Město Velvary
zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,
na základě usnesení Zastupitelstva Města Velvary č. 2/2009 ze dne 30. 3. 2009,
záměr
prodeje nemovitosti č.p. 435 s příslušenstvím a pozemky č. st. 514, parc. č. 467/4 a
467/6 v k.ú. Velvary za minimální cenu Kč 2 500 000,-obálkovou metodou.
Předmětná nemovitost obsahuje dva byty, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží.
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s nepravidelným obdélníkovým půdorysem.
Dům je napojen na vodovod, plynovod a veřejnou elektrorozvodnou síť. Přístup a příjezd k
domu je po zpevněné komunikaci. V podzemním podlaží se nachází chodba se
schodištěm a dvě sklepní místnosti. V prvním nadzemním podlaží se nachází samostatný
byt (dva pokoje, kuchyně, chodba, koupelna, WC), chodba, WC a schodiště. Ve druhém
nadzemním podlaží se nachází samostatný byt (dva pokoje, chodba, kuchyně, koupelna),
schodiště a přístup na půdu. Půda je přístupná po žebříkovém schodišti. Konstrukce krovu
umožňuje zřízení podkroví. Byt v prvním patře je obsazen nájemníkem. Na pozemku se
dále nacházejí dvě garáže, kolna, kurník a vodárna.
Dům leží na stavebním pozemku č. st. 514 o výměře 195 m2. Zahrada leží na pozemku
parc.č. 467/4 o výměře 567 m2 a na pozemku parc.č. 467/6 o výměře 818 m2.
Kritériem pro posouzení nabídek bude nabízená cena.
Prohlídku objektu je možné dohodnout u vedoucího odboru správy majetku p. Šulce na tel.
č.: 315 617 091 nebo e-mailu: majetek@velvary.cz.
Do výběru budou zařazeny pouze nabídky předložené písemnou formou, v zalepené
obálce označené „NEOTVÍRAT - NABÍDKA - PRODEJ NEMOVITOSTI Č.P. 435“ zaslané
na adresu Městského úřadu Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary nebo
odevzdané do podatelny městského úřadu a doručené nejpozději do 30. 6. 2009 do
12:00 hodin.
Ve své nabídce každý uchazeč uvede nabídkovou cenu v Kč za nemovitost č.p. 435 s
příslušenstvím a pozemky č. st. 514, parc. č. 467/4 a 467/6 v k.ú. Velvary, přičemž
nabídková cena nebude nižší než Kč 2 500 000,--, a přesné označení zájemce s
uvedením adresy bydliště nebo sídla.

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Město Velvary
zastoupené odborem správy majetku MěÚ ve Velvarech
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
( zákon o obcích )

vyhlašuje záměr
pronájmu nebytových prostor v ul. Čechova čp. 252
(Zdravotní středisko Velvary – bývalá pedikúra)
provozní místnost – 21,42 m2
sociální zařízení – 2,70 m2
společné prostory – 13,04 m2
celkem 37,16 m2
Pronájem pouze vcelku – možno od 1. 7. 2009
*******

Město Velvary
zastoupené odborem správy majetku MěÚ ve Velvarech
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
( zákon o obcích )

vyhlašuje záměr
pronájmu nebytových prostor v čp. 225
na nám. Krále Vladislava
(bývalé holičství – vedle vchodu do spořitelny)
provozní místnost – 11,78 m2
chodba - 16,10 m2
sociální zařízení – 1,92 m2
chodbička – 8,80 m2
celkem 38,60 m2
Pronájem pouze vcelku – možno od 1. 7. 2009.
*************

Zájemci o uvedené prostory se mohou přihlásit na tel. č. 315 617 091, nebo na
e-mail: majetek@velvary.cz, v termínu do 15. 6. 2009.

Vás zvou na semináře

Jak na úspory energie v domě na venkově
– čili: Na co jsou dotace „Zelená úsporám“?
Seminář je zaměřený na vysvětlení a popis možností energetických úspor
v rodinných a bytových domech – v přímé vazbě na nový dotační program „Zelená
úsporám“.
Přednáší Ing. Jana Tywoniaková, poradce v oboru energetických úspor a dotačních
programů
Seminář je určen pro majitele současných i budoucích rodinných i bytových domů a
zájemce z řad široké veřejnosti. Byl připraven v souvislosti s nově vyhlášeným
dotačním programem MŽP ČR „Zelená úsporám“ na podporu používání kvalitních
nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, sluneční
teplovodní kolektory), ale také na investice do energetických úspor při rekonstrukcích
i v novostavbách rodinných a bytových domů. Dotace budou do konce roku 2012
nebo do vyčerpání peněz – celkem se očekává až 25 miliard korun, a přes 250 000
českých domácností, které by mohly na podporu Zelená úsporám dosáhnout.
První ze seminářů se koná ve Slaném v budově gymnázia Václava Beneše
Třebízského, Smetanovo náměstí 1310 dne 23.6. (úterý), od 15.00 hodin.
Druhý seminář se stejným obsahem v Libčicích nad Vltavou, v Kulturním domě,
Letecká ulice 354 dne 24.6. (středa) od 9.00 hodin.
Předpokládaná doba trvání semináře je cca 4 hodiny.
Vložné je 450 Kč (pokud bude zaplaceno do 20.6.), úhrada na č.ú. 225493360/0300
variabilní symbol 236, později a na místě 550 Kč.
Podrobnosti na tel.č. 606 605 202, mail info@premyslovci.cz .
Hlaste se co nejdříve, kapacita sálů je omezená.
Za pořadatele Vás zve
Ing. Jindřich Šimek v.r.
předseda správní a programové rady

P ř i h l á š k a na semináře
Jak na úspory energie v domě na venkově
−čili:

Na co jsou dotace „Zelená úsporám“?
−

Přednáší :
Ing. Jana Tywoniaková - poradce v oboru energetických úspor a dotačních programů

Mám zájem o:
23.6.

