VZPOMÍNKA
NA AKADEMICKÉHO MALÍŘE TOMÁŠE VOSOLSOBĚ

V polovině ledna se rodina a přátelé naposledy rozloučili s akademickým
malířem Tomášem Vosolsobě. Pražský rodák Tomáš Vosolsobě prožil zajímavý a
tvůrčí život. V letech 1952 – 1956 studoval na Výtvarné škole v Praze a poté v letech
1956–1962 na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 1982 přesídlil se svojí
švýcarskou manželkou Ritou do Bernu a posléze do Curychu. Zpět do České republiky
se společně vrátili v roce 2000 a usadili se u nás ve Velvarech.
Tomáš Vosolsobě se stal doma i ve světě uznávaným výtvarníkem. Samostatné
výstavy jeho obrazů hostily v průběhu let galerie a muzea nejen v České republice, ale
také ve Švýcarsku, v Itálii a v Německu. Ve svých výtvarných dílech se věnoval
zejména rozličným způsobům symetrie a nemalou část své tvorby zasvětil výrazným
barevným kontrastům.
Akademický malíř Tomáš Vosolsobě se výrazným způsobem zapsal do
kulturních dějin našeho města a navždy je obohatil. Čest jeho památce!

Informace MěÚ Velvary
Nové kontaktní místo na městském úřadě
Nové kontaktní místo vzniklo v přízemí městského úřadu. Vyřizuje se zde agenda dávek
hmotné nouze a pečovatelské služby, dále zde pořídíte výpis z Czech Pointu či fotokopie
dokumentů.
Od l. ledna letošního roku se zde rovněž vybírá poplatek ze psů, stočné a poplatek za
likvidaci odpadu.
Poplatek za likvidaci odpadu na rok 2011
Do konce února by měl být zaplacen poplatek za likvidaci odpadu. Částku 500,-- Kč na
osobu, je možné uhradit najednou nebo ve dvou pololetních platbách.
Přiznání k dani z příjmu za rok 2010
Také v letošním roce budou pracovníci Finančního úřadu Slaný přítomni ve Velvarech.
Dne 9. a 16. března, vždy od 13 hodin, budete mít možnost těmto pracovníkům odevzdat svá
přiznání k dani z příjmů, případně zde získat informace potřebné k jejich vyplnění.
Odečty vody ve Velvarech
Středočeské vodárny, a.s., Kladno oznamují, že ve dnech 2.2. až 20.2. bude prováděn odečet
vody ve Velvarech (netýká se Velké Bučiny a Ješína). Žádají občany, aby v případě
nepřítomnosti zanechali na viditelném místě stav vodoměru. Rovněž je možné stav nahlásit na
telefonní číslo 725 806 890.
***********************
OZNÁMENÍ
Město Velvary oznamuje, že v Domě s pečovatelskou službou ve Velvarech ve Slánské ulici
čp. 198 jsou volné dva byty o velikosti 1 + 0. V domě není zajištěna nepřetržitá pečovatelská
služba, proto musí případní zájemci vést poměrně samostatný způsob života a nevyžadovat
komplexní zdravotní péči. Pečovatelská služba, včetně zajištění dovážky oběda, je zajištěna
jen v pracovních dnech v době od 6:30 do 15:00 hodin.
Bližší informace: MěÚ Velvary (přízemí), pí Urbánková, tel. 315617007
DPS Velvary, Slánská čp. 198, pí Křtěnová, tel. 315761199
Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou ve Velvarech je možné podat do
28.2. 2011 u pí Urbánkové v přízemí Městského úřadu ve Velvarech. Zde je možné získat i
tiskopis potřebný k podání uvedené žádosti.
**************
Město Velvary hledá obsluhu veřejných WC (v objektu za radnicí) formou dohody o
provedení práce. Vhodné pro důchodce nebo invalidní osobu. Záchodky jsou otevřeny ve
všední den a nárazově při větších akcích ve městě i o víkendech (trhy, akce v DPS nebo na
náměstí). Náklady na provoz WC nese město Velvary.
Podrobnosti a přihlášení zájemců u tajemníka MěÚ – tel. 315 617 009 nebo možno i e-mailem
tajemnik.meu@velvary.cz . Přihlášky se přijímají do 15. února.

