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Dne 1. 2. 2014 oslavila

paní Marie Štollová
75. narozeniny.
Mnoho štěstí, zdraví a pohody
jí do mnoha dalších let
přejí dcery, zeťové a vnoučata
Tereza, Jakub, Nikola a Matěj.

Za samosprávu
„Domova Velvary“
bych rád poděkoval všem pracovnicím
Domova, hlavně sestrám, ale i též ženám v kanceláři, v kuchyni, v prádelně a uklizečkám, včetně žen v jídelně.
Děkujeme za vánoční pohodu, dobré
jídlo a kulturní program.
Přeji všem vše nejlepší v tomto roce.
Za samosprávu Domova Velvary
Jiří Krejčí

Dne 1. února 2014 uplyne
jeden rok od úmrtí pana

Stanislava Horáčka.
S láskou vzpomíná manželka
Zdeňka Horáčková, rodina a přátelé.
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Z práva starostky

Vybráno z jednání rady
Listopad 2013
Starostka informovala radu o průběhu elektronické aukce na výběr dodavatele
elektrické energie a zemního plynu – aukce proběhly dne 8. 11. 2013, na dodávku
elektrické energie se přihlásili 4 uchazeči
(Centropol Energy a.s., Europe Easy
Energy a.s., Amper Market a.s., EP Energy
Trading, a.s.), aukci vyhrála společnost
Europe Easy Energy a.s. Na dodávku
zemního plynu se přihlásilo 6 uchazečů
(Centropol Energy a.s., Europe Easy Energy a.s., EP Energy Trading, a.s., VEMEX
Energie, a.s., Pražská plynárenská, a.s.,
Pragoplyn, a.s.), aukci vyhrála společnost
Pragoplyn, a.s.
Rada se zabývala sestavením rozpočtu
na rok 2014 a doporučila zastupitelstvu
přednostně zařadit ty investice, na které
je možné získat dotaci.
Rada jmenovala pana Vlastimila Jandouše
a Ing. Jitku Valchářovou členy školské rady
při Základní škole Velvary, okres Kladno.
O. p. s. Ulice dětem, jejímž cílem je
„dostat děti z ulice“ do klubů, sportovních
a kulturních zařízení atd., nabídla městu
spolupráci. Pokud se o. p. s. podaří uspět
se žádostí o grant na její činnost, bude
mít k dispozici značnou finanční částku na
uskutečnění svého projektu. V rámci tohoto
projektu by se mohly realizovat akce, na
které se městu dosud nepodařilo získat dostatek finančních prostředků (rekonstrukce
a dostavba kina a sokolovny, stavba skateparku), případně by se mohla společnost
podílet na opravě kostela sv. Jiří (pro možné budoucí koncertní využití), apod.
Rada vzala na vědomí úvodní informaci
Sboru dobrovolných hasičů o stavu
příprav 150. výročí založení nejstaršího
českého dobrovolného hasičského sboru
v roce 2014, hlavní oslavy proběhnou

4 Zpravodaj Velvary

v sobotu 24. května 2014.
Starostka informovala radu, že stav mostu přes Bakovský potok se dle informace
KSÚS (Krajské správy a údržby silnic) opět
zhoršil. KSÚS vyzvala správce sítí, aby si
své sítě přeložili z tělesa mostu.
Starostka informovala radu, že se městský úřad zabýval možností, jak osvobodit
od místního poplatku za svoz odpadu
nemovitosti k bydlení, ve kterých není
hlášena k trvalému pobytu žádná osoba
a skutečně zde nikdo nebydlí. Městský úřad
dospěl k závěru, že obecně toto osvobození
ve vyhlášce stanovit nelze. Možností by
bylo opět umožnit správci poplatku promíjet poplatky z důvodu tvrdosti zákona, to
však dosud platná právní úprava neumožňuje.
Starostka a místostarosta informovali
radu o probíhajících stavbách ve městě:
Rekonstrukce povrchu v ul. Pivovarská –
v případě příznivého počasí budou práce
probíhat s dvoutýdenní přestávkou v období Vánoc – pravděpodobný termín dokončení - první polovina ledna. V listopadu
probíhají další investiční kace: oprava
střední části krovu kostela sv. Jiří, opravy
dvora, vrat a omítek radnice, přemístění
Palladia a realizace zeleného pásu v ul. Za
Roudnickou branou.
Rada schvaluje používání znaku města Velvary Centrem sportu při ZŠ Velvary
v propagačních materiálech.
Rada schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na projekt „Snížení emisí – Pořízení čistící komunální techniky – město Velvary“ ve výši 172 667,00 Kč
Rada schválila smlouvu o výpůjčce mezi
městem Velvary a Městským muzeem Kralupy nad Vltavou, budou zapůjčeny předměty ze sbírky Městského muzea Velvary
k doplnění stálé expozice Městského muzea

Zprávy z rady
Kralupy nad Vltavou.
Rada schválila vyhlášení grantového řízení
pro rok 2014, v návrhu rozpočtu je na granty vyčleněna částka Kč 450 000,--.
Starostka informovala radu o schůzce
v Panské hospodě, kde Nadace Tomáše
Vosolsobě představila záměr vybudování
galerie.

