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JEDNOU VĚTOU aneb DROBNÉ ZPRÁVY Z MĚSTA

Dne 17. ledna 2021 zemřel
pan Zdeněk

Jeník.

Děkujeme všem za vyjádření soustrasti.
Rodina
Blahopřání

Hasičský sbor blahopřeje svým členům k životnímu jubileu
Sbor dobrovolných hasičů Velvary blahopřeje panu Miloslavu Maršálkovi, který
dne 20. ledna 2021 oslavil životní jubileum 75 let. Členem sboru je od roku 1961,
tj. 60 let! Je nositelem titulu „Zasloužilý hasič“ a mnoha dalších hasičských
ocenění. Dlouhá léta vedl oddíl mladých hasičů, se kterým dosáhl řady úspěchů
v hasičských soutěžích.
Sbor dobrovolných hasičů Velvary dále dodatečně blahopřeje paní Vlastě Turkové,
která v únoru loňského roku oslavila životní jubileum 85 let. Členkou sboru je
od roku 1992, tj. 29 let.
Sbor dobrovolných hasičů Velvary rovněž dále dodatečně
blahopřeje panu Josefu Macháčkovi, který v říjnu loňského
roku oslavil životní jubileum 75 let. Členem sboru je od roku
1964, tj. 57 let.
Všem našim členům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let života.
Výbor SDH Velvary
Informace

