Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 15.12. 2010
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s děním v našem městě v posledním čtvrtletí tohoto roku. Toto
období se neslo ve znamení komunálních voleb, které proběhly ve dnech 15. - 16. října.
Zastupitelstvo v novém složení se dnes schází na svém prvním řádném zasedání.
Zima zaútočila plnou silou a sněhová nadílka, ze které mají radost zejména děti, zkomplikovala
život ve městě. Jsem ráda, že bez ohledu na to, čí je chodník a kdo za něj zodpovídá, řada občanů
uklízí sníh před svými domy a tím umožňuje naší technické četě alespoň částečně zvládat kalamitní
situace. Jistě si nikdo z nás nepředstavuje, že ihned po napadnutí sněhu bude celé město uklizené, to
není v silách nikoho. Úklid „krajských“ silnic je plně v kompetenci cestářů, nám ale zbývá dost
našich komunikací a všechny chodníky. Stává se však, že četa uklidí chodníky a poté projedou
silničáři, pluhem opět nahrnou na chodníky sníh a může se začít znovu. Problémem je i sníh
padající ze střech na již uklizené chodníky. Děkuji všem, kteří nám pomáhají se sněhem se
vypořádat.
Největší investiční akcí letošního roku je výstavba kanalizace na Nových Uhách a v Malovarské
ulici, na tuto akci jsme získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Kanalizační řady
jsou již téměř hotové, k dnešnímu dni zbývá dokončení necelých 100 m kanalizačních řadů,
napojení na čistírnu odpadních vod a dokončení některých kanalizačních přípojek. Výstavba bude
probíhat i v zimních měsících, pokud to klimatické podmínky dovolí, povrchy komunikací budou
dokončeny až na jaře 2011. Jsem si vědoma toho, že jakákoliv výstavba inženýrských sítí působí v
průběhu realizace problémy, není tomu jinak ani při této stavbě. Prosím proto všechny, kterých se
výstavba kanalizace dotkne v negativním slova smyslu, o shovívavost a pochopení.
Pro občany Velké Bučiny a Ješína, kteří také očekávají výstavbu kanalizace, nemám v tuto chvíli
dobrou zprávu. Přestože projekty na obě stavby již máme připraveny, není v současné době žádný
dotační titul, z něhož bychom mohli čerpat na tyto stavby a město z vlastních zdrojů takto nákladné
investiční akce financovat nemůže. Jediný dotační titul, který by připadal v úvahu pro Velkou
Bučinu, a to dotace z Ministerstva zemědělství, není možné využít, protože investiční náklady na 1
EO (ekvivalentního obyvatele) jsou příliš vysoké (131 tis. Kč) a ministerstvo podporuje pouze
projekty s náklady v maximální výši 80 – 85 tis. na 1 EO. Tento dotační titul není možné využít ani
pro Ješín, protože jsou podporovány pouze projekty pro minimálně 200 obyvatel, v Ješíně v
současné době žije pouze 180 obyvatel.
V oblasti čištění odpadních vod došlo k významné změně. K 1. září tohoto roku jsme ukončili
smluvní vztah se Středočeskými vodárnami, a. s., a začali jsme provozovat kanalizaci a ČOV sami.
Tato změna byla vyvolána tím, že jsme obdrželi dotaci na kanalizaci z OPŽP a změna provozovatele
byla jednou z podmínek obdržení této dotace.
Jednou z nejvýznamnější akcí letošního a příštího roku je výstavba Víceúčelového sportovního a
dětského hřiště. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Střední Čechy a z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. První výběrové řízení na
dodavatele muselo být zrušeno, ve druhém výběrovém řízení jsme vybrali dodavatele stavby,
kterým je Ing. Jiří Huptych – J. I. H. S dodavatelem jsme již podepsali smlouvu o dílo a předali mu
staveniště. Pokud klimatické podmínky umožní stavět i v zimě, mohlo by být hřiště hotové v březnu
2011.