Prosinec 2013
Rada schválila návrh zadávací dokumentace na přípravu projektů. Projektová příprava
proběhne v roce 2014, stavba dle finančních
možností města a dotačních možností by
měla proběhnout v roce 2015. Jedná se
o tyto projekty: chodník v ul. Slánská – Malovarská (rekonstrukce a dostavba), chodník
v ul. Za Roudnickou branou (rekonstrukce
a dostavba), chodník v ul. U Cukrovaru
(stavba), místní komunikace na Velké Bučině (rekonstkrukce) a zřízení přechodu pro
chodce u radnice.

Rada schvaluje výpůjční smlouvu mezi
Městem Velvary a Městským muzeem Kralupy nad Vltavou na obrazy Jiřího Karse.
Členka rady Ing. Valchářová informovala
o založení o. s. Velvarské kolečko, které
vzniklo ze sdružení rodičů při mateřské
škole. Předsedkyní o. s. se stala
Ing. Valchářová.
Rada vzala na vědomí informaci starostky
o tom, že se obrátila na zástupce Českých
drah – přednostu ž. st. Kladno se žádostí
o přidání jednoho nočního spoje na trati
Velvary – Kralupy nad Vltavou. Požadavek
byl projednán na odboru dopravy Středočeského kraje. Dle sdělení zástupců odboru
dopravy nemá Středočeský kraj dostatek
finančních prostředků a požadovaný spoj
nelze přidat.
Ve Velvarech dne 14. 1. 2014
Jitka Linhartová

Školení
obsluh
motorových
pil
Určení pracovníci technické
čety města a členové
velvarské hasičské jednotky
absolvovali v sobotu 18. ledna
opakovací školení obsluh
motorových pil. Teorii absolvovali u lektora v Bratkovicích
a na praktický výcvik se
přesunuli do Nelahozevsi.
L. Šulc, foto M.Petráček.
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Zprávy z města

My tři králové jdeme k vám...

... tato koleda se v neděli 5. ledna 2014 nesla po celých
Velvarech. Jestli jste měli to štěstí a skupinka tří mudrců
z Východu putujících za betlémskou hvězdou zastavila i
u vašich vrátek, víte, že ji každému, kdo přispěl do jejich
zapečetěné kasičky nějakým penízkem, zazpívali celou
a z plna hrdla!
Putovali a zpívali statečně celý den, za deště i zimy, až
téměř do tmy.… odměna však byla veliká - celkem od vás
vykoledovali přes 9.000,- korun! (A to nepočítáme jistě
nemalou částku, již vykoledovali koledníci při ranní mši
ve velvarském kostele!) Peníze jsme předali Farní charitě
Kralupy nad Vltavou, na jejíchž webových stránkách
www.charita.nasefarnost.cz se dozvíte jaká dobrá věc
se díky vaší podpoře uskuteční.
Všem, kteří před našimi „třemi králi“ nezavřeli dveře, moc děkujeme a těm, kteří se jich
letos nedočkali radíme - příští rok otevřete okna a poslouchejte… jak uslyšíte jejich zpěv,
vydejte se jim v ústrety! Uvidíte, že budou moc a moc rádi...
Za dvě koledující tříkrálové družiny
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Michaela Kuptíková.