Milí čtenáři,
vítáme Vás na stránkách únorového zpravodaje, který přináší něco zpráv
o událostech velvarských z počátku roku.
Přejeme Vám krásné zimní dny a těšíme se, že se již brzy vrátí čas, v němž
se zase budeme moci více stýkat a společně veselit.
Pokud byste potřebovali od města jakoukoli pomoc, jsme tu
pro Vás, srdečně Radim Wolák, starosta města, 606 66 88 01
kolektiv zastupitelů a zaměstnanců městského úřadu
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V Hradební ulici se jezdí jednosměrně, nové značky jsou od poloviny ledna, tak, prosím, pozor, věříme,
že to pomůže, a chystáme i další
úpravy pro zklidnění dopravy
ve městě: zákaz průjezdu osadou
Radovič, ať se chodí na vyhlídku
pěšky, třicítku na Nábřeží a na Průhoně a jiné drobné lahůdky, které
snad potěší.
Lahodný bude též přehledný
celoroční
plán
společenských,
sportovních, kulturních, vzdělávacích a dalších akcí velvarských,
který chceme zveřejnit v březnovém zpravodaji, tak se těšte a modlete se, ať se aspoň
něco z toho může konat. Anebo se nechte očkovat, to by taky mohlo pomoct!
Pečovatelská služba Velvary nabízí seniorům a všem dalším, na koho přijde řada, pomoc
s registrací do očkovacího systému, kam se hrabou strategické počítačové hry: zde byli
autoři mnohem důmyslnější a logické vodítko vedoucí do tajemné komnaty je mistrně
ukryté, nebo že by chybělo zcela? – volejte 315 761 199.
Ke zdraví přispívá i pobyt na čerstvém vzduchu a fyzická práce, pokud byste chtěli
městu pomoci s čištěním lesa a třeba si odkoupit nějaké dřevo, volejte odbor majetku
315 617 092 nebo si v lese odlovte pana hajného, jsou-li vaše zájmy směřovány opačným
směrem, pošlete mail starostovi, skládáme si skupiny dobrovolníků na pomoc s výsadbou
a zaléváním stromů a dalšími krajinolibými činnostmi.
Máte-li sil na rozdávání a dosti volného času, dejte vědět, město hledá na jaro statného
muže, ideálně bývalého hráče košíkové, který by pomáhal s lopotnou, ale velmi záslužnou
prací spočívající ve výsypu košů z veřejných prostranství a pomoc s dalšími odpady.
Na město dopadla s novým rokem nová odpadová legislativa, díky níž má poplatek
za likvidaci tuny směsného odpadu stát ne již 500 ale 800 korun za tunu, Velvary naštěstí
díky systému MESOH třídí už tak svědomitě, že nás to zatím nebude příliš bolet, v následujících letech ale ceny mají dále růst, takže si asi něco připlatíme.
Platit on-line mají nově možnost všichni, kdo jsou evidování ve velvarském motivačním
systému pro třídění odpadu MESOH, platební pokyny s výší platby po slevě za vaše
„odpadové chování“ na vás vyskočí hned po otevření odpadového účtu, děkujeme,
že platíte místní poplatky včas.
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Letos s platbami ale prosím, tolik nespěchejte,
možnost
uhradit
poplatky
je
posunuta
do konce února, aby se netvořily nebezpečné
kontaktní fronty a protože radnice musela
být z důvodu onemocnění covidem uzavřena.
Ano, i na radnici došlo, s druhou vlnou koronakrize se osazenstvo radnice rozdělilo na dvě skupiny, kočičky a pejsky, aby se předešlo zastavení
chodu úřadu a péče o město v době nákazy,
zvířátka se nesměla potkávat a jen si psala vzkazy, což sice bylo dosti náročné, ale nakonec se
vyplatilo, protože ve chvíli, kdy pejskové dostali
bacil, tak to kočičky táhly, a pak se zase na šňůru
pověsil pejsek, však to znáte, nu, nějak to zvládáme, ale už se těšíme, jak zase konečně budeme
v domečku hospodařit, vařit dorty a pečovat o tence plakající panenky spolu.
Na radnici se ale koncem roku děly i jiné věci
než hry na pejsky a kočičky, třeba se měnila okna,
severní křídlo radnice má již v patře místo starých
rozpadajících se nepěkných z let devadesátých krásná historizující špaletová modřínová
ven otevíraná okna lícující s fasádou od truhláře pana Týře z Veltrus, které město instaluje
díky podpoře z Programu regenerace památkových zón Ministerstva kultury ČR, na jaře se
bude pokračovat průčelím, takže pokud plánujete
svatbu, tak ne v květnu, to se stejně nemá a obřadka bude zavřená, teda spíš až příliš otevřená,
protože bez oken.
S novými okny jsou vyhlídky hned lepší, město
dostalo dobrou zprávu, že jsme uspěli v dotační
žádosti na vybavení sběrného místa a získali
jsme 1,5 milionu na kontejnery a další zařízení,
takže bychom letos rádi rozšířili služby sběrného
místa odpadu u ČOV, děkujeme, že jej využíváte.
Vyhlíží se nám také snad dobře do stavební
sezóny, protože zájem firem o práci je oproti
loňským letům vysoký a je z čeho vybírat: například do veřejné soutěže o přidělení zakázky
na rekonstrukci a výstavbu chodníku v trase
Slánská – Malovarská se přihlásilo rekordních
15 firem, to tu ještě nebylo, tak věříme, že to dobře pošlape.
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Když už mluvíme o šlapání, tak určitě nepřehlédněte novou mapu, kterou je možné
zakoupit na radnici, je to mapa malovaná a je to cyklomapa celého Kladenska, na jejím
vzniku se podílely i děti z naší ZUŠ a najdete na ní i novou páteřní regionální cyklotrasu
8253, která vede přes Velvary podél Bakovského potoka a jejíž vznik máme na svědomí
a brzy ji též
vyznačíme
žlutými cedulkami.
Příjemné projížďky velvarskou
zimou
přeje starosta
kočičák
Radim Wolák
a všechna
zvířátka
z radnice

Na Vajíčkobraní
jsme připraveni
- Velvarský tvrdovaječňák již čeká,
až ho ochutnáte
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

O čem se radí radní
Milí Velvarští, dovolujeme si přinést vám nahlédnutí do jednání městské rady, kterážto
nyní zasedá nepravidelně dle potřeby, ale vždy ve větrané místnosti, v rouškách a s dostatečným rozestupem, nikoli však s odstupem od místního dění. Program jednání je vždy
pestrý a bylo by škoda o něm pomlčet. Tak tedy, o čem se jednalo na sklonku loňského
a počátkem tohoto roku?

PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.