2009 od 15 hod. Slaný

24.6.

2009 od 9 hod. Libčice nad Vltavou

Poplatek uhradím:
předem
platba

na č.ú. 225493360/0300 variabilní symbol 236

(450,-- Kč)

na místě (550,-- Kč)

Přihlášku je možné zaslat:
mailem na adresu: info@premyslovci.cz
nebo poštou na adresu: Přemyslovské střední Čechy, zájmové sdružení právnických
osob, Wilsonova 599, 274 01 Slaný nejpozději do 20.6. 2009.

*******************************************************************
Pozvánky na červnové akce /bližší informace naleznete ve Zpravodaji/
Velvary
Kultura:
12.6. Zahájení výstavy Ekkeharta Panek - městské muzeum
13.6. Koncert pěveckého sboru Katolické teologické fakulty UK ACANT - Kostel sv. Kateřiny
17.6. Autogramiáda Táni Kubátové – městská knihovna
Ostatní akce:
6.6. Výstava morčat a exotického ptactva a chovatelská burza - areál ZO ČSCH Velvary
20.6. VELVARSKÉ TRHY – nám. Krále Vladislava
20.6. Kočárkový výlet „Hledání pokladu rytíře Zbyška“ – pořádá OS Natvrdlí
Okolní akce:
19.6. Kmetiněves – oslavy 125. výročí založení školy
27.6. Sazená - BOJ O SAZENOU 2009 - historická bojová ukázka
Program akcí Vlastivědného muzea Slaný
Program Sřediska volného času Ostrov Slaný
Program Kina Vltava a Kulturního a společenského střediska Kralupy nad Vltavou

Velvarská muzejní noc

V pátek 15.5. 2009 byl zahájen celostátní Festival muzejních nocí, který potrvá do
poloviny měsíce června. Městské muzeum Velvary se letos zapojilo do festivalu počtvrté a
Velvarská muzejní noc pod názvem Svatby dříve a nyní proběhla v sobotu 16.5. 2009. Téma svateb
bylo jednotícím prvkem celého programu a návštěvníci se po uvedení do muzea stali vlastně hosty
na zásnubním večírku, který začínal malým divadelním vystoupením studentek a studentů SOŠ
Velvary, pokračoval módní přehlídkou historických oděvů s podtitulem …aneb co si obléci na
večírek, povídáním o historii svatebních kytic a dekorací a končil prohlídkou výstavy svatebních
fotografií, oznámení, blahopřání, svatebních šatů a kytic nazvanou stejně jako celá muzejní noc
Svatby dříve a nyní. Do historických šatů, kostýmů, uniforem a kabátů jsme oblékli studenty a
studentky z I. a III. ročníku SOŠ Velvary a v roli malých sokolíků vystoupili Kryštof a Viktorka
Kuptíkovi z Velvar. Spolupráce se studenty na tvorbě programu byla příjemná, při zkouškách místy
i zábavná a přes všechnu trému jsme nakonec vše zvládli a odměnou byl potlesk diváků.
Děkujeme i za vstřícný přístup pedagogů a vedení SOŠ Velvary. Svatební kytice a povídání o nich
připravily paní Marcela Jirásková a paní Helena Dudová z Černuce.
Jitka Kůrková