Zprávy z města

Most přes Bakovský potok
Občané se mě čas od času ptají: „Kdy už konečně opravíte most přes Bakovský potok?“
Odpovídám: „Nikdy. Most neopravíme, protože nám nepatří.“ Na majetek, který není
ve vlastnictví města, nemůžeme a ani nechceme vydávat finanční prostředky.
Jak to tedy s mostem vypadá? Most je ve vlastnictví Středočeského kraje, stejně jako
všechny průjezdné komunikace (směr Černuc, Budihostice, Uhy, Velká Bučina, Kralupy
nad Vltavou, Slaný, Nabdín).
O most a všechny krajské silnice se stará Krajská správa a údržba silnic (KSÚS). Tato
organizace hospodaří s ročním rozpočtem cca 800 mil. Kč a spravuje více než 8 000 km
silnic II. a III. třídy na území Středočeského kraje. Pro srovnání KSÚS Karlovarského
kraje má roční rozpočet 700 mil. Kč a pečuje o cca 2 500 km silnic na území Karlovarského kraje (tuto informaci jsem obdržela od náměstka hejtmana Středočeského kraje
p. Petery na jednání vedení kraje se zástupci starostů naší oblasti v lednu t. r.)
Upozornili jsme na velmi špatný stav krajských silnic a na jejich nedostatečnou údržbu.
Vše je otázkou priorit – námi zvolení zastupitelé mají jiné priority než zastupitelé karlovarští. Silniční síť ve Středočeském kraji je přitom zatěžována daleko více než v jiných
krajích.
Špatný stav mostu byl zjištěn v polovině roku 2012, v závěru roku 2012 byly osazeny
vymezovací sloupky a osazeno dopravní značení, které sice zakazuje nákladním automobilům nad 6 (resp. 18) t vjezd na most, nikdo to však nekontroluje a toto dopravní značení ani neumožňuje našim městským strážníkům kontrolu provádět. Přestože jsme
navrhli jiný způsob značení a proti tomuto současnému jsme se odvolali, k žádné změně
bohužel (i přes naše urgence a upozornění) nedošlo.
Na mostě nechali v závěru loňského roku pracovníci KSÚS nainstalovat mobilní betonové
zábrany namísto původních červenobílých vymezovacích sloupků. Správci sítí dostali
pokyn, aby si sítě z mostu přeložili, KSÚS připraví projekt na opravu. Kdy k opravě
dojde, není bohužel v tuto chvíli známo. Velmi bych si přála, abych Vám mohla co nejdříve podat zprávu o tom, že most je již opraven...
Jitka Linhartová
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Zprávy z města

Rovnýma nohama
... vkročili do nového roku a roku 150. výročí svého založení naši hasiči. Hodinu po půlnoci 1. ledna vyjížděli k požáru kůlny 5x10 m do obce Chržín, kde zasahovali společně
s kolegy z Kralup a Ledčic. Škoda vzniklá požárem činila asi 10 tisíc Kč. Večer již sloužili
asistenční službu při novoročním ohňostroji!

Poděkování

Organizátoři prosincového benefičního koncertu „pro Lauru“ děkují všem za účast a finanční příspěvky. Podařilo se vybrat krásných 15.932,- Kč, za něž děkujeme my i Laura.

Obrubníky

Krádeže poklopů
Několik krádeží železných poklopů jsme
zaznamenali v poslední době v našem
městě. Například v zeleném pruhu v ulici Karla Krohna nebo přímo v cestě podél vlečky k bývalému cukrovaru. Že může
dojít k těžkému úrazu si zloději nepřipouští. A právě u druhého případu byl pachatel
identifikován za pomoci místní sběrny! Obdržel pořádkovou pokutu od městské policie a víko se vrátí zpět na místo.
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První kontrolní den v novém roce
(14.1.2014) projednával stav prací na
opravě Pivovarské ulice. Řešily se úpravy
v osazení obrubníků, vchody do domů
a další práce. Příznivé počasí umožňuje
pokračování prací, což se moc nečekalo.
Dodavatelem stavby je stavební firma Rybář z Mělníka.

Zprávy z města

Vernisáž
Slavnostní vernisáž fotografické výstavy
PhotoOrbis dětem velvarského fotografa
Miroslava „Doylemana“ Krhounka a jeho kolegy
Ivana „Pláteníka“ Šuleka proběhla ve čtvrtek 16.
ledna 2014 od 18 hodin v Zámecké galerii města
Kladna. Oba vystavující muselo potěšit, jak
vysoký počet návštěvníků tuto kulturní událost
navštívil. K tomuto úspěchu jim srdečně
blahopřejeme a panu Krhounkovi děkujeme
za vzornou reprezentaci Velvar.
Výstava probíhá od 17. 1. do 2. 3. 2014, kdy
se od 16 hodin uskuteční slavnostní předání
výtěžku z výstavy Dětskému centru Kladno.

Jan Antonín

Koželuh

200. výročí úmrtí
narodil se 14. 12. 1738 ve Velvarech
zemřel. 3. 2. 1814 v Praze
Významný skladatel chrámové hudby 18.
století, v počátcích své tvorby ho lákalo
i divadelní prostředí a byl prvním Čechem,
který složil operu- ovšem v italském duchu
a také italsky zpívanou, jak bylo tehdy v módě.
Celkový počet skladeb Jana Antonína Koželuha
je odhadován na 400, velká část jeho děl je
mimořádně osobitá a má vysokou technickou
i uměleckou úroveň. Od roku 1784 působil
jako regenschori Svatovítské kapituly, byl
též významným hudebním pedagogem.
Jitka Kůrková

www.velvary.cz
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U mělecká škola

Vítejte u nás, v základní umělecké škole.
Je to tak, už za sebou máme téměř
polovinu školního roku 2013-2014. Ani
jsme to nestačili zaregistrovat, ale
pomalu je čas na první ohlédnutí za
vykonanou prací.