Rok s koronou. Rada průběžně jednala o opatřeních souvisejících se stále se prodlužujícím nouzovým stavem a průběžně se snažila vycházet vstříc rozličným potřebám občanů,
živnostníků, organizací i spolků, které z této situace vyplynuly, a dle možností se pokoušela
pomáhat obtíže mírnit. Už je to nějaké dlouhé, ale věřme, že to jednou skončí! V souvislosti
s vývojem situace jsme přehodnotili své rozhodnutí nepodávat na Učku tvrdý alkohol a zažádali o licenci, abychom to mohli, až to půjde, řádně spláchnout!
Podpora majitelů domů v památkové zóně. Rada projednala aktualizaci Programu
regenerace památkové zóny a seznámila se s průběžnými výsledky Programu pro obnovu a rozkvět památkové zóny města Velvary. Jsme
rádi, že program opravdu pomáhá obnovovat naše
památky, a proto je dobré, že je vyhlášen i pro letošní rok. Právě čekáme, kdo se letos přihlásí, žadatele
motivujeme a rádi jim na opravu přispějeme. Moc nás
těší, když se nám daří památky i běžné domy v chráněné oblasti udržovat tak, aby si město zachovávalo
svůj historický půvab, některé drobnosti však i přes
tuto snahu nenávratně mizí, děkujeme, že máte chuť
Foto: František Konvrzek
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a sílu je zachovávat. Staré okénko, klička, výklenek, letitá klika, to vše dělá naše město
tak krásným, jakým je, polystyren, perlinka, lepidlo a plast jsou bubáci každé památkové
zóny, střezme se jich!
Senior Taxi Velvary. Jako jedno z mála měst naší velikosti máme svůj první vlastní taxík!
A není to taxík lecjaký, ale tágo pro starší a pokročilé. Hejskové a floutci, kteří by si brousili
zuby, že se budou v téhle káře vracet rozjucháni rozličnými omamnými látkami z diskoték
a barů (pokud se někdy otevřou) tedy mají smůlu, městskou fordku mají rezervovanou jejich dědové a babičky a je speciálně určená pro cesty do lékáren a k doktorům (víme, že se
jedná o bývalé rockery a hipízačky, kteří vzhledem k věku mají mnohdy dnes omamné látky
na předpis, ale věříme jim, že už se vybouřili a že nám z toho neudělají brouka jedoucího
z woodstocku). (Seriózněji o provozu služby v samostatném článku.)
Žádosti o dotace. Peněz není nikdy dost, a proto pečlivě sledujeme všechny dotační tituly, a pokud jsou nastaveny tak, že bychom v nich měli šanci, rozhodně je nevynecháme,
díky tomu také máme dotačních projektů jak máku, až bychom asi měli trochu brzdit. Ale to
zatím neumíme, tedy radní odsouhlasili podání žádostí o dotace do několika programů: po
úspěšném zakončení dotačního projektu na vysazení stromů kolem města (vysadilo se přes
500 stromů) jsme požádali o dotaci na ošetření a obnovu zeleně uvnitř města, o prostředky
na opravu komunikace Petra Bezruče a zvýšení bezpečnosti dopravy u školy, modernizaci
mateřské školy – zde máme připraven projekt na kompletní obnovu všech rozvodů, které
už dlouho dožívají, podány byly též žádosti do Programu regenerace památkových zón
a Programu záchrany architektonického dědictví (dokončení restaurování renesančních
výmaleb) a několika dalších dotačních titulů. Potěšilo nás, že město uspělo v žádosti
o prostředky na vybavení sběrného dvora, a získáme 1,5 mil. na nové kontejnery, zamrzelo
nás, že došlo k vyřazení dotace na vznik Malovarských mokřadů, které mají přispět ke zlepšení života v krajině, protože z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků pro výstavbu u Malvaňáku nemohlo nabýt právní moci stavební povolení, věříme ale, že se s tím vypořádáme
a mokřady budou!
Chodník na roztrhání. Rada souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na stavbu
chodníku Slánská – Malovarská. O zakázku se ucházel rekordní počet zájemců: nabídku
předložilo 15 firem. Nejvýhodnější podala Druhá severočeská stavební společnost z Perštejna, s níž sice nemáme žádné zkušenosti, ale protože je z místa, kde sídlí dobrý pivovar,
tak je nám sympatická a výsledek výběrového řízení jsme potvrdili. Stavba by měla probíhat
od března do konce léta, tedy v období žíznivém, tak bychom mohli navázat i nějakou spolupráci v oblasti pitného režimu.
Škola dostává křídla. Protože už několik let cítíme potřebu rozšíření naší základní školy