Důstojné oslavy velvarských hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech důstojně oslavil 145 let svého vzniku jako nejstarší
dobrovolný hasičský sbor v Čechách. Dopolední program probíhal v sobotu 23. května na hasičské
zbrojnici, kde členové sboru jako hosty přivítali starostku města Ing. J. Linhartovou, delegaci
krajského sdružení hasičů Středočeského kraje pod vedením starosty J. Páva, starostu okresního
sdružení hasičů v Kladně O. Zusku a další milé hosty, mezi nimiž byla řada dobrovolných
hasičských sborů a také 15ti členná delegace hasičů z Opavy-Palhance, se kterými se velvarští
seznámili při povodních v roce 2002. Starostka města předala hasičům do užívání modernizovanou
budovu hasičské zbrojnice, která tuto opravu zvládla za necelé dva měsíce, a na kterou město
získalo dotaci téměř 750 tis. Kč z evropských fondů. Celkem 30 členů sboru převzalo ocenění za
svou aktivní činnost z rukou zástupců okresu i kraje. Následoval slavnostní průvod na hřbitov, kde
byl položen věnec ke hrobu zakladatele sboru Karla Krohna.
Odpolední program probíhal v areálu Malovarského rybníku, kam si našlo cestu hodně občanů
a účastníků oslav. Proběhla zde ukázka zásahu s historickou koněspřežnou stříkačkou z roku 1904,
výstava historické a moderní hasičské techniky, nechyběla záchranná služba a Policie ČR. Zajímavé
byly ukázky vyprošťování osob a používání vysokotlakých čerpadel na hašení ropných produktů.
Do tradiční soutěže hasičských družstev - memoriálu K. Krohna, bylo přihlášeno v kategorii
„dědků“ 13 družstev a v mladší kategorii 10 družstev. V Dědkiádě zvítězilo družstvo SDH Hrobce
(LT) před Úžicemi a Velvary 87. V poháru SDH zvítězilo družstvo Černuce před dvěma družstvy
Velvar. Nejstarším družstvem bylo vyhlášeno družstvo SDH Libčice n/Vlt. A nejstarším
závodníkem J. Mostek také z Libčic – 78 let. Sbor děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na ceny a
celé oslavy.
Odpoledne bylo zakončeno vyhlášením výsledků soutěže a volnou zábavou. Velvarští
nezapomněli ani na péči o hasiče z Palhance. Tito byli ubytováni na naší hasičské zbrojnici.
V neděli byli pozváni na prohlídku renesančního zámku v Nelahozevsi a pobyt byl zakončen
společným obědem v přístavu Marina Vltava.
Příští rok čeká náš sbor účast na již V. celostátních hasičských slavnostech, které proběhnou
opět v Litoměřicích.
Závěrem sbor děkuje všem svým členům za podíl na oslavách, městu Velvary za zapůjčení areálu
rybníka, technické četě města za jeho přípravu a úklid ulice K. Krohna, městské policii Koleč za
zajištění průvodu a všem ostatním, kteří nám pomohli při přípravě oslav.
Libor Šulc

Fotografie z průběhu oslav na: www.velvary.cz, www.sdh.velvary.com

Město Velvary, Městské muzeum Velvary a odbor kultury Městského
úřadu Slaný
Vás zvou na

Koncert
pěveckého sboru Katolické teologické fakulty UK
ACANT
Sobota 13. června 2009 od 16:00 hod.
v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech
Koncert se koná v rámci konference Památky v naději - Podřipsko a je veřejnosti přístupný
zdarma.

ACANT je pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
zaměřený na duchovní hudbu všech období a stylů (s akcentem na afroamerické spirituály
a africké duchovní písně). Třebaže vznikl teprve v říjnu 2006, má za sebou již
pozoruhodné množství koncertů a vystoupení při nejrůznějších příležitostech. Kromě
černošských spirituálů a afrických duchovních písní obsahuje jeho repertoár i gregoriánský
chorál, renesanční a barokní duchovní písně. Další významné těžiště spočívá v
interpretaci soudobých duchovních písní a skladeb.

********************************************************************
Nabídka zaměstnání

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
Bližší informace na tel.: 731 438 451

A U T O G R A M I Á D A
SPISOVATELKY

T Á

N I

K U B Á T O V É

Městská knihovna vás srdečně zve na autogramiádu spisovatelky Táni Kubátové.
Autorka představí svoji letošní románovou novinku ABSTINENTKA
a další knihy ze své tvůrčí dílny,
které si při této příležitosti můžete zakoupit za výhodnou cenu.
Táňa Kubátová sama o sobě říká, že je permanentně náchylná
k únikům z reality. Píše romantické příběhy pro inteligentní ženy,
které čtenářkám a čtenářům přinášejí pohodu, jemný humor,
kvalitní příběh a zaručený únik z reality.

TÁ ŇA K U B ÁTOVÁ S E VÁ M PO D E PÍ Š E
VE STŘEDU 17. ČERVNA
OD 12.00 DO 15.30 HOD.
VE VELVARSKÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
(budova bývalé Panské hospody na náměstí)

ESKO JE TU UŽ TŘI ROKY
Když l. června před třemi lety manželé Srbovi otevírali první zdejší denní kavárnu
Esko, možná sami netušili, že se zakrátko stane pro mnoho lidí vyhledávanou oázou
klidu, příjemným místem, kde lze na chvíli spočinout a chutně se občerstvit. Pravidelní
i příležitostní návštěvníci Eska oceňují zejména široké spektrum nabízeného zboží a
sympatickou obsluhu zaručeně dobře naladěného dámského dua Srbových. A právě
paní Miluše Srbová odpověděla na několik otázek pro Zpravodaj.

O Velvarácích se ví, že jsou k novinkám zprvu nedůvěřiví a zaujímají k nim vlažný
postoj. Počítali jste s tím, když jste Esko před třemi lety otevírali?
Samozřejmě, že pokud zamýšlíte podnikat v oblasti služeb, být v denním styku se
zákazníkem, nesete "svou kůži na trh", a proto promýšlíte stále dokola všechny možnosti,
máte obavy, ale zároveň se i těšíte. My jsme věřili, že "Velvaráky" přesvědčíme, že právě u
nás najdou jakousi oázu k příjemnému posezení u kávy, zákusku, sklenky vína a nebo
dobrého jídla. Chtěli jsme vybudovat podnik, kde najdou místo pro své posezení maminky s
dětmi, mládež, kamarádky na posezení u sklenky vína, senioři na pravidelná setkání, ale i ti,
co se chtějí ve spěchu dobře najíst. Přáli jsme si, aby se tady všichni cítili příjemně. Doufali
jsme, že pokud zákazníci přijdou poprvé, vyzkoušejí naše služby a budou spokojeni, vrátí se
příště znovu a třeba o nás řeknou svým známým. Chtěli jsme zaujmout širokým spektrem
nabídky od snídaně po večeři. Proto nabízíme ráno teplé koláče, které sami pečeme, no a k
večeři třeba pizzu také naší výroby.
Čím si myslíte, že jste místní získali? Co je podle vás předností Eska?
Těžko se z našeho pohledu hodnotí do jaké míry jsme místní získali, ale musím trochu
neskromně říci, že mě velice těší, že za ty tři roky, co je ESKO v provozu, máme okruh
stálých zákazníků, kteří se k nám pravidelně vracejí. Těší nás, že tak nějak už patříme