V září a říjnu probíhala první etapa rekonstrukce krovu a střechy budovy radnice. Při zahájení akce
jsme zjistili, že krov je ještě v horším stavu, než jsme předpokládali, některé trámy se při demontáži
zcela rozpadaly. Záchrana krovu tak přišla „v hodině dvanácté“. I při této akci došlo ke
komplikacím, např. při odkrytí střechy přišly několikadenní deště a přestože byla střecha zakrytá
plachtami, došlo k promáčení klenutých stropů v 1. patře. Rekonstrukce krovu a střechy bude v
příštím roce pokračovat druhou etapou.
Všichni jsme si vědomi toho, že mnoho místních komunikací i chodníků je ve špatném stavu. V
listopadu proběhla rekonstrukce části chodníků v Pražské ulici. Projektově je připravena stavba
chodníku z náměstí k mateřské škole, na tuto stavbu jsme obdrželi dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy. V lednu
proběhne výběrové řízení na dodavatele a poté může být stavba zahájena. Součástí této akce je i
instalace veřejného osvětlení, která již bylo provedena. Máme připravené i projekty na chodníky v
Sokolské ulici a v ulici Na Průhoně, tyto akce však narážejí na průtahy v souvislosti se
železničními přejezdy. Máme také připravenu rekonstrukci chodníku v Ješíně, na výběr dodavatele
již proběhlo jedno výběrové řízení, které jsme však zrušili, v současné době probíhá další výběrové
řízení, stavba by mohla být realizována v dubnu – květnu 2011.
Stavba chodníku v Ješíně je jen malou náplastí na největší problém, který Ješín trápí, a to je
dopravní zatížení této místní části. Od počátku roku se v Ješíně stalo již několik dopravních nehod,
některé s vážnými následky. V současné době čekáme na rozhodnutí odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje, kam jsme podali návrh na úpravu dopravního značení na příjezdu od
Velvar. Jediným řešením je však úplné odklonění tranzitní dopravy z Ješína na nově vybudovanou
přeložku silnice I/16 v úseku Slaný – Velvary. Tato stavba, jejímž investorem je stát, potažmo
Ředitelství silnic a dálnic, měla být zahájena již v roce 2010, protože však nebyla zcela připravena,
zahájení bylo odsunuto. S ohledem na nám všem známá úsporná opatření státu se ukázalo zahájení
stavby v nedohlednu. Spolu se starosty dalších dotčených obcí, starostou města Slaný RNDr. Ivo
Rubíkem a starostou obce Žižice Vratislavem Rubešem, jsme vyvolali jednání s Ředitelstvím silnic
a dálnic. Tohoto jednání jsme se dnes s panem místostarostou Ing. Vojtěchovským zúčastnili.
Dozvěděli jsme se o potřebách finančních zdrojů na tuto akci (rozpočet je 2,8 mld. Kč) a o tom,
jaké kroky bychom měli učinit pro její realizaci. Věříme, že nás přijme ministr dopravy, abychom
mu mohli vysvětlit naléhavost této stavby.
Pro občany Ješína mám alespoň jednu dobrou zprávu: máme připraven projekt cyklostezky mezi
Ješínem a Velvary. Na tuto stavbu budeme žádat o dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Střední Čechy. V případě, že dotaci obdržíme, zahájíme stavbu co nejdříve tak, abychom
občanům Ješína umožnili dopravní spojení pro každodenní dojíždění do škol, do zaměstnání, za
nákupy apod.
Jak už jsem Vás dříve informovala, financování obcí je bohužel nastaveno tak, že bez získávání
dotací se neobejdeme. V těchto dnech připravujeme žádosti o dotace z tzv. „krajských fondů“: na
rekonstrukci uličky u fortny, na opravu hasičského vozidla, na rekonstrukci sochy Panny Marie na
Nábřeží, na revitalizaci zeleně ve městě, na rekonstrukci a zateplení střechy na budově kabin na
fotbalovém hřišti, na výměnu oken a rekonstrukci sociálního zařízení v DPS. Věříme, že alespoň v
některém z programů uspějeme (v loňském roce jsme ze šesti programů uspěli ve dvou, dostali jsme
dotaci s humanitárního fondu na nákup vozidla pro terénní pečovatelskou službu a z fondu rozvoje
obcí a měst na spolufinancování stavby Víceúčelového sportovního a dětského hřiště).
Přestože se nám dosud nepodařilo plně personálně obsadit kontaktní místo v přízemí radnice,
můžeme občanům slíbit, že od 1. ledna 2011 si budou moci většinu svých záležitostí na tomto místě
vyřídit. Jedná se zejména o platby všech místních poplatků, služby CZECH POINTU, kopírování a
dávky hmotné nouze. Občanské průkazy, ověřování podpisů a matrika budou i nadále v 1. patře.