Naši žáci mají za sebou několik
veřejných vystoupení ve škole i jinde.
Koncertovali jsme při adventních slavnostech na zámku Nelahozeves, tančili jsme
při rozsvěcení vánočních stromů ve Velvarech a v Hospozíně. Žákyně tanečního
oboru úspěšně reprezentovaly na přehlídce tanečních souborů základních uměleckých škol Stochovská grácie. V sále naší
školy se konaly koncerty renesanční hudby, pěveckého sboru Smetana a pěvecký recitál z díla Leopolda Koželuha a Antonína Dvořáka. Pro naše malé žáky a jejich sourozence jsme pozvali i čerty z pekla. Pro dětské diváky jsme měli pohádkové divadýlko.
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Tento školní rok přináší některé změny proti časům minulým. Smyslem
inovací není změna za každou cenu. Snažíme se, aby změny vplynuly postupně do
života školy bez narušení výuky a ku prospěchu našich žáků.
V první řadě se jeví jako důležité
rozšíření nabídky vyučovaných oborů na
naší škole, což je na první pohled jednoduché, ale při limitech daných kapacitou
školy a tím omezenými mzdovými prostředky je to úloha vyžadující značné úsilí.
Přesto se to podařilo a od začátku školního roku vyučujeme po letech opět trubku,
kytaru, sborový zpěv a rozšířili jsme úvazek klavírní třídy. Od druhého pololetí začínáme vyučovat také hru na příčnou flétnu. Všichni noví pedagogové mají odpovídající kvalitní vzdělání a praxi v oboru.
Členy našeho pedagogického sboru jsou
také učitelé s dlouholetou praxí i na vyšším stupni uměleckých škol nebo mající
absolutorium více oborů.

Návštěvníci žákovských koncertů
jistě zaregistrovali další změnu. Pravidelně každý měsíc se koná vystoupení žáků
hudebního oboru. Smyslem této novinky
je, aby každý žák měl prostor k prezentaci výsledků svého snažení při studiu a přímou konfrontací s výkony svých vrstevníků byl motivován k další práci. Pro rodiče
bude určitě zajímavé poslechnout si také
ostatní žáky a nástroje.
Naším dalším cílem je otevřít
prostory školy pro kulturní a společen-

ské akce se zaměřením na děti a mládež, abychom maximálně využili potenciál, který budova a zařízení školy nabízí. Již jsme navázali spolupráci se sdružením Človíček a sdružením Natvrdlí, která
jsou u nás vzhledem k charakteru jejich
činnosti vítána. Také jsme nabídli žákům
koncerty kvalitních interpretů, na kterých
se mohou dostat do přímého kontaktu
s výkonnými umělci, poznat kvalitu
a úroveň těch, kteří opravdu něco umí.

V těchto dnech probíhá proces
zařazování žáků přípravné hudební výchovy do tříd k jednotlivým učitelům podle
vybraného nástroje. Pro někoho je to jednoduché a pro dalšího složité. Záleží
na mnoha faktorech, které mohou volbu
ovlivnit, a ne každý rodič je dostatečně
informován a motivován. První krok již
byl učiněn, dítě navštěvuje přípravnou
hudební výchovu. Při dalším rozhodování
je třeba zjistit, jaké obory škola může
nabídnout a kolik je reálně volných míst
v daných třídách. Neméně důležité jsou
i fyzické předpoklady dítěte, které nejlépe
posoudí vyučující. Další jsou pracovní
návyky a povahové vlastnosti žáka, ty
má v patrnosti vyučující PHV, který může
poradit, a nakonec rodič sám by měl

zvážit, jak je jeho potomek schopen
obstát při cílevědomé přípravě, kterou
některé obory vyžadují přinejmenším
stejně jako dostatečnou míru talentu.
Ze zkušenosti víme, že pokud není výběr
nástroje podmíněn danými faktory (vlastnictví hudebního nástroje, pokračování
v rodinné tradici, atd.), je celkem jedno
jaký nástroj vyberete, důležitý je přístup
k dalšímu studiu, celková motivace žáka
a jeho podpora v rodině, vedení k pracovitosti a zodpovědnosti v přípravě na hodiny. Pokud žák zvládne hru na jeden nástroj, je později schopen zvládnout i další nástroje. Takže shrnuto do jedné věty:
pokud máte jasnou představu a shoduje
se s nabídkou školy, není co řešit, pokud
nejste rozhodnuti, svěřte dítě do našich
rukou a cesta k hudbě je zaručena.

