Lasse Hal1strom
Neprístupn
7. - 29. pondelí - streda H O O LIG A NS
remiéra. Britsko-americké kriminální drama s titulky. stuj pevne na zemi, nebo te to
orazí ... Elijah rozširuje rady fotbalových násilníku.
ežie: Lexi Alexanderová
Prístupno
130.- 31. ctvrtek - pátek
D UK A Z
remiéra. Americké filmové drama s titulky. Nejvetší risk života je neriskovat ...
IGwyneth Paltrowová balancuje na pokraji šílenství.
ežie: John Madden
Prístupno
acátky predstavení jsou v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak.
stupenky na všechna filmová predstavení v mesíci breznu 2006 si mohou návštevníci

I

.akoupit
v predprodeji
kina
dennea nedele
od l.brezna
2006.do Tel.
522Rezervace
608
I
šední dny
od 15.00 domestského
20.00 hod.,
soboty
od 16.00
20.00312
hod.
stupenek pouze do druhého dne! Zmena programu vyhrazena.
i
I
J

DIVADLO SLANÝ - BREZEN 2006
Pondelí 6.brezna 2006 v 10,00 hodin *PREHLÍDKA TANECNÍCH SKUPIN ZUŠ*
Pravidelné setkání mladých tanecníku ze ZDŠ širokého okolí.
Ctvrtek 9.brezna 2006 v 9,00 a 11,00 hodin
Pátek 10. brezna 2006 v 9,00 a 11,00 hodin
Streda 15.brezna 2006 v 9,00 a 11,00 hodin
Ctvrtek 16.brezna 2006 v 9,00 a 11,00 hodin
Pátek 31.brezna 2006 v 9,00 a 11,00 hodin
Predstavení pro školy. *K O C K A *
Detektivní pohádka v podání divadelního souboru Detská scéna Slaný.
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Pondelí 13.brezna 2006 v 19,30 hodin *A DO P Y Ž A M !*
81ilantní komedie o tom, co vše se muže prihodit pri vikendové návšteve, když
milenka a hospodyne Vašeho prítele nosí stejné jméno a jeho žena pro Vás není pouze
jeho ženou.
Hrají: Jirí Langmajer, David Sucharípa, Martina Válková/K.aterína Brožová, Katerina
HrachovcováJNela Boudová, Gabriela Filippi/Eva Cížková, Martin Hruška.
Režie: Petr Hruška
Úterý 21.brezna 2006 v 19,30 hodin * divadelní predplatné * premiéra *
*P A S T* (Stalo se v Chamonix)
Detektivní príbeh odehrávající se v horské oblasti, plný napetí s necekaným
rozuzlením. V režii Karla Vidímského hrají clenové divadel. souboru Slánská scéna.
Streda - nedele 22. - 26.brezna 2006 *A B ECE D A H V E Z D*
Další natácení Ceské televize Praha. Úspešný zábavný porad s Vladimírem Hronem a
jeho hosty. Režie: František Polák.
Streda 29.brezna 2006 v 10,00 - 13,00 - 15,00 hodin *P O PEL K A*
Oblíbená pohádka pro nejmenší diváky v podání divadelního souboru Mladá scéna
Ústí nad Labem. Detské divadelní predplatné.

Predprodej vstupenek se uskutecnuje v pokladne mestského kina od 20. 2. 2006.

PLESY VE SLANÉM 2006
Hotel Hojtmanský

pestrý program'

Maškarní

dvur Slaný sobota 18. brezna 2006 od 20.00 hod.

bohatý raut • grandiózní tombola • dražba Renaultu Twingo

bál sobota 1. dubna 2006 od 20.00 hod.

bohatý program'

skvelá zábava'

tombola • caruso show • rej masek
zdroj: www.slánsko.cz
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Z historie:

Velká Bucina

Puvod Velké Buciny, podobne jako snad všech obcí v okolí Velvar, sahá jiste
do dob desátého století po Kristu. Z tech dob nejsou historické zprávy a jsme
odkázáni na povesti. O nekterých obcích jsou dejinné zprávy již z jedenáctého
století. Roku 1045 pripomínají se Budehostice, Bratkovice, ale o Bucine jsou
zprávy teprve ze ctrnáctého století.
Na Bucine byly po staletí usedlosti ruzné právní povahy. Menší výmera
pozemku náležela k usedlostem, které byly lénem královského hradu Melnického.
Držitelem takové usedlosti zvaný "man" byl povinen vlastníku toho hradu,
lennímu pánu rocne odvádeti urcitý poplatek neb konati jisté služby. Prevod
takové usedlosti - mela název manský statek - na jiného vlastníka vyžadoval
svolení lenního pána. K manským statkum bucinským náležely tri dvory kmetcí
(selské), z nichž jeden uvádí se v šestnáctém století jako pustý, poustka, a jeden
velký dvur - velkostatek zvaný od zacátku sedmnáctého století "Šlechtovský".
Zbývající cást Buciny nebyla stižena lenním svazkem, ale v poddanství
šlechtických rodin. O držitelích a obyvatelstvu Buciny, jak již uvedeno, jsou
zprávy teprve od 14. století. Ty zprávy jsou velice kusé, nesouvislé. V osmnáctém
století, kdy majitelé Zvolenevského panství založili na bucinských pozemcích
vísku "Malá Bucina", dostalo se Bucine teprve názvu Velká Bucina.
V polovici ctrnáctého století patrila cást Buciny ke statkum kláštera
Strahovského. Ty dediny bucinské obnášely puItretího lánu po 60 korcích, tedy
150 korcu a byly r. 1350 propujceny nápravníku Václavovi, synu Alšovu z
Velvar, (pozn. nápravník za feudalismu v Cechách název ma na držícího statek za
závazek osobních služeb pánovi), který krome rocního platu dvou kop a 40 grošu,
byl povinen sloužiti klášteru.
V polovine 14. století drželi Bucinu vyjímaje manské dvory, jež byly lénem
hradu Melnického, Novohradští z Kolovrat. Roku 1559 byl majitelem Buciny
Jáchym z Kolovrat, syn Hynkuv a prodal ji Petrovi Novohradskému z Kolovrat,
který byl zároven pánem na Buštehrade a Zákupech.
V r. 1738 Velvary koupily Bucinu s pivovarem, kterýž byl zarízen na varení 6
sudu piva. Byl tedy mnohem menší než velvarský, kde v té dobe varili 20 sudu.
Bucinský pivovar byl po smrti primátora Floriána Mikulovského (15.6.1776)
zrušen a na Bucine bylo cepováno velvarské pivo.
Podle záznamu archivu zapsal Vladimír Voríšek
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Poz'tJánli.a

'XráCo'tJskjmesto VeC'tJarypofááá áne 26. 3. 2006 v 16/ioá.
'V

sáCemestskj/io muzea

/iuáeGní/ioftstivaCu ,,(j)vofá/(sJvy VeCvary".

:Na Programu zazní áíCaJ. S. (]3ac/ia,jl. (j)vofá/i.g a
vcinfi...uje fi...omornísouGor jl'l(jIJIYE:Mljl

(]3.

:Martinu.

7'cJ?jOjl:MV Prafia a

sóCistfi...aSt. Opery a :Ne])v Praze :M. (]3)lVc.E<1(ov;i.
'l(oncert se /(sJná za poápory :Naáace (]3ofiusCava :Martinu.

'lIstupné 30 1(c

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

Uzáverka Zpravodaje je 25. v mesíci.
Príspevky mužete zasílat na e-mail: vidimova(W.velvarv.cz
**********

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA
Vydává mesícne Mesto Velvary
nám. Krále Vladislava 1, 27324 Velvary
www.velvary.cz. e-mail: mestovelvary@iol.cz
ICO: 235105, náklad 650 výtisku
Evidencní císlo: MK CR E 10577
Tisk: Tiskárna KOCKA Slaný
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