Asi před 2 lety nás kontaktovalo okresní ředitelství Policie ČR (plk. Marták se tehdy zúčastnil i
veřejného zasedání zastupitelstva) s požadavkem na rozšíření prostor pro služebnu obvodního
oddělení policie. Dle sdělení policie byly prostory pro služebnu nevyhovující a hrozilo, že bude
obvodní oddělení přesunuto do Zlonic. Protože tehdy bylo do budovy ve Zlonicích přesunuto
kriminální oddělení ze Slaného, přesun velvarských policistů se oddálil. Říkám oddálil proto, že se
k 1. lednu 2011 skutečně velvarské obvodní oddělení Policie ČR přesouvá do Zlonic. Důvody jsou
dva: budova ve Zlonicích lépe vyhovuje požadavkům policie a Zlonice vyhověly požadavku policie
na symbolické nájemné ve výši Kč 1,--/rok. Tato situace nás nijak netěší, ale věřím, že policie bude
i tak na našem území plnit všechny povinnosti dané jí právními předpisy.
Udělali jsme další malý krok ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a instalovali jsme světelný
ukazatel rychlosti v ulici Za Roudnickou branou ve směru od Černuce.
Jsem ráda, že se nám postupně daří zlepšovat i stav domů, které jsou ve vlastnictví města, v tomto
období byla např. dokončena renovace vrat v budově Městského muzea.
V uplynulých týdnech se nám podařilo na území města vysadit 70 nových stromů v rámci akce
Adoptujte si svůj strom. Velmi nás potěšil zájem občanů, kolektivů i firem, za což jim velice děkuji.
Věřím, že i do druhé etapy se zapojí všichni Ti, kterým záleží na zkvalitňování života v našem
městě.
V tomto čtvrtletí se konala řada vydařených kulturních a společenských akcí. Občanské sdružení
Natvrdlí uspořádalo ve státní svátek 28. října Velvarské dny a slavnosti stromu, při této zdařilé a
hojně navštívené akci byl vysazen za Radovičem na místě stromu, který byl řadu let dominantou
celé pláně, nový dřezovec trojtrnný. Muzeum samostatně nebo i ve spolupráci s dalšími subjekty
uspořádalo několik zdařilých akcí, zejména koncerty, výstavy, besedy a přednášky. Hojně
navštěvovanými se staly i besedy a autogramiády, které se konaly v Městské knihovně. Velkou
pozornost občanů si zasloužila tradiční Adventní neděle, ať už to byl koncert v muzeu nebo vánoční
jarmark či vystoupení žáků základní a základní umělecké školy na pódiu u radnice. Děkuji všem
organizátorům akcí i účinkujícím za příjemné chvíle, které jsme společně zažili.
Na závěr mi dovolte, abych Vás všechny pozvala na tradiční novoroční ohňostroj, který se bude
konat na náměstí 1. ledna 2011 v 18:00 hodin. Děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 15. 12. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města
Poděkování

Vážení občané,
novoroční ohňostroj se v našem městě již stal tradicí. Ohňostroj nevnímám jen jako pěknou
podívanou, ale hlavně jako příležitost k setkávání lidí. Je velmi příjemné setkat se alespoň jednou za
rok s lidmi, které jsme celý čas neviděli, dát si společně horký čaj či „svařáček“ a popřát si do
nového roku.
Pro letošní ohňostroj jsme se rozhodli i přesto, že rozpočet města je napjatý. Velmi nás potěšila
reakce pana Jiřího Webingera, který nám nabídl, že letošní novoroční ohňostroj plně uhradí.
Dovolte mi, abych mu alespoň touto cestou velice poděkovala za jeho sponzorský dar, kterým
přispěl k pohodě a dobré náladě všech lidí, kteří zcela zaplnili velvarské náměstí.
Ve Velvarech dne 3. ledna 2011