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 14:30 hod.
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

**************
Příspěvek MŠ Velvary
Okénko z naší školičky.
Prosinec 2010
6.12. proběhla již zmíněná ČERTOVSKÁ VESELICE." To jste ještě neviděli, jak se čerti
ženili.......". Naši čertíci se naučili krátký taneček, zarecitovali a zazpívali Mikulášovi,
andílkovi a pekelníkovi pěkné básně a písně, nechybělo ani pár soutěží a čertovsky rozjásané
disco. A nakonec sladká odměna (balíček plný dobrot).
Hned ve středu 8.12. se naši "předškoláci" vydali do velvarského muzea na akci BARVY A
VŮNĚ VÁNOC. Zajímavou a soutěživou formou si připomněli blížící se vanilkovo-skořicové
Vánoce, tradice vztahující se k vánočním svátkům a děti si prohlédly staré ozdobičky.
A konečně jeden z nejkrásnějších dnů v MŠ, den plný očekávání, napětí a rozzářených
dětských očí - VÁNOČNÍ BESÍDKA.
Kouzelná pohádka, spousta nových dárečků, zpívání vánočních písní a koled.
Také rodiče (akce SRPDŠ 21.12.) přichystali dětem zábavné odpoledne - "BĚH O
VÁNOČNÍHO KAPRA".
A máme tady leden.
6.1. jsme oslavili příchod TŘÍ KRÁLŮ a ještě tentýž den shlédli KOUZELNICKÉ
PŘEDSTAVENÍ.
Mistr kouzelník čaroval s kartami, barevnými šátky, s dřevěnými králíky....., naučil děti
vyčarovat dolary ze vzduchu.
Ještě jsme se těšili na jedno lednové divadelní představení, ale díky velké nemocnosti dětí
bylo přeloženo.
Mgr. Milena Vernerová
Bc. Radka Bečvářová

"Přemyslovci informují"
Regionální rada ROP Střední Čechy vyhlásila v polovině ledna nové výzvy Regionálního operačního
programu.
Obce či neziskové organizace mají v nich možnost požádat o dotace na projekty, které se týkají
mateřských a základních škol, místních komunikací nebo autobusových či vlakových zastávek a
terminálů. Ve výzvách týkajících se mateřských a základních škol mohou žádat obce s 500 až 5 000
obyvateli.
Ve výzvě č. 58: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace bude podpora zaměřena
na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé
napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se tedy o
zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám (vyjma maloobchodu a logistických center
včetně velkoskladů), dopravním terminálům (např. vlakové, autobusové nádraží), objektům určeným pro
vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod.
Výzva č. 59: 3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání (Mateřské školy): v této výzvě budou podporovány
investiční projekty mateřských škol. Jde o budování infrastruktury nebo modernizaci, obnovu a
rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné
funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a zavádění moderních technologií a dalších inovací ve
výuce.
Výzva č. 60: 3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání (Základní školy): tato výzva podporuje následující
zařízení: základní školy, základní umělecké školy, doplňkově lze podporovat investice do následujících
typů zařízení: školní kluby, školní družiny, školní jídelny (včetně základního technického vybavení
školních kuchyní), knihovny, tělocvičny a hřiště, prostory pro praktickou výuku.
Výzva č. 64: 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy podporované aktivity se týká rekonstrukce
nevyhovujících a výstavby nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a
souvisejícího vybavení. Podpořeny budou pouze investice do zastávek v majetku obcí.
Žádosti o dotace je nutno podat do 31. 3. 2011.
Základní informace najdete na našich webových stránkách www.premyslovci.cz a podrobnosti na
stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz. Pokud máte zájem ucházet se o dotace z těchto
výzev, nabízíme Vám odborné poradenství a rádi Vám při zpracování žádosti i následné administraci
projektu pomůžeme.
Pavla Řehořová
projektová manažerka sdružení Přemyslovské střední Čechy