k jejich každodennímu životu a že máme mezi sebou přátelský vztah. Předností ESKA je
myslím právě to, že je otevřeno všem věkovým kategoriím, dále šíře sortimentu a také
oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Myslím, že i posezení v letní předzahrádce je
příjemné.
Strategicky výhodná pozice v blízkosti školy k vám přivádí hodně dětí. Co školákům
nejvíc chutná?
Ano pozice v blízkosti školy k nám přivádí hodně dětí, kterým nejvíce samozřejmě chutnají
hranolky, hamburgery, pizza, ale také určitě zmrzlina a různé drobné sladkosti.
A dovedou se vůbec děti v denní kavárně bez přítomnosti rodičů chovat? Převažují ti
slušní, nebo problematičtí dětští zákazníci?
S chováním dětí je to trochu složitější. Jsou to takové tři hlavní věkové kategorie, co k nám
chodí. První a druhý školní stupeň a mládež nad 15 let. Samozřejmě, že děti jsou zákaznici,
kteří se nedají přeslechnout a přehlédnout. Bohužel, se mezi nimi najdou tací, kteří o
slušném chování ještě neslyšeli, neví, co je odpadkový koš, a ničí naše zařízení. Ale to je
naštěstí menší skupina. Ostatní jsou zákazníci, s kterými je někdy velká legrace. Zajímavé
je, jak se nám ty děti před očima mění, dospívají, a tím se mění i jejich chování u nás.
Spousta dětí také v ESKU ledacos zapomíná. Máme takový koutek ztrát a nálezů a musím
říci, že na konci školního roku děti u nás zapomínají i vysvědčení.
Z opačného konce věkového spektra jsou pravidelné návštěvy méně pohyblivých
seniorů z „domova důchodců“. Jak se vám zamlouvá tato nová tradice?
Návštěvy z domova důchodců máme velice rádi a těší mě, že tyto návštěvy nazýváte tradicí,
protože v případě hezkého počasí chodí senioři pravidelně. Doufám, že je to pro ně
zpestření jejich pobytu v domově a že si u nás vždy pochutnají, ať už na sladkostech, tak
třeba na bramboráku nebo řízku. Budeme jen rádi, pokud jejich pravidelné návštěvy u nás
budou pokračovat.
Co byste vzkázala vašim věrným zákazníkům? A co těm, kteří se k vám třeba teprve
chystají přijít poprvé?
Ráda bych vzkázala všem našim věrným zákazníkům, že nás velice těší jejich přízeň,
děkujeme, jsme tu pro Vás! A pro ty, co se k nám teprve chystají, bych vzkázala, ať neváhají
a přijdou. Budeme se snažit, aby se u nás cítili co nejlépe, pochutnali si a zase se k nám brzy
vrátili.