Jitka Linhartová

Sníh padající ze střech a dešťová voda na chodnících
V minulém čísle Zpravodaje jsem Vás, občany města, požádala o pomoc při úklidu chodníků. Vaše
pomoc byla velmi účinná hned v prosinci, kdy v našem městě spadlo větší množství sněhu, než je
obvyklé. Za Vaši pomoc při úklidu sněhu Vám velice děkuji.
Zároveň Vám, vlastníkům nemovitostí, připomínám, že zodpovědnost za případné úrazy způsobené
sněhem či rampouchy, které padají ze střech, je na Vás. V případě hrozícího nebezpečí prosím raději
přilehlý chodník na nezbytně nutnou dobu uzavřete. Po spadnutí sněhu ze střechy jej prosím co
nejdříve odkliďte. Není v silách technické čety vracet se na již dříve uklizený chodník ihned po
spadnutí sněhové laviny ze střechy.
Velkým problémem se v několika posledních letech stává obleva. Voda vytékající z okapových
žlabů, které ústí přímo na chodník, často v nočních hodinách zmrzne a chodníky se tak stávají
kluzištěm. Je třeba připomenout, že každý okapový svod má být zaústěn přímo do dešťové
kanalizace, pokud nelze srážkové vody likvidovat jiným vhodným způsobem (jímání, vsakování).
Prosím proto Vás, vlastníky nemovitostí, jichž se tento problém týká, abyste si tento problém v
nejbližší možné době vyřešili.
Vážení občané, děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Jitka Linhartová, starostka města

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

Co nového v místních poplatcích od 1. 1. 2011
Dnem 31. 12. 2010 končí platnost zákona o správě daní a poplatků, který procesně upravoval
správu místních poplatků. Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti nový daňový řád, který zákon o správě
daní a poplatků nahradí. V této souvislosti zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 12. 2010
projednalo a schválilo nové obecně závazné vyhlášky, které upravují místní poplatky. Od 1. 1. 2011
nebude moci městský úřad žádný z místních poplatků prominout. Zastupitelstvo města schválilo
tyto nové obecně závazné vyhlášky:
OZV č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška přináší občanům zjednodušení při přihlašování poplatníků k místnímu
poplatku. S ohledem na skutečnost, že údaje o poplatnících lze zjistit z evidence obyvatel a katastru
nemovitostí, ruší se ohlašovací povinnost k místnímu poplatku. Občan bude k místnímu poplatku
přihlášen současně s jeho přihlášením k trvalému pobytu. Ohlašovací povinnost zůstala pouze při
uplatňování některého z důvodu osvobození. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou k
trvalému pobytu přihlášeny v Domově Velvary, příspěvkové organizaci Středočeského kraje (ul.
Petra Bezruče čp. 484, Velvary), osoby, které jsou dlouhodobě (tzn. po dobu delší než 6 po sobě
jdoucích kalendářních měsících) umístěny v léčebném ústavu nebo ve výkonu trestu nebo se zdržují
v cizině a to pouze na dobu, po kterou jsou umístěny v léčebném ústavu nebo ve výkonu trestu nebo

se zdržují v cizině a osoby, které se ve městě prokazatelně dlouhodobě nezdržují a uhradily místní
poplatek nebo obdobný poplatek v jiné obci, na základě potvrzení příslušného správce poplatku.
Výše poplatku zůstala nezměněna a činí 500,-- Kč za rok. Poplatek je splatný ve dvou stejných
splátkách, a to do 28. 2. a 31. 8. příslušného kalendářního roku. Poplatníci poplatek mohou v
případě zájmu zaplatit celý i ve lhůtě první splátky.
OZV č. 5/2010, o místním poplatku ze psů
Rozsah obecně závazné vyhlášky zůstal shodný s předchozí úpravou z roku 2006. Sazba poplatku
zůstala nezměněna, a činí za kalendářní rok za prvního psa v části obce Velvary částku 250,00 Kč,
za prvního psa v části obce Ješín, Malá Bučina, Velká Bučina, Radovič, Nové Uhy částku 200,00
Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v části obce Velvary částku 325,00 Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele v části obce Ješín, Malá Bučina, Velká Bučina,
Radovič, Nové Uhy částku 300,00 Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu v části obce Velvary částku 150,00 Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v části obce Ješín, Malá Bučina, Velká Bučina, Radovič,
Nové Uhy částku 125,00 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v části obce Velvary částku 225,00 Kč a za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v
části obce Ješín, Malá Bučina, Velká Bučina, Radovič, Nové Uhy částku 185,00 Kč. Poplatek je
splatný nejpozději do 30.04. příslušného kalendářního roku.
OZV č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Oproti právní úpravě z roku 2006 se rozšířil seznam míst veřejného prostranství, ze kterých je
vybírán poplatek za užívání veřejného prostranství. V obecně závazné vyhlášce došlo ke zrušení
osvobození pro místa, která jsou v jiném vlastnictví než ve vlastnictví města.
OZV č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Původní obecně závazná vyhláška, která zpoplatňovala provozování výherního hracího přístroje
byla rozšířena také na videoherní terminály, které povoluje Ministerstvo financí. Pro videoherní
terminály byla současně poskytnuta úleva na období po kterou není videoherní terminál v provozu.
Ačkoliv se v současné době na území města videoherní terminál nenachází je město právní úpravou
připraveno na jeho zprovoznění. Sazba poplatku činí 5 000,00 Kč na 3 měsíce za každý výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.
OZV č. 8/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
Město uvedenou obecně závaznou vyhláškou zavádí nový místní poplatek, který v minulosti nebyl
vybírán. Poplatek platí zařízení, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Sazba
poplatku činí za každé využité lůžko a den částku 4,00 Kč.

Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu

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
1. v ulici Chržínské čp. 31
(bývalá prodejna potravin)
prodejna – 35 m2
sklad
- 30 m2
Pronájem možný od 1. února 2011.
Termín podání žádosti do 31. ledna 2011.

2. na nám. Krále Vladislava čp. 225
(bývalá služebna Policie ČR)
nebytové prostory o celkové výměře 176 m2
(5 místností, chodba a sociální zařízení)
Pronájem možný od 1. července 2011.
Termín podání žádosti nejpozději do 31. května 2011.

Bližší informace: MěÚ Velvary, odbor správy majetku
tel. 315 617 091,
315 617 092
e-mail: majetek@velvary.cz
**************************************

Město zajistí likvidaci vánočních stromků. Odstrojené vánoční stromky
odkládejte do 20. ledna 2011 ke kontejnerům na tříděný odpad.

Víceúčelové sportovní a dětské hřiště je nutností
V minulých dnech se začalo s přípravou staveniště pro výstavbu Víceúčelového sportovního a
dětského hřiště v našem městě a to v prostoru stávajícího „školního“ hřiště za sokolovnou.
Vybudování podobného zařízení v našem městě je nutností, projekt podporují amatérské sportovní
kluby, jednotlivci a zejména základní škola, která jej bude hojně využívat.
Začátek stavby nabral asi tříměsíční zpoždění vzhledem k opakovanému výběrovému řízení.
Původní řízení, které realizovala externí firma, obsahovalo formální nedostatky a na základě
doporučení Úřadu regionální rady (poskytovatele dotace) město výběrové řízení zrušilo. Při novém
výběrovém řízení byla za dodavatele stavby vybrána společnost J.I.H – Ing. Jiří Huptych se sídlem
Na Vrších 1490/7, Praha 10. Odborný dozor investora, tj. města Velvary, bude opět provádět
Ing. Radovan Barsa, který se osvědčil při rekonstrukci budov Mateřské i Základní školy v našem
městě. Nutno dodat, že akce se uskutečňuje díky přidělené dotaci z Regionálního operačního
programu NUTS II Střední Čechy ve výši 4,8 mil. Kč a z programu FROM Středočeského kraje
(Fond rozvoje obcí a měst) ve výši 3,9 mil. Kč.
Při přípravě staveniště bylo třeba pokácet 6 stromů poblíž přistavěné budovy na stolní tenis a
provést demolici garáže a kolny, patřící k objektu sokolovny. Projekt zpracovala společnost
SUNCAD, nám. Na Lužinách, Praha 13. Stavba by měla být dokončena do konce měsíce března
2011, samozřejmě záleží na počasí. Město následně vybuduje základní sociální zařízení a WC pro
potřebu hřiště ze stávajících prostorů bývalého kina, kde se využijí opravené WC s venkovním
vstupem.
Vlastní sportovní hřiště obsahuje tyto prvky:
- oplocení celého areálu a navíc vnitřního hřiště
- ovál se 2 dráhami o délce 140 m a sprintérské dráhy
- multifunkční hřiště uprostřed pro malou kopanou, tenis, basket, volejbal a další sporty
- prostor pro vrh koulí
- prostor pro skok do výšky
- prostor pro skok do dálky
- pomocné chodníky, altán pro odpočinek a skladová bouda pro náčiní
Dětské hřiště vybavené několika herními prvky je navrženo za budovou sokolovny o ploše 15x15 m
včetně 2 laviček pro doprovod dětí.
Povrch drah je navržen z 80% recyklátu gumy, pojivem je polyuretan a je bezúdržbový s dlouhou
životností. Běžecká dráha bude barevně odlišena od hřiště a dalších prostorů.
Při vytyčování hranic pozemků a rozměrů hřiště se přišlo na skutečnost, že by musela být zrušena
cestička mezi stávajícím hřištěm a železniční tratí, kterou využívají občané zejména při cestě
k nádraží. Proto Ing. Barsa navrhl drobné úpravy rozměrů hřiště a atletického oválu, které nemají
zásadní vliv na schválené parametry stavby a byly konzultovány s vedením Základní školy. Tak
zůstane cestička zachována, „zkratka“ přes hřiště však už možná nebude.
Věříme, že naši občané výstavbu víceúčelového sportovního a dětského hřiště uvítají, budou ji
podporovat a výsledkem bude potřebné sportovní zařízení, které našemu městu velmi chybělo!
Libor Šulc