OBEC UHY, se sídlem Obecního úřadu v Uhách,
čp. 31, 273 24 Velvary,
IČO 00235067, DIČ CZ00235067,
vlastník objektu „Restaurace Uhy čp. 62“
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pronájem provozovny Restaurace Uhy
Počátek pronájmu: 01.04. 2011
Lhůta pro podání nabídek: 01.02.– 16.03. 2011 do 15 hodin
Smlouva o pronájmu nebytových prostor a věcí movitých bude s vybraným
uchazečem uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností
prodlužování v případě bezproblémového užívání provozovny
s příslušenstvím a zařízením nájemcem.
Vážní zájemci mohou podávat nabídky do výběrového řízení na adresu
Obecního úřadu Uhy, a to pouze písemně. Možno podat poštou, či osobně
každé pondělí a každou středu od 10 do 12 hod., kromě 21. a 23.02. 2011,
kdy je úřad uzavřen.
Na nabídky doručené po 16.03. 2011 nebude brán zřetel.
Výběr uchazečů bude (dle doručených nabídek) provádět zastupitelstvo
obce, které zároveň určuje výši nájemného minimálně na období 1 roku.
Informace k výběrovému řízení můžete získat na telefonních číslech:
315761016 (pondělí a středa), či 724146998 (kdykoli v pracovní dny).
*************************************************

NABÍDKA PRÁCE
Přípraváře/zámečníka – sériová výroba tlak. nádob
Pro provoz v POMAR CZ s.r.o. (pracoviště Hospozín) přijmeme
zkušené přípraváře/zámečníky – příprava kovových výrobků pro následné
sváření (sériová výroba tlakových nádob pro zahraničního odběratele –
dlouhodobá perspektiva).
Preferujeme zkušené/šikovné a seriozní uchazeče o zaměstnání,
ideálně z Velvarska či blízkého okolí.
Telefon 774356062.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
INFORMUJE O NOVÉ SLUŽBĚ:

Internet pro seniory
Městská knihovna by ráda vyšla vstříc všem, kdo mají pocit, že na zvládnutí
základů práce s počítačem není nikdy pozdě.
*Naše nová služba je určena úplným začátečníkům z řad seniorů, kteří se chtějí
naučit pracovat s počítačem a využívat služeb Internetu a elektronické pošty.
Cílem je umožnit starší generaci naučit se těmto základům a pomoci jim
překonat strach z nových technologií. Zájemcům vysvětlíme postup při
založením e-mailové schránky i její používání a uvedeme je do základů práce
s počítačovým programem pro psaní textu.
*Výhody práce s internetem všichni začátečníci záhy ocení, neboť zde lze najít
například jízdní řády, mapy, slovníky, zdravotní informace, recepty a podobně.
Příjemným zpestřením může být i možnost e-mailové komunikace s vnoučaty či
se vzdálenými příbuznými a přáteli.
*Nabídka platí pro registrované čtenáře od 55 let, neregistrovaní se mohou
zaregistrovat před zahájením výuky. Výuka je zdarma.
*Pro výuku je vyhrazeno speciálně pondělní dopoledne od 8 – 10 hodin, a to
vždy na základě domluvy. Začínáme 7. 2. 2011.
*Výuka bude individuální. Vždy pro jednoho účastníka v délce trvání
maximálně 1 hodiny.
*Doporučená délka výuky 4 hodiny.
Více informací a taktéž zájemci o kurz se mohou přihlásit a domluvit si první termín osobně
v knihovně, telefonicky na čísle: 315 761 312 nebo e-mailem na adrese: knihovna@velvary.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
INFORMUJE O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ZA LOŇSKÝ ROK
Po každoročním nezbytném vypracování ročního výkazu o knihovnických činnostech
za uplynulý rok, který povinně zpracovávají všechny knihovny a odesílají k celostátní
evidenci, se s vámi podělím o některé zajímavé údaje.
V loňském roce jsme do knižních přírůstků zapsali 548 nových knih a celkový stav
našeho knihovního fondu k 31.12. 2010 čítal 15.445 knih. Za sledované období máme
zapsáno 712 registrovaných čtenářů, což je o 79 více oproti roku 2009. Celkem u nás
bylo obslouženo 26.353 návštěvníků, což je ve srovnání s předešlým rokem o
neuvěřitelných 6.816 návštěvníků více!!! Internet u nás vloni využilo 1.870 zájemců.
I tento údaj je v porovnání s rokem 2009 vyšší, v tomto případě o 243.
V roce 2010 jsme uspořádali pro veřejnost 20 kulturních akcí (besedy, výstavy apod.),
kterých se zúčastnilo 296 návštěvníků a 22 vzdělávacích akcí pro školy, které využilo
510 žáků základní školy a studentů střední školy.
Zhodnocení číselných údajů, které vykazují naši práci za loňský rok, je více než
potěšitelné i z toho důvodu, že valná část roku byla věnována náročné knižní revizi a
z důvodu inventarizačních prací, které nebylo možno provádět za plného provozu,
musela být knihovna na celý červenec pro veřejnost uzavřena.
Děkujeme všem skalním i zbrusu novým čtenářům za přízeň a důvěru, kterou věnují
velvarské knihovně. Těšíme se na setkávání s vámi i v letošním roce a nabízíme
možnost registrace i dalším občanům. Roční zaregistrování v dospělém oddělení činí
50,-- Kč a v půjčovně pro děti pouhých 20,-- Kč. Za tento malý obnos můžete využívat
všechny služby knihovny zdarma. Majitelé čtenářských legitimací mají zdarma i
přístup k internetu.
O všech chystaných letošních novinkách a plánovaných besedách s populárními
osobnostmi vás budu informovat v příštím Zpravodaji.
Zdeňka Ortová
***************