a nabízelo se několik variant, nechala rada vytvořit generel rozvoje základní školy, který
prověřil všechny možné varianty přístaveb a dostaveb z hlediska náročnosti finanční i realizační a navrhl nejlepší řešení. Generel byl vytvořen a doporučil, že nejlepší bude přistavět
nové křídlo v místě dnešní malé tělocvičny, což by mohlo přinést až 9 nových tříd a prostor
pro pohyb by se také našel. Stavba by zároveň neomezila stávající provoz školy, což je
důležité. Radním i vedení školy toto řešení přišlo též jako nejvýhodnější, rada proto navrhla
zastupitelstvu, aby v rozpočtu na rok 2021 byla vyčleněna částka na objednávku studie
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návrhu stavby, což se stalo, tedy studie byla hned po
novém roce objednána, aby se zbytečně neotálelo.
Škola už nám praská ve švech, a kdo nemá projekt,
nemůže žádat o dotace – a to by byla škoda. Projektové
přípravy by měly trvat rok a půl, snad se děti do té doby
zase vrátí do škol, aby bylo pro koho to stavět.
Hajný je lesa pán. Radní se v minulých letech
několikrát zabývali potřebou péče o velvarský háj, který
je potřeba pročistit a probrat. Jednání obvykle končilo
tím, že to nemáme jak zajistit, protože když se v minulosti do lesa někdo pustil, vedlo to k nekontrolovatelným
nájezdům lesních pirátů a škůdců. Hledali jsme lesníka, který by nám pomohl a situaci si vzal pod patronát,
ale žádného jsme nemohli ulovit, ač jsme pravidelně
číhali i naháněli. Proto, když se ukázalo, že pan Bužík,
v létě správce Učka, má lesnické vzdělání i zkušenosti, byl radními okamžitě „zakleknut“,
ozbrojen pilou a na zimní sezónu zahnán v les coby hajný. Rada schválila ceník prodeje
dřeva a samovýroby, který najdete na webových stránkách, dřevo z prořízky lze objednávat
prostřednictvím odboru správy majetku a následně se jím pěkně ohřát.
Sázení stromů. Radní se seznámili s výsledkem sázení stromů v roce 2020, kdy
se díky prostředkům z několika dotačních titulů podařilo zasadit přes 500 vzrostlých
převážně ovocných stromů původních odrůd. Dík patří všem dobrovolníkům, kteří po celý
podzim s výsadbou pomáhali. Dále rada přijala finanční dar ve výši 20.000 Kč od paní
Gabriely Vidímové, která prostředky poskytla městu na výsadbu dalších stromů, za což jí
patří veliký dík! Jednáme i o dalších prostředcích na výsadbu, takže si bruste lopaty a tužte
paže, sázet se bude i letos. Životní prostředí se snažíme podporovat i řadou jiných cest,
jednou z drobných v poslední době je i schválení příspěvku od města Velvary záchranné
stanici AVES Čabárna i pro letošní rok, loni zde bylo pečováno o 12 zbloudilých či zraněných zvířátek z Velvar. Děkujeme!
Pozemky a břemena. Radní se na jednání pravidelně zabývali žádostmi o zřízení
věcných břemen v městských pozemcích případně o odkupy či směny pozemků
a připravovala podklady pro rozhodování zastupitelstva. Jako vždy jsme k věci přistupovali
tak, že k věcným břemenům, pokud souvisí se stavebními záměry, které nejsou v rozporu s územním plánem, se vyjadřujeme kladně. S žádostmi o odkup pozemků zacházíme
tak, že pokud jde o nějakou chybu z minula, například že někomu stojí kus domu na
pozemku města, tak souhlasíme, jiné pozemky, byť jde o kousky, se snažíme udržet
a neprodávat, protože se jako veřejný majetek budou v budoucnu hodit, zvláště když jsme
v procesu přípravy nového územního plánu a město bude potřebovat hodně pozemků
na obnovu cest a toků a pásem zeleně podél nich. V zastupitelstvu se v této věci shodujeme, což je pro naše město velmi cenné, děkujeme za pochopení.
Pravidla výstavby. Radní také jednali s developery, kteří mají ve Velvarech stavební záměry, o podmínkách, jaké musí výstavba a s ní související infrastruktura splňovat,
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aby ji město následně převzalo do své správy. Určujeme kvalitu komunikací, podobu zeleně,
způsoby nakládání s dešťovými vodami i výši příspěvku na rozvoj okolí. Nejsou to jednání
snadná, ale velmi na nich záleží. Pokud není výstavba provedena s rozmyslem a kvalitně,
nebudou v ní noví obyvatelé spokojení a to není pro město dobře. A je mnohem jednodušší