S Miluší Srbovou si povídala Zdeňka Ortová

Dr. Ing. Pavel Marek: Velvarští Židé
Komunita, která upadla ve Velvarech zcela v zapomnění. Není divu, když v současnosti
není ve Velvarech /pokud vím/ ani jeden Žid. A přece tu byla v dobách první republiky velká a
významná židovská obec. Důkazem je ve dvacátých letech postavená krásná moderní synagoga
(později hudebka a zvláštní škola). Protože jsem mnohé znal, a dva z nich byli na obecné škole
mými nejlepšími kamarády, dovolte mi, abych se o většině z nich zmínil, aby neupadli v úplné
zapomnění.
Za prvé to byli tři velcí statkáři. Na náměstí mezi růžkem a květinářstvím byl dům a statek
pana Strikla. Ve Slánské ulici (vedle současné fary) byl dům pana Fischla a statek se táhl až po
dobytčí trh (socha panny Marie). Tento měl daunovým syndromem postiženou dceru a syna, který
utekl a sloužil v naší zahraniční armádě v Anglii. V Chržínské ulici měl obytný dům pan Schulmann
(dnes byty pro sociálně slabé občany) a statek, který se nacházel v místech obchodu „Jednoty“.
Myslím, že měl 2 dcery. Synem jedné z nich byl před několika lety zemřelý, ve Velverech bydlící
pan Urx. Jeho bratr advokát Schulmann bydlel a měl kancelář v Pražské ulici na rohu Brčkova v I.
patře. Byl vdovec a ke svým třem dcerám měl vychovatelku ve Velvarech proslulou „modedamu“
Štefku. Jezdil s ní na koni do své velké zahrady a kamenné chaty mezi Uhy a roklí. Dodnes ji
můžete vidět /dva betonoví lvi stojí před ní/. Z jmenovaných statkářů se vrátil po válce
z koncentráku jen pan Schulmann. Dodnes si pamatuji, že když se v revoluci objevil na náměstí,
naložil si ho jeho soused pekař Anděl na záda (byl lehký jako pírko) a odnesl ho domů. V Pražské
ulici měl velký obchod s konfekcí (dodnes funguje) Emil Korálek, s jehož synem jsem chodil do
obecné školy a byl mým kamarádem. Vzpomínám si, jak mne asi osmiletého protáhl tajně při
bohoslužbě na balkon v synagoze. Celá rodina se odstěhovala v roce 1938 do USA.
Jeden z chudých Židů, který bydlel na Spořilově a pracoval jako malý úředníček v Kovohuti
byl pan Blatt, s jehož synem Jindrou jsem chodil do obecné školy a byl mým nejlepším
kamarádem. Celou rodinu /i s malým 5 letým Petříčkem/ jsem doprovázel na velvarské nádraží /asi
v lednu 1942/, kdy byli odvezeni do koncentračního tábora. Již v červnu toho roku skončila celá
rodina v plynu.
K židovské komunitě patřil ještě pan Zoltán Blau (vilka vlevo za tratí směrem na Radovič).
Dále paní Kaiserová (manželka ředitele Spořitelny), paní Gollová (manželka majitele zahradnictví
„Agroflora“ mezi Velvarami a částí Nové Uhy).
Ještě bych se zmínil o panu Růžičkovi (vilka s altánkem za vodní nádrží „pískovna“) a
staviteli panu Jindřichu Byšickém na Spořilově (nyní vila jeho vnuka Rybáka). Všichni posledně
jmenovaní válku přežili, protože jako Židé ze smíšeného manželství (pokud se s nimi jejich
polovičky nerozvedli) nešli do plynu, ale byli „pouze“ v ghetu Terezín.
V Pražské ulici měl ještě velkoobchod s obilím pan Heller (později obchod pana Všetečky). Ještě si
vzpomínám na hokynářský krámek rodiny Jilovských (na Předměstí proti hospodě U Jelena) a
obchůdek rodiny Brumlíkovic pod kostelem. Snad bych se ještě mohl zmínit o majiteli Kovohutě Dr.
Wernheimerovi, který ovšem bydlel v Praze a do Velvar dojížděl denně autem. Továrnu vedl
mimořádně schopný Ing. Gröfi, který bydlel ve vilce přímo v Kovohuti a před okupací odjel do
Austrálie.
K velvarské židovské obci patřil ještě „milostpán“ Krohn, starosta a zakladatel hasičů, který
měl krásnou vilu (téměř zámeček) s exotickou zahradou. Na jejím místě stojí bytovka směrem na
nádraží. Jeho otec měl vetešnický krám na náměstí v místech, kde je hotel Záložna.
Královská města byla v jisté době Židům zapovězena. Někteří se dali pokřtít /Krohn/, jiní se
odstěhovali do Ješína (zde pamatuji ještě polozbořenou synagogu za kapličkou), nebo do Vojkovic,
kde byla též synagoga.
Pro informaci mladé generace bych ještě dodal, že hned po okupaci (kdy velvarští fašisté
psali na zdi „Židi ven“), museli Židé nosit na obleku přišitou žlutou hvězdu a bylo zakázáno se
s nimi stýkat. V roce 1942 byli všichni nastěhováni do jednoho domu (v Chržínské ulici, kde je
prodejna potravin). V synagoze byla krásná, z barevného skla vykládaná okna, která ke všemu
ochotní kluci beztrestně mohli kameny vytlouci.
Asi v lednu 1943 byli všichni velvarští Židé z nádraží odtransportováni do koncentračního
tábora, kde většinou zahynuli v plynových komorách.
Domnívám se, že by si velvarští Židé, kteří skončili tak hroznou mučednickou smrtí,
zasloužili pamětní desku (třeba před synagogou).