Zájmové sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy informuje
Šest miliónů pro šestou šanci
Zájmové sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy vyčlenilo na rok 2011 ze svého
skromného přídělu necelých 12 miliónů korun na projekty žadatelů 10 miliónů. Šest miliónů korun
bude rozděleno mezi vybrané žadatele ze 6. výzvy Programu rozvoje venkova /LEADER/, kterou
MAS Přemyslovské střední Čechy vyhlásí 22. prosince 2010.
Žadatelé z území Přemyslovských středních Čech budou moci podávat své žádosti od 3. ledna do
31. ledna 2011 do 12 hodin. Vypsány budou opět všechny čtyři oblasti podpory (fiche), tedy
Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova a Podpora cestovního ruchu. Výběrová komise zasedne 24. února 2011 a bude mít určitě
nelehkou práci, protože již v minulém, bohatším roce, byl zájem žadatelů podstatně vyšší, než
mohla rozdělovaná dotace uspokojit. Na konci února pak budou vybrané projekty předány
regionálnímu odboru Státního zemědělského fondu k registraci a začne jejich kontrola.
Seminář pro žadatele, kde se dozví vše o tom, jak žádosti napsat a jak projekt dále vést, se uskuteční
ve Slaném, v sídle MAS (Wilsonova 599, první patro) 13. ledna od 16 hodin.
Všechny podrobnosti k výzvě najdete na stránkách www.premyslovci.cz nebo se dozvíte na
telefonu manažerky LEADER J. Saifrtové 606 605 202.
Jaroslava Saifrtová, Jaroslav Huk

Ředitelství Mateřské školy Velvary
vyhlašuje
zápis dětí do Mateřské školy Velvary
na školní rok 2011 – 2012
Zápis proběhne v budově MŠ v úterý 22.2. 2011 od 8:30 do 14:30h.
Rodiče přivedou k zápisu své dítě a přinesou jeho rodný list.
Zapsány budou děti, které dovrší do 31.12. 2011 tří let a starší.
Výjimečně děti mladší.
Bc.Maria Koscová, ředitelka MŠ
Ve Velvarech 13.12. 2010

Městské muzeum Velvary
vyhlašuje

IX. velvarský výtvarný salón
kresba, malba
4. 3. - 2. 4. 2011
Pokyny pro účastníky:
• Salón je otevřený všem zájemcům bez omezení.
•

Kresby i malby prosím v rámech či paspartách, případně na tvrdých
kartonech apod. opatřených vždy úchyty k zavěšení.

•

Počet výtvarných děl: 1- 4 / záleží na velikosti/

•

Termín dodání výtvarných prací do muzea: od 1. února do 22. února 2010,
pozdější dodání nebude akceptováno!