Využijte možnosti docházet do
hodin s Vaším dítětem a staňte se pro
vyučujícího partnerem v péči o jeho vzdělávání. Je velká výhoda, když máte možnost zúčastnit se výuky a víte jak pomoci
dětem při domácí přípravě. Těšíme se na
spolupráci s Vámi i Vašimi dětmi v naší
škole!
Za kolektiv pedagogů ZUŠ Velvary
Oldřich Adelt, ředitel

Inzerce
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20 let

B lahopřání

Poděkování knihovnici dětského oddělení
a vedoucí Městské knihovny ve Velvarech

paní Zdeňce Ortové
za její dlouhodobou a trpělivou práci s dětmi,
které nejen dokáže nadchnout pro četbu knížek,
ale také pro ně vymýšlí nejrůznější akce a soutěže.
Dodatečně blahopřejeme ke dvacetiletému výročí
knihovnictví, které „oslavila“ 3. ledna 2014
(ve velvarské knihovně pracuje od 3. 1. 1994).
Za Městskou knihovnu spolupracovnice:
Blanka Tauerová
a knihovnice z dospělého odd. Anna Kratochvílová

www.velvary.cz
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
také v tomto roce se budeme pravidelně
setkávat nad novinkami z naší školy.
Již z minulého čísla víte, že před Vánocemi nás postihla havárie topení v pavilonu 1. stupně. Aby nemusela být přerušena výuka, topení bylo opraveno provizorně. S celkovou opravou se čekalo až
na vánoční prázdniny, kdy havárie topení
byla zcela opravena s celkovými náklady
50 tisíc Kč. Děkujeme panu Vosmikovi
a panu Vobořilovi, kteří ve svátečních
dnech prováděli opravné práce.

Nejvýznamnější událostí tohoto měsíce
se stal zápis do 1. tříd. Zvolili jsme tentokrát netradiční termín, a to čtvrtek 16.

18 Zpravodaj Velvary

ledna a pátek 17. ledna. Pro letošní zápis
jsme zvolili téma letadla v souladu se
školním vzdělávacím programem, který
nese název „Objevná cesta dětí.“ Po příchodu do školy děti nastoupily na palubu
letadla, kde děvčata ve slušivých uniformách letušek rozdávala letenky. Ocitly
se tak na pomyslné školní palubě. Na
letenkách měly děti vyznačená stanoviště s dovednostními úkoly. Rodiče v počítačovém centru vyplnili všechny důležité
formuláře a potom se dětí ujali učitelé 1.
stupně, aby prověřili jejich školní zralost.
Velký zájem mezi rodiči je o přípravnou
třídu, která na naší škole pracuje již několik let. Přítomna byla rovněž i vedoucí
školní družiny, rodiče tak měli možnost
předběžně přihlásit své dítě do družiny.
Pokud město Velvary získá grant z fondů
Regionálního rozvoje měst a obcí,
proběhne rekonstrukce budovy ve Školní
ulici. Družina by tak získala další prostory, což jistě přispěje k navýšení i k lepšímu vyžití dětí. Školní speciální pedagog
Mgr. Štefanová odpovídala na dotazy
rodičů ohledně školní zralosti.

Do budoucích 1. tříd bylo zapsáno 55
dětí, rodiče 18 dětí požádali o odklad

školní doc házky. Všem budoucím školákům přejeme hodně úspěchů v jejich
práci ve škole.
Velmi zajímavé jsou výsledky letošních
SCIO testů žáků 9. tříd. Testování hradí
rodiče, proto testy nepsali všichni žáci.
Zaznamenáváme stále se zlepšující
výsledky našich žáků. Ve školním roce
2010/11 v českém jazyce patřila ZŠ Velvary k 20% škol s nejhoršími výsledky.
Vyřešené úkoly v matematice nás zařadily mezi školy průměrné (60% škol
bylo lepších). V roce 2012/13 už jsme
patřili mezi úspěšné školy (ČJ-lepší
než 70%škol,v Ma lepší než 80% škol).
V tomto roce patříme v českém jazyce
i matematice mezi 10% nejlepších škol.
Vedení školy děkuje touto cestou všem
vyučujícím, kterým žáci „prošli rukama“,
ale také rodičům, kteří své děti podpořili
v testování a se školou úzce spolupracují od začátku školní docházky a v neposlední řadě zřizovateli za maximální
materiální podporu, bez které by nebylo
možné zavádět moderní technologie do
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary
výuky.