Zázrak v Sazené
Než začnu psát o sazenském zázraku, měl bych přesně definovat, co to vlastně zázrak je.
Všichni to sice podvědomě víme, ale encyklopedická definice je přece jen přesnější. Tak tedy –
„Zázrak je označení mimořádného jevu nebo události, která není vysvětlitelná známými přírodními
zákony a považuje se za projev nadpřirozených sil.“ Většinu zázraků časově situujeme do
středověku nebo starověku, ale ony se dějí i v současnosti.
Mezi málo známé zázraky se jistojistě musí počítat skutečnost, že se sazenským maminkám
v posledních letech rodí dětí nesrovnatelně víc, než kdekoliv jinde okolo. Tak třeba v Ledčicích,
které jsou téměř třikrát tak velké, se vloni narodily dvě děti. A v Sazené se jich narodilo deset. Jistě
se to nedá vysvětlit tak, že by se krásné maminky a šikovní tatínkové z ničehož nic najednou
sestěhovali do Sazené. Neobstojí ani vysvětlení, že je tady mizerný televizní signál a že mladí lidé
se místo sledování rozšmudlaného obrazu raději věnují zajímavější činnosti. Jediným vysvětlením
je prostě zázrak.
A není to pouze náhoda nebo vybočení v loňském roce. Letos v předposlední květnovou
sobotu uspořádal sociální výbor obecního zastupitelstva přivítání dalších pěti nových občánků. Dva
Danielové, Lukáš, Václav a jediná holčička – Terezka, ti všichni byli zapsáni do pamětní knihy
nově narozených. A pokud jsou informace z obvykle dobře informovaných kruhů dostatečně přesné,
koncem roku by se podobná slavnost měla opakovat.
Sazenské obecní zastupitelstvo si této zázračné skutečnosti váží a snaží se podle svých
možností mladým rodinám pomáhat. Bylo jedním z prvních v republice, které se rozhodlo vyplácet
maminkám a jejich dětem náhradu za ty nesmyslné regulační poplatky, které za svůj pobyt
v porodnici vydaly. Není to horentní částka, ale pro mladá manželství je jistě vítaná.
Bolavým místem péče o děti je ale sazenské dětské hřiště. Hřišťové atrakce, které sice dobře
sloužily rodičům dnešních dětí, už prostě soudobým požadavkům na bezpečnost nevyhovují. Kdyby
sem náhodou zabrousil nějaký horlivý úředník z Bruselu, musel by neprodleně celé zastupitelstvo
předat soudu pro lidská práva ve Strassburgu, případně tribunálu pro válečné zločiny v Haagu. Ale
podařilo se získat poměrně vysokou dotaci a tak se v letošním roce začne s budováním nového
hřiště, odpovídajícího soudobým požadavkům. Určitě se rodiče těch nejmenších zapojí do
rozhodování, co na hřišti vybudovat, a šikovní tatínkové těch novorozených i starších dětí, se do
budování hřiště sami zapojí.
O tom, jaký vztah má sazenská veřejnost k této populační explozi, svědčí také výsledky
sbírky, která byla ve prospěch dětského hřiště organizována. V době, kdy se prý každý stará jen sám
o sebe a o věci veřejné nemá zájem, projevili sazenští ohromnou solidaritu s nejmladší generací a
výtěžkem sbírky je dost přes třicet tisíc korun. A další příspěvky se ještě očekávají.
Tolik tedy o sazenském zázraku. I ti, kteří na nadpřirozené věci moc nevěří, mají upřímnou
radost z toho, že takovéhle zázraky se dějí, a že se dějí právě tady a teď.
Sazená, květen 2009
Ing. Rudolf Votruba

Pozvánky
ZO ČSCH ve Velvarech
pořádá
2. VELVARSKOU VÝSTAVU MORČAT, EXOTICKÉHO PTACTVA
a
1. CHOVATELSKOU BURZU
v sobotu 6. června 2009
900 – 1700 hodin
v areálu ZO ČSCH ve Velvarech
•

bude vystaveno a posouzeno podle standardu cca 350 čistokrevných morčat různých plemen
a barevných rázů a cca 50 mazlíků, včetně morčat cuy, lunkaryí a bezsrstých morčat
plemeny skinny a baldvin

•

burza chovatelských potřeb,doplňků, krmiv a literatury pro morčata a drobné hlodavce a
exotické ptactvo

•

prodejní expozice morčat

•

prodej chovatelských potřeb a krmiv

•

občerstvení

www.klubmorcat.cz
ilonamo@seznam.cz

*************************************
BOJ O SAZENOU 2009
Dne 27. června 2009 od 14 hodin se v obci Sazená uskuteční dobová ukázka možného střetu mezi
čs. armádou a oddíly Freikorps z roku 1938. Závěr ukázky pak bude patřit roku 1939 a obsazování
vnitrozemí jednotkami německého Wehrmachtu. Ukázka se bude konat v centru obce poblíž
objektu Pevnostního muzea, které bude příznivcům opevnění zpřístupněno od 15:30 hodin.
Program bude zahájen v 11 hodin položením věnců u zdejšího pomníku sazenských obětí obou
světových válek. Vzhledem k omezeným parkovacím plochám a prostoru pro návštěvníky
doporučujeme včasný příjezd. Mezi 12 - 16 hodinou bude uzavřena komunikace od obecní váhy v
Sazené směrem na sazenské letiště.
Nedoporučuje se též brát na ukázku zvířectvo a děti do 3 let vzhledem k faktu, že během ukázky
bude použito střelných zbraní

Základní škola Kmetiněves
Obecní úřad Kmetiněves

si Vás dovolují pozvat na oslavu 125. výročí založení školy,
která se koná 19.6. 2009 (pátek)
Program:
Den otevřených dveří v základní škole od 10:00 hod.
Výstava fotografií a historické dokumentace v budově školy od 10:00 hod.
Prohlídka a ukázky hasičské zásahové techniky, vozidla rychlé záchranné pomoci –
13:00 –16:00 hod.
Setkání pozvaných hostů od 14:00 hod.
Kulturní vystoupení dětí od 15:00 hod.
Atraktivní představení divadla Mazec (pro děti i dospělé) od 17:00 hod.
Hudební produkce k poslechu i tanci od 19:00-21:00 hod. zajistí pražská skupina
Ventilky a pumpičky, občerstvení zajištěno
21:15 hod. PŘEKVAPENÍ pro malé i velké
Srdečně zve ředitelka školy Mgr. M. Červenková a starosta obce L. Kvapil
*********************************