Mateřská škola Hospozín, okres Kladno
273 22 Hospozín 36
oznamuje, že zápis na školní rok 2011 – 2012 se uskuteční
ve dnech 9. a 10. února 2011 v budově mateřské školy,
vždy od 8.00 do 15.00 hodin.
Zapsány budou děti, které nastoupí od září 2011 a také děti, které budou
nastupovat v průběhu školního roku.
K zápisu přinesou rodiče dítěte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
V Hospozíně 13. ledna 2011
Eva Štanclová, řed. školy

Velvarští hasiči hodnotili rok 2010
Na výroční valné hromadě se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech, aby
zhodnotili rok 2010. Přivítali mezi sebou starostku města Jitku Linhartovou, starostu OSH
Kladno pana Oldřicha Zusku, zástupce HZS Kladno pana Koláře a zástupce hasičských sborů
z Kralup nad Vltavou a Hospozína.
Loňský rok byl významný především tím, že byla ukončena II. etapa modernizace hasičské
zbrojnice, na níž získalo město finanční dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím
MAS Přemyslovské střední Čechy, kde jsou naši hasiči jedním ze zakládajících členů.
Z dalších akcí byla významná účast hasičského sboru na V. celostátních hasičských
slavnostech v Litoměřicích včetně spanilé jízdy historických hasičských vozidel, která měla
zastávku ve Velvarech.
Hasiči si také nechali vyrobit nový sborový prapor, na který přispěly grantem Město Velvary,
Nadace pro podporu hasičského hnutí Přibyslav a SDH Velvary.
Významný byl dovoz humanitární pomoci obcím postižených povodní a vlastní pomoc členů
výjezdové jednotky v obci Bílý Kostel na Liberecku. Hasičům z Chrastavy zde předali
finanční dar, získaný sbírkou členů.
Velvarští hasiči rovněž zajistili průběh 16. ročníku soutěže dospělých Dědkiáda 2010 a účast
na dalších soutěžích v požárním sportu dospělých i mládeže a to se střídavými úspěchy.
Šest členů sboru obdrželo na valné hromadě ocenění a to medaili Za věrnost za svou aktivní
činnost.
V současné době má velvarský hasičský sbor 12 mladých hasičů a 79 řádných dospělých
hasičů. Z nejbližších akcí hasiči uskuteční tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 12.
února 2011 na Uhách.
Libor Šulc