Zprávičky na závěr
Proběhly olympiády v českém jazyce
a dějepise. Do obou soutěží se zapojili
především žáci 9. tříd. V olympiádě z
českého jazyka byla nejlepší Kateřina
Brátová z 9. B, která bude hájit naše
barvy v okresním kole. Tereza Křečková
(9.A), Denisa Čadková a Dominika Králová (obě z 9.B) porovnají svoje dějepisné znalosti s ostatními žáky z okresu Kladno.
Připravujeme také zeměpisnou a chemickou olympiádu, žáci budou soutěžit i ve
znalostech angličtiny.
Žáci 9. tříd v těchto dnech rozhodují
o své budoucnosti, protože vyplňují
přihlášky na střední školy
15. února odjíždějí do Krkonoš do Pece
pod Sněžkou 45 účastníků lyžařského
kurzu
4. března proběhne projekt nazvaný
Den Asie, který bude spojený s dnem
otevřených dveří
18. a 19. března se uskuteční sběr
papíru

Inzerce

Inzerce
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Anketa

Co říkáte letošnímu způsobu zimy?
Odpovídali obyvatelé Velvar a okolí.
Simona P. (20)
Moc se mi nelíbí, protože není sníh.
Nejdříve jarní počasí… prostě to
není ta pravá zima.
Miroslava H. (45)
Mně vyhovuje, není sníh a já nelyžuji.
Martin V. (63)
Sníh nepřikryl pole, to není dobré.
Přírodě takováhle zima neprospívá.

Blanka V. (40)
Letošní zima neodpovídá mým představám, asi se zbláznila.
Filip K. (26)
Mně se líbí, snad ještě bude padat sníh.
Jiří T. (73)
To co všichni, je teplejší, ale vždy nepříjemná pro starší lidi.
Milena P. (65)
Mohlo by být hůř, nám starším zatím
vyhovuje, že není sníh.
Martina K. (20)
Není zrovna typicky zimní.
Petr S. (38)
Strašné.
Markéta Z.(20)
Docela mi sníh i mráz chyběl. Teď už
to bude asi lepší.
Jana L. (31)
Já jako řidička jsem spokojená. Ať je
klidně sníh na horách, ale tady se bez
něj obejdu.
Petr M. (44)
Já si nestěžuju.

Jarmila V. (61)
Mrzí mě, že nebyly bílé Vánoce. Nenapadlo ani před svátky, ani po nich, to mi
scházelo. Teď už by to tam mohlo zůstat,
ale myslím, že nás zima ještě potrápí.
Táňa K. (56)
Co říkám letošní zimě? Zatím nevím,
počkám, až zima přijde.
Věra M. (36)
Já jsem spokojená. Manžel je řidič z povolání, tak se vždycky bojím sněhových
kalamit a hlavně náledí. Letos to zatím
šlo.
Matýsek M. (5)
Já bych chtěl hodně sněhu a pak bych
do něj skákal.
Jiří K. (55)
Strašný!
Daniela G. (38)
Mně to vyhovuje, nejsou ledové silnice
nebo břečka ze sněhu. Ale mohlo by být
víc sněhu na horách.
Vladimír M. (62)
Nelíbí se mi ani trochu. Kde jsou ty krásné mrazivé zimy, plny sněhu, vymrzlých
tváří a pak kouzelné posezení doma
u krbu se svařáčkem.
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Článek

Velvarský skříňkový hrob a pektorál
Velvarsko nepatří ve středních Čechách
mezi oblasti nejbohatší na archeologické
nálezy. Přesto se však může pochlubit
několika zajímavými pravěkými předměty
zde nalezenými. Tím největším unikátem
z nich je velvarský skřínkový hrob. Nález,
o kterém najdete zmínku takřka v každé
odborné publikaci o pravěku nejen Čech,
ale i střední Evropy.
V roce 1889 vykopal na svém poli velvarský rychtář Tomsa hrob o rozměrech
3,2x2,2m, který byl ohraničen pěti velkými, kamennými bloky vysokými 50-60 cm
a silnými asi 35 cm. Tato kamenná skřínka
je sama o sobě v našem pravěku nálezem
výjimečným. To nejdůležitější se však
skrývalo uvnitř. V hrobě byly nalezeny
lidské kosti, snad dvou jedinců? Další
spálené lidské kosti se našly v jedné ze
čtyř nádob, které byly rozmístěny u různých stěn hrobu.
Tím největším překvapením však byly
kovové předměty. V hrobě bylo nalezeno
velké množství předmětů z měděného plechu. Část z nich byla zdobena vytepáváním.
Dále tam bylo několik set drobných měděných kotoučků a korálků, ale i kostěné
korálky potažené měděným plechem. Řada
měděných plíšků vytepaných do tvarů mušliček, ale i kostěné korálky potažené měděným plechem. Dva měděné náramky, jeden
ještě navlečený na kostech předloktí lidské
ruky. Největším a nejzajímavějším předmětem byl „náprsník“ neboli pektorál, jak je
také tento předmět v odborné literatuře
nazýván.
Tuto kolekci měděných předmětů řadí
dnes odborníci do eneolitu, do mladší fáze
bádenské kultury (kolem roku 3000 př.
Kr.). To je do doby, kdy náramek, či náušnička z mědi představovaly značné bohatství a zde se jich našlo hned několik desítek.
Bohužel hrob byl vykopán před 124
lety, navíc neodborníky. Nález však nakonec
díky jejích „vlasteneckému uvědomění“, jak
píše profesor Smolík v roce 1890 při jeho
publikování v Památkách archeologických,