ŽÁDOST
Vážení přátelé,
vzhledem k připravované výstavě (viz. pozvánka)
v Základní škole v Kmetiněvsi si Vás dovoluji
požádat o zapůjčení fotografických i jiných materiálů
dokumentů z vašich soukromých archivů, které mají
vztah k této škole či obci.
Za případnou vstřícnost velmi děkuji.
Kontakt: Mgr. M. Červenková, tel. 315 766 010, 774 713 045,
e-mail: zskmetineves@seznam.cz

a

AKCE VLASTIVĚDNÉHO MUZEA SLANÝ
1.- 3. 6. 2009 Muzeum na dvoře. Program pro děti v Třebízi
3.6. 2009

Koncert KPH
Pěveckého sboru Buštěhrad
Piaristická kaple v 19:30 hodin

7.6. 2009

Třebízská pouť
zpřístupněny výstavy a expozice muzea 9 – 16 hodin

11.6. 2009

Koncert hudebního oddělení Domu dětí
Piaristická kaple v 17 hodin

20.6. 2009

Národopisné muzeum Třebíz
Vzpomínka na V. B. Třebízského
setkání s občany obce Klecany před rodným domkem ve 13 hodin

25.6. 2009 Výstava ve výstavním sále muzea z národopisných sbírek muzea
Textilní nástěnky a bytový textil l. pol. 20. století
Výstavní sál muzea v 16 hodin

V turistické sezoně červen - září je muzeum o sobotách otevřeno do 16 hodin.
***********************************************
Poděkování
2. 5. 2009 jsme byly pozvány na posezení při dechovce na Uhy. Pěkně hrála kapela pana Kozelky
z Kralup, sál a celé příslušenství je velmi pěkné, udržované a čisté. Obsluhu i občerstvení musíme
jen chválit. Nakonec ještě každé ženě kytičku, je přeci máj a bude svátek matek.
Líbilo se nám mezi Vámi. Děkujeme.
Stýblová, Levová, Dortová, Vidímová
Důchodci obce Uhy děkují svému OÚ za překrásné májové odpoledne s dechovkou, které se
uskutečnilo na sále hostince na Uhách.
Tošnerová
*****************************************

Prodám byt 3 + 1 Velvary
Družstevní byt 3 + 1 s lodžií cca 90 m2 , v 2. np z celk. 4 np. v centru města.
Byt je ve výborném stavu, náleží k němu sklepní koje, má výhled na dvě světové strany.
Parkování za domem na soukr. dvoře, zeleň, dětské hřiště. Bytový dům je starý cca 20 let, dobře
udržovaný. Volný od 1. 7. 2009. Více info na mail nebo telefon, možné vidět či poslat foto!
Cena: dohodou
Tel: 603 102 263
603 277 677
Mail: jana.kotouc@tiscali.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VLTAVOU
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt.
tel. 315 727 827, fax 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz , www.kass.kralupy.cz
Program KD VLTAVA na měsíc ČERVEN 2009
sobota 6.
13.00-15.00
středa 10.
v 19.30
čtvrtek 11.
ve 20.00

pátek 12.
v 10.00
pátek 12.
v 19.30
sobota 13.
v 17.00
neděle 14.
15.00-18.00
úterý 16.
ve 20.00

neděle 21.
15.00

Rodinné centru Neználek a Město Kralupy n.Vlt. zvou na
DĚTSKÝ DEN S FERDOU MRAVENCEM
na zahradě KD Vltava
TANČÍRNA Oblíbený taneční večer pro všechny, co rádi tančí.
60,-- Kč, pár 100,-- Kč
Loď Tajemství bratří Formanů
ROZMARNÉ LÉTO (podle románu V. Vančury )
Účinkuje Divadelní spolek Kašpar
Místo konání: nové kotviště pod nemocnicí na levém břehu Vltavy.
Nenechte si ujít tento mimořádný zážitek a neváhejte, počet míst na lodi je
omezen. Vstupenky již v předprodeji v kanceláři KaSS.
Loď Tajemství bratří Formanů
CHOBOŤÁCI, VELRYBA A DAREBÁCI
Na motivy knihy J. Trnky Zahrada nastudovalo Hafan studio Praha
Počet míst omezen, vstupenky si zajistěte v předprodeji KaSS.
JIŘÍ SCHMITZER – recitál
Nenechte si ujít koncert svérázného herce a písničkáře, který poprvé zavítá
na naše pódium!
Taneční a pohybové studio pro děti Zuzany Štarkové ve spolupráci s KaSS a
za podpory Města Kralupy n.Vlt. uvádí
TANEČNÍ KONCERT k 10. výročí založení studia
Účinkují žáci tanečního studia a hosté
TANCOVAČKA S KRALUPSKOU DECHOVKOU pod vedením
Radka Dvořáka Přijďte si zatančit a pobavit se se svými přáteli.