něco vybudovat, než o to následně pečovat. A na město jsou v tomto kladeny stále vyšší
nároky. Radní proto objednali u renomované právní kanceláře vytvoření závazných pravidel
pro výstavbu ve městě, aby každý věděl, do čeho jde a co po něm chceme.
Poplatky zůstávají stejné. Rada města jednala na přelomu roku i o poplatcích za služby.
Cena poplatku za služby spojené s provozem hřbitova se nemění, a i letos budeme pokračovat ve snaze zkulturnit toto prostředí (v posledních letech došlo ke kompletní opravě hřbitovní
zdi, opravě některých cest, umístění nového mobiliáře v podobě laviček, košů a stojanů na
konve, atd.). Jen mírně se zvýšila cena za stočné, takže letos činí 36,74 Kč za kubík včetně
DPH, což je o 24 haléřů více než loni, za což jsme rádi, protože se snažíme poplatky příliš
nezvedat, ačkoli náklady spojené s údržbou a modernizací stokové sítě a čistírny odpadních
vod jsou velmi vysoké. Na stejné hladině jsme prozatím udrželi i místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, známý jako poplatek za odpad, který zůstává ve výši 600 Kč. Ačkoli čelíme nové
odpadové legislativě, která výrazně zdražuje náklady na skládkování. V příštím roce asi
budeme nuceni poplatek navýšit, předpokládáme ale, že to nebude nijak drastický zásah,
protože díky tomu, že už několik let společně pracujeme na zdokonalení systému třídění odpadů, jsme oproti mnohým obcím o několik kroků dále a už nyní splňujeme zákonné
požadavky. Děkujeme!
Věštění rozpočtu. Radní a zastupitelé se intenzivně zabývali přípravou rozpočtu pro
tento rok, který jsme dokázali opět schválit ještě v prosincovém termínu, ale nyní s ním
musíme aktivně pracovat. Vzhledem k současným vládním opatřením je rozpočtování
činností velmi adrenalinovou s výraznými věšteckými prvky, ale zatím se nám daří fungovat
dle plánu. V lednu se schvalovalo poslední rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtové
rezervy vracejí zarozpočtované, ale neproinvestované prostředky z minulého roku, takže jsme rezervu zvýšili na 47 milionů, abychom je s prvním rozpočtovým opatřením roku
letošního opět vrátili k rozpracovaným akcím a přidali i akce nové. I v letošním roce chceme
hodně investovat, protože prostavěné peníze nám už nikdo nevezme.
Chystáme projekty. Radní souhlasili s uvolněním prostředků pro přípravu projektových
dokumentací budoucích investičních akcí, mezi jinými na studii cyklostezky Velvary – Nelahozeves – Kralupy, na přístavbu základní školy, na vybudování kanalizace a ČOV v Ješíně, na prověření možnosti vybudování vodovodu na Malé Bučině, na modernizaci osvětlení
v lokalitě Slánská, Brčkov, na vybudování chodníku Na Průhoně, na přeložení historické
dlažby na jižní straně náměstí, na rozvody elektřiny a osvětlení v kostele sv. Jiří a na několik
dalších akcí. Držte palce, aby projekty vznikaly rychle. Kdo neprojektuje, jako by nebyl. Takže
se snažíme být a projektovat.
Jednání s Comaxem. Radní se zabývali otázkou chystané výstavby nové skladovací
haly firmy METAL TRADE COMAX, kterou tato společnost chce vybudovat v blízkosti svého
areálu. Ceníme si Comaxu jako největšího zaměstnavatele a významného podporovatele
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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města, ale máme též v úctě životní prostředí, proto bychom si přáli, aby nová hala byla
co nejmenším zásahem do krajiny a přinesla dosti zeleně tak, abychom ji do budoucna
mohli ukazovat jako příklad dobré spolupráce města a firmy. Také společně pracujeme
na vzniku komunikačního kanálu, který by nám pomáhal jednat o některých neblahých
vlivech výroby, které nutně z blízkého soužití města a výroby vyplývají, tak abychom hledali
jejich příčiny a snažili se o jejich zmírnění. Věříme, že to pomůže.
Doba jde kupředu. Radní jednali o několika novinkách, které souvisí s pokročilou
on-line dobou a jež by se měly v našem městě brzy objevit. Souhlasili se zřízením služby Pol Point, což je jakási on-line verze služebny Policie ČR, kde bude možné v reálném čase prostřednictvím technologií komunikovat s policisty a řešit své problémy, dále