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES

Sbor dobrovolných hasičů Velvary o.s. Vás srdečně zve na tradiční Hasičský ples,
který se koná v sobotu 12. února 2011 od 20 hodin na Uhách.
Hraje skupina DRUHEJ DOTEK, bohatá tombola.
Svoz návštěvníků proběhne tradičně autobusem pana Vinše v 19.20 a v 19.40 hodin
z velvarského náměstí.
Vstupenky v předprodeji, na sále pouze do naplnění kapacity.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2010
Během roku 2010 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 2 697 lidí.
Výstavy
Tomáš Vosolsobě: výstava obrazů a kreseb
Historické kočárky - pokračování výstavy kočárků ze sbírky Věry Čížkové
VIII. velvarský výtvarný salón - kresba, malba
Petr Bareš: Obrazy, kresby, drobná plastika
Komorní výstava kreseb Georga Karse u příležitosti 130. výročí malířova narození
Alexis Terzieff: Paříž ve Velvarech - výstava fotografií / Pražská brána/
Napříč časem aneb nezdolní spolužáci - výstava tvorby absolventů výtvarné školy v Praze
z roku 1956 / Pražská brána/
Jaroslav Konvrzek: výstava obrazů
František Saifrt: Moje rodné město Velvary- výstava obrazů
VIII. velvarský výtvarný salón - fotografická část
Strašidla ze špejcharu - tradiční halloweenská výstava v galerii Jiřího Corvina
Tomáš Záborec: Dřevomalby
Výstava novoročenek – galerie Jiřího Corvina
Kulturně- výchovné akce
Cestovatelské večery - povídání cestovatelů spojené s promítáním fotografií a filmů,
organizátorem společně s muzeem je OS Natvrdlí, během roku proběhlo šest těchto večerů.
Hrajeme si v muzeu - program u příležitosti Dne rodin a Mezinárodního dne muzeí
Velikonoce v muzeu - výukový program pro děti a mládež realizovaný ve spolupráci s TOM
Javory Černuc; tradice, lidové zvyky postního a velikonočního období, techniky zdobení
kraslic, v rukodělné části malování vajíček. Programu se zúčastnily tři třídy ZŠ Velvary.
Vezmi tužku a namaluj mi hrušku - výtvarný program patří ke stálé nabídce programů pro
školy, v roce 2010 se ho zúčastnily dvě třídy ZŠ Velvary
Dny evropského dědictví - vlastivědná vycházka po Velvarech pod názvem Příběhy domů,
Městské muzeum – výstava, Pražská brána - výstava a prohlídka prostor, kostel sv. Kateřinyprohlídka s výkladem.
Halloween ve Velvarech - Stašidla, strašidla, hejbejte se - tradiční „ dušičková“ akce
pořádaná společně s TOM Javory Černuc, rej strašidel a pohádkových postav, výstava
Strašidla ze špejcharu, volba nejhezčích masek.
Adventní neděle ve Velvarech - spolupořadatelé město Velvary, ZŠ Velvary, ZŠ Karla
Krohna, TOM Javory Černuc; adventní koncert v secesním sále muzea, vánoční jarmarkv
areálu volného času, výstava novoročenek v galerii Jiřího Corvina, rozsvícení vánočního
stromu s programem Příběh vánočního štěněte v podání dětí ze ZŠ a ZUŠ Velvary.
Vůně a barvy vánoc - výukový program realizovaný ve spolupráci s TOM Javory Černuc;
vánoční koření a aromatické esence adventu a vánočních svátků, vánoce ve výtvarném a
lidovém umění, betlémy, vánoční ozdoby a dekorace našich předků. Programu se zúčastnilo
pět tříd ZŠ Velvary a jedna třída MŠ Velvary.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“- muzeum se podílí na organizaci koncertů
pořádaných městem Velvary, v roce 2010 se uskutečnily tři koncerty v secesním sále muzea a
jeden v kostele sv. Kateřiny.
Přednáška o kineziologii

Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání zastupitelstva
Akce SOŠ Velvary, ZŠ Velvary a ZŠ Velvary, Karla Krohna
Pochod Velvarský tolar - pořadatel KČT Kralupy n. Vltavou, v budově muzea byl cíl
pochodu a účastníci si mohli prohlédnout stálou expozici muzea a Pražskou bránu.
Sbírkotvorná činnost
V roce 2010 bylo zapsáno do přírůstkové knihy 14 předmětů, ostatní předměty darované
v tomto roce muzeu občany byly zapsány do tzv. registrace a po zpracování se stanou
sbírkovými předměty nebo budou dále registrovány jako pomocný studijní materiál pro
potřeby výstav, expozic a badatelů.
Ve druhém stupni evidence bylo zpracováno 25 sbírkových předmětů a 1 611 předmětů prošlo
řádnou roční inventurou.
Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování devatenácti badatelům zajímajícím se
o sbírky muzea a historii města Velvary a okolí.
Městské muzeum Kralupy nad Vltavou uspořádalo výstavu k jubilejnímu roku /130. výročí
narození a 65. výročí úmrtí/ svého rodáka malíře Georga Karse. Základem výstavy byla
sbírka malířových obrazů zapůjčená z Městského muzea Velvary.
************************************************************
POZVÁNKA