250,-

40,150,-

80,50,-

NESTÍHÁME A THE WIND WHISTLES (Kanada)
Nenechte si ujít koncert skvělých písničkářů Petra Ovsenáka a Jana Řepky,
s nimiž společně zazpívají jejich přátelé z Kanady.
Koncert se uskuteční na zahradě KD, v případě nepříznivého počasí
v klubovně DS Scéna
70,KRALUPSKÁ NECKIÁDA – 3. ročník
kde: tůň u Vltavy
Informace v kanceláři KaSS
Připravujeme v z á ř í: 12. Koncert Ewy Farné
17. O Palečkovi – pohádka pro nejmenší
24. Halina Pawlowská v pořadu „Banánová
velryba“
26. Posvícenská tancovačka
Pracovníci KaSS přejí všem návštěvníkům kulturních akcí krásně prožité
prázdniny a dovolené.
******************************************************************

KINO VLTAVA KRALUPY NAD VLTAVOU – červen 2009
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,
http://www.kass.kralupy.cz/
pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel. 315 726 101

1. – 3. 6.
po-st
4. čt
5. pá

20.00

5.
pá

15.30

6. – 7.
so-ne

17.30

20.00
20.00

20.00
8.
po

17.30

9.
út

17.30

10. st

20.00

11. – 17.
čt-st

20.00

18. - 21.
čt-ne

20.00

22. – 23.
po-út

20.00

20.00

20.00

Pátek třináctého
Friday the 13th. Horor.USA, 98 min., ŠÚ, 15, T, 80,-Kč
El Paso
ČR, 98 min., 80,-Kč
Příběh je inspirováno skutečným osudem cikánské vdovy, matky devíti dětí.
Pohádky tisíce a jedné noci – Dny Kralup
ČSSR, 94 min., vstup volný
Celovečerní kreslený film Karla Zemana s příběhy z 1000 a 1 noci.
Vypráví Jan Tříska.
Monstra vs. Vetřelci. USA, 94 min., ŠÚ, D, 80,-Kč
Velice zábavný rodinný animák vhodný do jarních dnů. Na naši modrou
kulatou planetu už zase zaútočili mimozemšťané – Vetřelci.
Poznejte HMYZOSAURKU…….!!!!!!!
Znovu 17
17 Again, Romantická komedie, USA, 102 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč.
Monstra vs. Vetřelci
Baader Meinhof Komplex
Der Baader Meinhof Komplex, Něm., 150min., 15, T, 80,-Kč
Německo, 70. léta 20. století. Vražedné bombové útoky, strach z terorismu a
z vnitřního nepřítele otřásají základy křehké demokracie poválečného
Německa. Radikální “děti” nacistické generace extremistickou RAF a
vedou násilnou válku proti tomu, co považují za novou tvář fašismu………
Monstra vs. Vetřelci
Gran Torino
USA, 117 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
Clint Eastwood zraje jako víno – čím je starší, tím lepší snímky nám
předkládá.
Gran Torino
Andělé a démoni
Angels and Demons, USA, 140 min., ŠÚ, 12, T, 90,-Kč
Tom Hanks jako Robert Langdon, odborník na religionistiku, objeví
existenci starověkého tajného bratrstva Iluminátů usilujících o zničení
samého centra katolické církve – Vatikánu.
Star Trek
USA, 127 min., ŠÚ, T, 90,-Kč
Restart jednoho z největších kultů si vzal pod patronát režisér J.J. Abrams.
Příběh pojednává o první výpravě mladé posádky na palubě hvězdné lodi
U.S.S. Enterprise. Takto se má točit sci-fi! Ten film se fakt povedl!
Předčítač
The Reader, USA, 123 min., 15, T, 80,-Kč
Kam až dojdete, abyste uchránili tajemství? Kate Winslet získala za svou
roli Oscara® pro nejlepší herečku roku 2008.

24.
st

20.00

Občan Havel přikuluje
ČR, 74 min., 70,-Kč
Tvůrci dokumentu Jan a Adam Novákovi se vracejí do minulosti, aby
ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience. Zároveň uvádějí diváka do
paradoxů podivného světa československé normalizace. Slavnostní uvedení
filmu proběhne za účasti režiséra, velevýznamného scénáristy a
spisovatele Jana Nováka. Celý večer se ponese v normalizačním a
pivovarském duchu.
25. – 28.
20.00
Terminator Salvation
čt - ne a
USA, 130 min., T, 90,-Kč
30. út
Novou řadu trilogie Terminator provází obrovské divácké očekávání.
1.7.
20.00
Dvojí hra
2.7.
USA, 125 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
3.7.
Konkurenční boj dvou farmaceutických firem. Chytrý film, v němž má
každý rafinovaný plán, nikdo nehraje fér a jehož divák nesmí uvěřit ani
závěrečným titulkům….
3. – 6.7.
17.30
Noc v muzeu 2
Night at the muzeum 2: Battle of the Smithsonian, USA, 105 min., ŠÚ, D,
80,-Kč. Druhé pokračování úspěšné rodinné komedie.
4. - 6.7.
20.00
Odpor
Defiance, USA, 136 min., 15, T, 80,-Kč
Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších příběhů 2. světové
války. Společně prchnou před německými okupanty do hlubokých
běloruských lesů, připojí se k ruskému odboji a založí „skrytou“ vesnici…
Vysvětlivky: 15 nevhodné mládeži do 15 let, 12 nevhodné mládeži do 12 let
T české titulky, D dabing, ŠÚ širokoúhlý film
Změna programu vyhrazena.