rada souhlasila s umístěním tzv. Alza boxu ve městě, vhodné místo pro bednu se zeleným
skřítkem bude upřesněno, také si nechala zpracovat nabídku veřejně přístupné aplikace
pro lepší správu hřbitova a evidenci hrobových míst, která by nahradila náš vetchý plánek
(ani nevím, zda sleduje i to, že je třeba vyměnit věneček) a hlavně schválila realizaci akce
takzvaného participativního rozpočtu, v rámci kterého pomocí speciální aplikace budou
moci všichni z nás navrhovat své drobné projekty na zlepšení města a sami pak z nich
vybrat ten nejlepší!
Šatny napotřetí. Radní a následně zastupitelé schválili souhlas se spolufinancováním
dotačního projektu modernizace budovy zázemí a šaten TJ Slovan Velvary, pokud tento
získá dotační podporu. Fotbalisté podávají žádost o dotaci už potřetí. A dvakrát ji dostali:
napoprvé však byl dotační titul zrušen, a napodruhé peníze museli vrátit, protože zprávu
o tom, že byli vybráni, dostali v červnu, ale hotovo mělo být do konce roku, což nebylo
reálné. Nyní se už nežádá na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale na nově
zřízenou Národní sportovní agenturu. Uvidíme, jak
to dopadne. Zdálo se, že už je to uvařeno, a ono je
to zatím ještě na Hniličku.
Společenské dění velvarské. Radní se zabývali
plánem kulturních akcí na rok 2021 a jejich dotační
podporou ze strany města. Je potěšitelné, že se toho
chystá opravdu mnoho, tradiční velké celoměstské
akce i mnoho drobných, spolkových, sportovních,
školních, muzejních, kostkových a dalších, pestré by mělo být opět i dění na Učku, otázkou je, zda
to nedopadne jako loni, kdy jsme si to také pěkně
celé naplánovali, ale nakonec vše zalehla korona.
Věříme, že letos bude líp!
Radní se radili o mnoha dalších jímavých a krásných
i nepěkných věcech, ale o nich zase příště.
Děkujeme za zájem a se zvoláním hybaj korono
od našich vrat srdečně zdravíme!
Z jednání rady vybral a přebásnil Radim Wolák, starosta
w w w. v e l v a r y. c z |
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Další informace: Vladislava Šizlingová, sizlingova@komora.cz, 702 020 489
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Pečovatelská služba Velvary v chodu projektu ŽÍT DOMA
V loňském roce jsme ve Zpravodaji informovali
o záměru přizpůsobit naši pečovatelskou službu
potřebám lidí žijících doma v souladu s projektem „ŽÍT DOMA“ (www.zitdoma.cz).
Od té doby máme již zkušenosti z praxe
- odbornou péči doma lidé upřednostňují, chtějí co nejdéle zůstat ve známém a bezpečném
prostředí, mít pevné zázemí, soukromí a zůstat relativně samostatní a nezávislí. Žít doma,
i když potřebujeme pomoc nebo se staneme
závislými na péči druhých, je možné. Nemusíme hned uvažovat o stěhování do pobytového
zařízení, protože můžeme využít pomoc terénní pečovatelské služby. Pečovatelská služba
ve Velvarech je určena všem, kteří z různých
důvodů (zdravotní stav nebo úraz, ubývající
fyzické síly apod.) potřebují pomoc druhé osoby
a přitom chtějí dál ŽÍT DOMA. Služba pomáhá
i rodinám s dětmi, např. v případě onemocnění
pečující osoby, dítěte či při narození více dětí.
Vhodně nastavená pečovatelská služba přebírá část nebo většinu péče o vás nebo vašeho
blízkého. Při sjednávání poskytování služby
vám sociální pracovník rovněž poradí s přípravou na péči, například s úpravou domácnosti,
výběrem vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek nebo i s žádostí o sociální
dávky. Poskytne vám kontakty na další vhodné
subjekty, které vás mohou podpořit.
Všechny služby poskytované pečovatelskou službou jsou zpoplatněny (ceník viz
www.velvary.cz/urad-2/socialni-pece/). Na úhradu sociálních služeb lze využít příspěvek na
péči, který je jednotlivci pravidelně měsíčně
vyplácen. Výše příspěvku se odvíjí podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby. Informace o příspěvku na péči, podpoře dlouhodobě
pečujících nebo o dalších sociálních dávkách
pro lidi se zdravotním znevýhodněním získáte na úřadu práce nebo je poskytnou sociální
pracovníci.
V minulém roce začala pečovatelská služba
ve Velvarech doposud poskytované tradiční
služby doplňovat o odborné služby. K tradič-