MATEŘSKÉ CENTRUM U SKŘÍTKŮ
Milé maminky, od 4.2. 2011, pro Vás otevírám nové mateřské centrum, založené na
principech waldorfské pedagogiky, v podkrovních prostorech rodinného domu ve Velvarech.
Centrum je určeno pro rodiče s dětmi od 0 - 4let.
Principy waldorfské pedagogiky jsou založeny na pravidelném rytmu, opakujících se
činnostech, následování ročních dob, prací s přírodním materiálem. Tímto směrem se bude
ubírat i mateřské centrum.
Denní program bude začínat od 9 hodin společným kroužkem, kde si zazpíváme,
zatančíme, zahrajeme.
Poté ponecháme naše ratolesti volné hře podle jejich představ. K dispozici je velké
množství hraček, výlučně z přírodního materiálu, jako je dřevo, ručně šité panenky a
háčkované hračky plněné ovčím rounem, voskové bločky na kreslení, domeček, auta,...).
Zatím, co si děti budou hrát, mohou se maminky věnovat výrobě drobných dárků a ozdob.
Samozřejmě z přírodního materiálu (ovčí vlna, filc, hedvábný a transparentní papír, včelí
vosk, twist art, korálky,..).
Všichni se rozloučíme ve společném kroužku okolo 11.30 hodin.
V teplých měsících bude k dispozici i zahrada (dřevěná věž s lávkou, provazovým
žebříkem, skluzavkou), dále 2 houpačky, 2 pískoviště, trampolína, dětský domeček a pro
maminky altán.
Prostory jsou kapacitně omezeny, takže přihlášení předem je nutné,
přihlášení a info je možné na tel. 602 415 775, nebo na
e-mailu. m.podivinska@centrum.cz

začátek v pátek 4.2. , dále každý pátek od 9 - 12 hod., cena za dopoledne
200,-- Kč (cena je za rodinu).
Na všechny se moc těší Míša Rjaibi (Podivínská)
Vystudovala jsem SOZŠ – dětská sestra, VOPŠ – speciální pedagogika a 6 let jsem vyučovala
ve waldorfské školce, pod vedením Táni Smolkové – zakladatelky waldorfské mateřské školy
v Praze. Momentálně vedu waldorfskou miniškoličku při wal. školce Maitrea ve Slušticích
www.skolka-maitrea.cz
!!! Přezůvky s sebou !!!