Informace: Jitka Kůrková, tel. 315 761 419

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

Městské muzeum Velvary
Vás zve na

výstavu obrazů

Heleny Jílkové

“Krajina duše”
Vernisáž se koná 7. 1. 2011 v 19.00
v galerii muzea
Úvodní slovo pronese Václav Benedikt
Recitace: Patrik Jílek

V. Fencl: Byli Maďaři ve Velvarech ??
Věnováno památce PhDr. Jana Pömerla (+8.11.2010)
Nedlouho poté, co vyšla kniha o historii Velvar, požádal mě Dr. Pömerle, zda nevím něco o
pobytu maďarských bojovníků v raně středověkých Čechách. Chtěl totiž zjistit jak pravdivé může
být tvrzení kronikáře Václava Hájka z Libočan. Ten žil a působil několik let i na faře v Chržíně.
V letech 1533 - 1539 napsal knihu „Kronika česká“. Ta začíná příchodem Čechů (resp. Slovanů)
do Čech a končí rokem 1526. V ní, mimo jiné tvrdí, že „Za vlády Boleslava I. (955 - 967) Uhři,
které kníže ve válce porazil se rozptýlili po zemi a plenili jí. Jeden oddíl se utábořil u Chržína a
ve spánku měl jeho vojevůdce podivný sen. Jakýsi muž podával mu střídu bílého chleba a důtklivě
nařizoval založit na blízku město. A tak Uhři, dobyvše Slaného, vrátili se sem a založili podle
pokynů vůdce Glihana Město Střídové, maďarsky Belvan. Když pak byli Boleslavem I. vypuzeni a
poraženi, město osídlili domácí obyvatelé a prý začali mu říkat – nerozumíce původnímu významu
- Velvary“.
Tolik kronikář, nechvalně známý tím, že co nevěděl si velice často vymyslel. Co kdyby na jeho
vyprávění bylo přeci jen ono pověstné “zrnko pravdy“ a Maďaři v našich končinách v té době
skutečně byli a kronikář si vymyslel jen tu bajku o založení města. Tak uvažovali mnozí a také Dr.
Pömerle.

Vzhledem k tomu, že se o tuto problematiku nezajímám, jsem mu nemohl nic říci.
Slíbil jsem mu tehdy, že se pokusím kontaktovat některého z archeologů, kteří se
touto problematikou zabývají. Později jsem mu dal kontakt na Dr. Profantovou
z Archeologického ústavu v Praze, která se výzkumem tohoto období přímo zabývá.
Dr. Pömerle se na ní pak obrátil a ona mu sdělila, že je skutečně pravděpodobné, že
maďarští bojovnici se někdy v 10. stol. na Podřipsku pohybovali. Řekla mu také, že
připravuje článek do slovenského časopisu, ve kterém shrnuje dosavadní
archeologické nálezy dokládající pobyt Maďarů v Čechách v té době. Slíbila, že až
článek vyjde, pošle mu kopii. Vydání článku se však poněkud opozdilo, Dr. Pömerl
onemocněl a měl jiné starosti, než se zabývat touto problematikou.
Pokusil jsem se přesto u Dr. Profantové článek vyzvednout a prostřednictvím ing.
Kurkové mu jej předat. Bohužel, krátce na to Dr. Pömerl zemřel.
Tak jak jsem jej znal, určitě by se chtěl s občany Velvar podělit o to, co nového
z nejstarší historie města se mu podařilo zjistit. On sám to bohužel již neučiní, a tak
jsem se toho ujal na počest jeho památky já.
O čem tedy Dr. Profantová ve svém odborném článku píše? Shrnuje dosavadní
historické údaje týkající se otázky pobytu Maďarů na našem území v 10. století. Jako
třeba zprávy o tom, že Maďaři poskytli opakovaně vojenskou pomoc slovanským
Glomačům sídlícím na území dnešního Saska. Jedna z nejpohodlnějších cest tam
vedla Polabím.
Další zpráva je o tom, že v letech 915 - 921 za vlády přemyslovského knížete
Vratislava plenili Maďaři území Čech. Kníže se však tehdy ubránil.
Většina článku se zabývá soupisem, v poslední době hojných archeologických nálezů
ozdob, jezdeckých třmenů a hrotů šípu starých Maďarů na významných českých, ale
i moravských hradištích.