ním činnostem doposud patřila dovážka obědů,
zajištění úklidu či vyprání prádla. Poskytování
služby lidem, kteří se nenacházeli v nepříznivé
sociální situaci, vyčerpávala značnou část kapacity pečovatelské služby a to vedlo k tomu,
že zbývající kapacita nestačila pro zajištění skutečné odborné pečovatelské práce - zabezpečení potřeb osob závislých na pomoci ostatních,
osob, které potřebují pomoc ve větším rozsahu
a opakovaně během dne včetně víkendů a svátků. V praxi to znamená, že pečovatelka dochází
do domácnosti a pomáhá s hygienou, oblékáním, přípravou i podáním jídla nebo například
s doprovodem k lékaři nebo na procházku, pomůže s nákupem, či drobným úklidem a dalšími
potřebnými úkony. Pokud pečovatelská služba
vyčerpala kapacitu pracovního fondu pečovatelek na neodborné činnosti, které mohli vykonat
pracovníci jiných veřejných služeb (např. na
rozvoz obědů nebo úklid), stávalo se, že nebylo možné z časových důvodů vyhovět dalším
zájemcům o odbornou pečovatelskou službu.
Tato situace vedla k omezení poskytování úklidových služeb a následně i ke zrušení rozvozu obědů. Od 1. 2. 2021 bude obědy včetně
rozvozu poskytovat společnost Jídelna Novák
ze Straškova (dlouhodobě dodává obědy
do „Bufetu u pošty“ ve Velvarech). Pokud by
někomu tento dodavatel nevyhovoval, je možnost zajistit si obědy individuálně u jiné společnosti nebo docházet do školní jídelny.
Sociální služby města Velvary v současné
době zabezpečuje skvělý tým tří pečovatelek
a dvou sociálních pracovnic. Chtěli bychom jim
za tuto práci poděkovat a ocenit jejich vstřícnost
a ochotu.
Kontakty:
Veronika Richtrová, DiS, sociální pracovník
pečovatelské služby, tel.: 776 381 940
Mgr. Alena Vávro - Křičenská, sociální pracovník města, tel.: 602 245 259
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SENIOR TAXI VELVARY – NOVÁ SLUŽBA OBČANŮM