Rodáci a náplavy
Kdyby někdo přišel s myšlenkou uspořádat sraz pražských rodáků, nejspíš by rychle
skončil v blázinci. Ona totiž idea rodáků nerozlučně patří k vesnici, možná i k malému městu.
Prostě k takovému sídelnímu útvaru, kde se v podstatě všichni znají. A když už se odstěhují
někam jinam, čas od času zatouží po tom, aby se s těmi známými mohli zase setkat.
I když – rodáci v pravém slova smyslu už vlastně téměř neexistují. Doby, kdy měl
člověk v rodném (dřív v křestním) listu zapsáno jako místo narození stejnou obec, v jaké
bydleli jeho rodiče, ty už jsou neodvratně pryč. Před lety se děti rodily v maminčině posteli,
ale dnes až na výjimky odjíždějí za tím účelem do bližší nebo vzdálenější porodnice. Takže
pojem „rodák“ už vlastně vyjadřuje pouze skutečnost, že někdo v daném místě nějakou dobu,
a to nejspíš v dětství, žil.
A právě na vesnici existuje pravý protipól rodáka – to je náplava. Tedy člověk, který se
ve zralém věku přistěhoval. Ale i tady jsou podstatné rozdíly. Nejvíce tolerovaní jsou mezi
náplavami ti, kteří se k někomu z „rodáků“ přistěhovali, a to zpravidla za účelem přivdání či
přiženění. Pokud ale někdo na vsi koupí dům a přijde tam bez jakýchkoliv rodinných vazeb,
trvá to aspoň tři generace, než je vnímán jako opravdový domorodec. Něco jako kdysi
v Anglii, kdy byl pirát Francis Drake roku 1581 pasován na rytíře, ale teprve jeho vnuci byli
vnímáni jako opravdoví šlechtici.
Já osobně jsem u nás v Sazené ve složité situaci. Moje maminka se tady skutečně
narodila, její rodiče tady žili až do své smrti a všichni společně teď odpočívají na chržínském
hřbitově. V dětských letech jsem Sazenou hojně navštěvoval, měl jsem tady spoustu známých
i kamarádů, ale v dospělosti jsem se toulal po světě. A až na stará kolena jsem se vrátil do
vesnice, kde náš rod žil prokazatelně nejméně sedm generací. Rodák tedy v pravém slova
smyslu asi nejsem, ale můj vztah k tomuto místu není o nic slabší než vztah těch, kteří odtud
celý život nevytáhli paty. Ale to jim ani nezávidím, ani nevyčítám. Žijeme tu nyní společně a
nemám pocit, že bych tu byl vnímán jako nějaké cizí těleso.
Dnes, v době Internetu, mobilních telefonů a podobných vymožeností, mohou mít lidé
k sobě daleko blíž než v minulosti. Mohou spolu bez problémů a na ohromnou dálku
korespondovat, posílat si čerstvé obrázky, podívat se téměř živě na svá oblíbená místa. Jsem
rád, že čím dál víc tuto možnost využívají nejen ti nejmladší, ale právě lidé ve věku blízkém
důchodu, často i důchodci. Znám opravdu hodně takových, kteří už přestali považovat počítač
za ďáblův vynález a naučili se komunikovat po Internetu, a kteří tak objevili zdánlivě ztracené
přátele, spolužáky – a taky rodáky.
Mám velké pochopení pro ty, kteří dnes žijí někde jinde a chtěli by se do Sazené
podívat. Ale tak, aby se znovu mohli setkat s těmi, se kterými se tady potkávali před lety. A
tak vznikla myšlenka, zorganizovat setkání, které by jim to umožnilo. Jsem si vědom, že s tou
myšlenkou nejsem ani první, že už se podobná setkání uskutečnila a vím, že na ně mnozí rádi
vzpomínají. A budu rád, když tak budou vzpomínat i na to setkání sazeňáků, které se
uskuteční letos v květnu.
Rudolf Votruba

PROGRAM
SETKÁNÍ SAZEŇÁKŮ 2011
Kdy: 21. května 2011 od 9:00 hodin
Kde: Velký sál Obecního úřadu a celá Sazená
Kdo: Zváni jsou všichni sazenští obyvatelé – trvale i rekreačně bydlící, rodáci a příznivci
Program:

9:00 – 10:00 Velký sál: Registrace účastníků a slavnostní zahájení
- prezentace sazenských pamětihodností
10:00 – 14:00 Prohlídka Sazené a okolí
- Malý sál, prodej knih o Sazené
- Malé pevnostní muzeum
- Mariánský sloup a zvonička
- Výrobna kosmetických přípravků – prohlídka a možnost zakoupení
- Barokní mlýn – památkově chráněný
- Vyhlídkové lety (Sazená-Říp-Ledčice-Nová Ves-Nové Ouholice-UhyVelvary-Budihostice-Chržín-Sazená); letadlem pro 3 pasažéry, let
cca 20 minut; akční cena pro 1 účastníka 500,- Kč.
14:00 – až do konce Společenská zábava na velkém sále
15:00 Společná fotografie všech účastníků v parku před zámkem

Účastnický poplatek 100,-Kč; každý registrovaný obdrží upomínkový předmět se sazenským
motivem, pohlednici, pamětní list a odznak účastníka opravňující ke vstupu na všechny akce
a poštou společnou fotografii.
***************************************************************************
*Písemné přihlášky nejpozději do 30. 4. 2011 – jakkoliv na následující adresy:
 Obecní úřad, Sazená 1, 273 24 Velvary; e-mail: ou.sazena@seznam.cz ; starosta :
724 184 870

Závazná přihláška na akci Setkání sazeňáků 2011 dne 20. 5. 2011
Jméno a příjmení:
__________________________________________________________
Adresa:
__________________________________________________________
+ počet dalších osob: ____________________________ které se s přihlášeným akce zúčastní
Mám/nemám* zájem o zajištění oběda na 21. 5. 2011 pro __________osob
Kontaktní údaje:
_______________________________________________
(telefon, mobil, e-mail, další)
*nehodící se škrtněte