skončil v Národním muzeu. Nevím, jak by
to s ním dopadlo dnes? Skončil by pravděpodobně v nějaké soukromé sbírce, či prodán na sběratelské burze?
Vraťme se však zpět k inventáři hrobu,
respektive k jeho nejzajímavějšímu předmětu, k náprsníku neboli lunicovitému pektorálu. Jde o měděný náprsní plechový plát
půlměsícovitého tvaru s vybíjenou perličkovitou výzdobou (žebra a klikatka). Tímto
předmětem se zabývala od dob J. Smolíka
řada archeologů a nejen našich.
Je to dáno také tím, že tento předmět
až doposud platil za nejstarší lunicovitý
pektorál z evropského prostředí, jak o tom
píší naposledy archeologové Šikulová a Zápotocký. Podle jejich názoru byl pektorál
nalezený ve Velvarech „předstižen“ podobným nálezem ze Štramberka, který má být
o více jak 1000 let starší.
K čemu vlastně podobné předměty
v pravěku sloužily? Odborníci se shodují
v názoru, že to byly odznaky moci, vyhrazené pro jedince z nejvyšší společenské
vrstvy, že to jsou unikátní výrobky určené
k vyjímečným příležitostem. Podobné zlaté
pektorály byly nalezeny i v hrobech egyptských faraonů.
Komu byl určen „náš“ pektorál? Byl
jedním z pohřbených tak významný jedinec, že patřil přímo jemu? Nebo je v hrobě
bohatý obchodník, který zde zemřel a nemohl objednané kovové předměty - včetně
pektorálu - doručit tomu, kdo si je objednal? Komu patřila druhá kostra, čí byl popel v nádobě? Šlo o rituální oběť neznámému božstvu? Tyto a další otázky zůstanou
asi navždy bez odpovědi.
Václav Fencl
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Článek

Mistr Martin Bacháček Nauměřický
z Nauměřic - doplnění
a proto nadaný syn mohl odejít studovat.
Okolo data narození panuje mnoho
dohadů, zde uvedené je ze zdroje:
PODLAHOVÁ, Libuše. 1+100 osobností
pedagogiky a školství v českých zemích.
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2001, s. 17.
Narozen na Cardovském statku čp.1,
jako poddaný Nauměřického pána Jindřicha Žejdlice ze Šenfeldu. Čísla popisná domů a usedlostí se zavedla až za
vlády Marie Terezie. Do té doby se používal název podle dřívějších vlastníků –
v tomto případě Václava Cardy.

Se zájmem jsem si přečetl v minulém
čísle článek o Martinu Bacháčkovi. I já
pátrám a sleduji kdo, co o Martinovi
Bacháčkovi napsal. Začal jsem přímo
u pramene, tedy v Neuměřicích ve staré
kronice obce Neuměřice a na oficiálních
stránkách obce Neuměřice. Dále v soukromé kronice pana Karla Eclera z Neuměřic a internetových stránkách Lukáše
Loužeckého také z Neuměřic, nato v díle
Slatina od pana Jiřího Kopeckého ze Slatiny a všech volně přístupných stránkách internetu. Vše, co jsem zatím našel, tady doplňuji. Pochopitelně podstatná fakta se opakují.
Narozen 11. 11. 1539 v Neuměřicích
(tehdy zvané Nauměřice) poblíž Velvar
jako prvorozený syn Václava a Marty.
Rodiče vlastnili v Nauměřicích majetek
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S tím místem narození to není úplně
tak jisté. Také zde panují určité dohady mezi rodáky z Neuměřic. Ale snad to
nakonec nedopadne tak, jako při mém
pátrání po místu narození mého příbuzného Jaroslava Vozába (kdy jsem svojí
horlivostí v pátrání připravil město Velvary o slavného rodáka) a Bacháček zůstane rodák z Neuměřic. Jen to pozdější čp. se třeba změní. Do staré kroniky
obce Neuměřice někdo obyčejnou tužkou dodatečně vepsal čp. 16. Patřičnou starou kroniku farní jsem nenašel,
abych se přesvědčil. Našel jsem kroniku
až od roku 1675.
Mladší bratr Jiří byl vážený měšťan velvarský, který koupil se svou první manželkou Dorotou dům ve Velvarech pod
kostelem proti mastným krámům zvaný Sekaninovský patrně dnešní Pivovarská čp, 214.
Nadaný Martin Bacháček se po pilném
studiu stal bakalářem 21. srpna 1577