Není pochopitelně v možnostech tohoto krátkého článku se těmito nálezy
podrobně zabývat. Pro nás je zajímavé to, že nejpočetnější kolekce ozdob opasků a
jezdeckých tašek, či toulců na šípy, je z nedalekého Litoměřicka. Závěrem autorka
konstatuje, že působení Maďarů v Čechách na počátku 10. stol. bylo intenzivnější,
než se doposud připouštělo a mohlo mít někdy i mírový rozměr. Uvažuje se také o
opakovaných průchodech maďarského vojska naším uzemím se souhlasem
přemyslovského vládce.
Na základě tohoto článku tedy můžeme s pravděpodobností hraničící s jistotou
konstatovat, že kronikář Hájek věděl něco o pobytu Maďarů v Čechách v 10. stol.
Ostatní věci, týkající se vzniku Velvar si, tak jako spoustu jiných věcí ve své kronice,
prostě vybájil.

**********************************************
Z dopisu.pana Jiřího Krejčího:

Vánoce v Domově Velvary
Ani tomu nemohu uvěřit jak ten čas neuvěřitelně utíká, ale už jsem zde v Domově strávil šesté
Vánoce. Tak jako vždy každé oddělení má svůj vánoční stromek a výzdobu, která nám všem
připomíná vánoční svátky. Velké stromky jsou před jídelnou a v klubovně. V předvánočním čase
byl u nás zásluhou ZOŠ Velvary Mikuláš s anděly čerty, a každý jsme dostali adventní kalendář.
Také zde byly děti ze základní školy, které nám předvedly své zpěvy. Díky jim. Poděkování také
patří harmonikářům, kteří nám zahráli nejmilejší písničky a paní knihovnici z městské knihovny,
která nám vyprávěla o vánočních zvycích v našem regionu.
Na Štědrý večer jsme měli tradiční bramborový salát, řízek i rybu, a o svátcích slavnostní jídlo.
Tož byl to hezký vánoční čas !!!!!!

Ze vzpomínek Josefa Dryáka:
Řemesla a živnosti ve Velvarech
Řemeslo, kde syn byl pokračovatelem, bylo i truhlářství pana Kopřivy. Starý pan Kopřiva měl
dílnu v ulici na „Nábřeží“, vedle restaurace “U Jelena“. Vyráběl nábytek, okna, dveře a měl též
pohřební ústav. Po otci se chopil řemesla jeho syn, Oldřich Kopřiva. Pan Kopřiva si vzal za
manželku Boženu Beránkovou a měli spolu dva syny a dceru Danu. U něho se vyučilo mnoho
truhlářů. Jeden z nich byl též Jirka Linhart, který hrál na trumpetu. V té době měl pan Kopřiva
velký rajon, kde provozoval pohřby. Při každém pohřbu hrála muzika, která smuteční průvod
doprovodila až na hřbitov.
Chodilo se z Ješína do Velvar, z Černuce do Nabdína, ze Sazené na Chržín, z Poštovic do
Kmetiněvse, z Neuměřic do Zvoleněvse. Hráli jsme též v Budeničkách, ve Vraném, několikrát ve
Slaném, v Kralupech a v celém okolí. I v Praze jsme několikrát hráli.
Před průvodem šel Ferda z Domova důchodců, který nesl křížek. Za ním šla hudba, Hasiči,
Sokolové, Baráčníci i Legionáři byli v průvodu, když jim zemřel některý člen. Dále šel kněz,
ministranti a ředitel kůru. Za nimi jel pohřební vůz tažený koňmi, které řídil pan Sajfrt.
Za pohřebním vozem šli pozůstalí a v průvodu byla skoro celá obec. Když se přišlo na hřbitov, šlo
se do kostela. Z kostela šel průvod ke hrobu, kde byl vykonán smuteční obřad. Po ukončení obřadu
na hřbitově jsme vedli spolky s veselou pochodovou muzikou zpátky. Obyčejně jsme je dovedli do
některé restaurace, kde jsme ještě hráli a někdy se i tancovalo. Průvody mohly chodit po silnicích
bez obav, neboť nebyl takový provoz jako je dnes.
***************************************************

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy zve na výstavu

V roce 2011 oslaví Vyšší odborná
škola oděvního návrhářství a Střední
průmyslová škola oděvní v Praze,
která se v muzeu představuje,
padesáté páté výročí své existence.
Výstava je průřezem tvorby
posledních pěti let.