Článek
a 19. listopadu 1582 magistrem.
Ještě v době, kdy již zastával vysoké
akademické posty, byl v poddanském
vztahu, což nebylo v souladu se společenským postavením. A proto (na žádost
pražské univerzity) dne 24. února 1590
byl Martin Bacháček vyvázán z poddanského vztahu Hertvíka Žejdlice ze Šenfeldu (Hertvík byl vnukem Jindřich Žejdlice ze Šenfeldu).

rád „čučíky“).

Dne 7. prosince 1591 byl Martin Bacháček povýšen císařem Rudolfem II. do
šlechtického stavu a tím také získal přídomek „z Nauměřic“ a zároveň erbovní
znamení s vyobrazením souhvězdí okřídleného koně (Pegasus) - tento erb byl
zobrazen v minulém čísle.
V té době stále ještě platil předpis celibátu univerzitních mistrů a členů profesorského sboru (zrušen až v roce 1612),
proto Martin Bacháček nebyl ženat. Měl
jen hospodyni, údajně velice drzou a poručnickou. Ta poroučela nejen domácnosti, ale pokoušela se poroučet i na kolejích.
Martin Bacháček se přátelil s osobním lékařem císaře Rudolfa II. Tadeášem Hájkem z Hájku, s německým astrologem
Janem Keplerem, s lékařem Janem Jesenským a dánským astronomem Tycho
de Brahem. Později Kepler i s rodinou
bydlel u Bacháčka v koleji krále Václava na Ovocném trhu v Praze. Na zahradě
koleje nechal Bacháček zhotovit dřevěnou pozorovatelnu. Kepler zde v přítomnosti Bacháčka učinil i bez dalekohledu
významný objev aniž tušil, o co jde. Domníval se, že pozoroval průchod Merkura
přes sluneční kotouč. Po objevu dalekohledu Kepler uznal svůj omyl - šlo o sluneční skvrnu.
Jako většina slavných, i Bacháček měl
své libůstky a slabosti v neúměrném holdování vinného moku tedy náklonnost
k dobrému „truňku“ (někdo jiný má zase

Nejednou překročil mez profesorské slušnosti a z toho měl plno problémů. Jednou to tak přehnal, že cituji zápis kroniky: „v času opilém chtěl svého představeného s pavlače shoditi“. Věc
byla tehdy urovnána v dobrém. Bacháček musel smírčím soudcům slíbiti, že se
pod trestem týdenního vězení domácího
do roka neopije.
V Neuměřicích nově postavená škola byla uvedena do užívání v září 1885
a byla vysvěcena slánským děkanem Josefem Kandlerem , rodákem z nedaleké
Slatiny. Později byla pojmenována jako
„Bacháčkova škola“. Nakonec byla zrušena v roce 2008. Nově zrekonstruovaná
budova bývalé školy nyní slouží jako sídlo Obecního úřadu.
Pokračování příště…
Jiří Lain
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Křížovka

Stanislav Komenda (český vědec a spisovatel): „Bůh dal lidem schopnost
smát se, aby jim kompenzoval fakt, že myslet je… „ (viz tajenka)

SEKUNDA
ZAKLEPAT
ŠKOLNÍ ÚLOHA
INTERRUPCE
ZBYTEČNĚ
KRÁDEŽ
ŠIMRAT
MĚSTO NA KLADENSKU
PODŘIMOVAT
POSLEDNÍ VŮLE
NANOSIT DOLŮ

Stránku připravila Z. Ortová

VYLUŠTĚNÍ
LEDNOVÉHO
ČÍSLA

Výtvarné vypracování sochy sv. Jana Nepomuckého,
která je umístěna naproti kostelu sv. Jiří svědčí o nemalých schopnostech zatím neznámého autora. Sochu dali
vystavět, a to za Pražskou branou u špitálu v roce 1730
manželé Anna a VÁCLAV HRUBÝCH, kteří rovněž
pamatovali na nutnost její údržby ve svém testamentu.
Dnes se o sochu stará Město Velvary.
www.velvary.cz
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