PROVOZNÍ
ŘÁD TAXI VELVARY
PROVOZNÍ ŘÁD
SENIOR

Ačkoli máme dobré spojení vlakem na Kralupy a Prahu a i když se díky napojení na PID
zlepšuje i autobusová obslužnost do Slaného, Kladna, Mělníka, Roudnice a dalších míst,
není cesta k lékaři či za úřady úplně hračka. A protože jsme zjistili, že naši starší spoluobčané by rádi využili možnost dovozu nejen po okolí, ale i po Velvarech, který by jim pomohl
mít jistotu, že se na místo určení dostanou včas a jednodušeji, rozhodli jsme se po vzoru
některých větších měst zavést i u nás takzvané senior taxi.

SENIOR TAXI VELVARY
Informace a objednávky SENIOR TAXI VELVARY
Telefon: 315 761 199 – Pečovatelská služba Velvary
778 719 918 – řidič
Email: seniortaxi@velvary.cz

SENIOR TAXI VELVARY je vozidlo, které bude k dispozici všem seniorům starším 65 let,

držitelům průkazu ZTP, klientům pečovatelské služby Velvary a dalším, kdo mají obtíže
s dopravou. Vozidlo bude jezdit každý všední den od 8 do 15 hodin a zajistí odvoz v okruhu
25 km kolem Velvar nejen za lékařem, ale v jiných důležitých případech – podmínky jsou
vymezeny provozním řádem. To vše za velmi příznivé ceny, které jsou stanoveny ceníkem.
Službu provozuje město Velvary prostřednictvím své pečovatelské služby. Rádi bychom
poděkovali velvarské společnosti METAL TRADE COMAX, která ke vzniku služby přispěla
tím, že městu poskytla bezplatně k využití vozidlo. Dík patří také obci Habartov, kde jsme
načerpali cenné zkušenosti s provozem služby a která nám bezplatně poskytla svůj rezervační systém. Děkujeme!
Děkujeme i všem dalším, kdož se zřízením senior taxi pomohli a také dopředu i Vám všem,
že službu budete využívat s rozmyslem: provozujeme ji plně z rozpočtu města bez dotačních titulů, tak věřme, že bude opravdu pomáhat, bude fungovat dobře a k všeobecné
spokojenosti a dlouho nám vydrží!
V přílohách najdete provozní řád a ceník SENIOR TAXI VELVARY.
Provoz služby bude zahájen od 15. února 2021
Radim Wolák, starosta města

SENIOR TAXI VELVARY

KOMU JE SLUŽBA URČENA
1) Služba SENIOR TAXI VELVARY je určena:
a) seniorům nad 65 let a držitelům průkazu ZTP, ZTP/P, kteří nevlastní motorové
vozidlo, nebo jej již ze zdravotních důvodů nemohou používat,
b) klientům Pečovatelské služby města Velvary, kteří jsou schopní s dopomocí
sami nastoupit a vystoupit z osobního automobilu, který není vybavený
hydraulickou zvedací plošinou ani nájezdovou rampou.
2) Služba SENIOR TAXI VELVARY je poskytovaná občanům, kteří mají trvalý pobyt
na území města Velvary.
3) Služba není provozována za účelem dosažení zisku.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1) Zájemci jsou přepravováni v pořadí, v jakém se k přepravě přihlásili, pokud
dispečer nerozhodne jinak.
2) V odůvodněných případech, může dispečer určit pořadí (např. naléhavost času
dopravy, zdravotní stav).
3) Čas převozu musí být dohodnutý s dispečerem, který vytvoří při větším počtu
zájemců nejrentabilnější trasu.
4) Osoby s poruchami orientace a komunikace mohou být dopravovány jen
s doprovodem zákonného zástupce (opatrovníka), nebo jím pověřenou osobou,
stejně tak osoby zcela nesoběstačné.
5) Osoby mladší 15 let mohou být dopravovány jen v doprovodu zákonného
zástupce, nebo jím pověřenou osobou.
6) Na poskytnutí služby nemá nikdo právní nárok, a je omezená kapacitou
a možnostmi poskytovatele.
ROZSAH SLUŽBY
Pro uživatele Pečovatelské služby Velvary
1) Rozsah poskytované služby bude Pečovatelská služba Velvary zajišťovat
v souladu s cíli a posláním služby.
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2) Doprava je poskytovaná v pracovních dnech v době, na které se sociální
pracovník s uživateli dohodne.
Pro veřejnost
1) Doprava je provozována v pracovních dnech od 7:00 - 15:00 hod.
2) Služba bude poskytovaná za účelem dopravy osob, které splňují podmínky
poskytovatele za účelem
a) vyřizování úředních záležitostí,
b) dopravy k lékaři,
c) využití služeb (např. pedikúra),
d) návštěvy blízké osoby v léčebném zařízení nebo pobytové službě,
e) návštěvy hřbitova,
f) účasti na pohřbu blízké osoby.
ÚZEMNÍ ROZSAH
Doprava je provozována v rámci města Velvary a okruhu 25 km okolo města Velvary,
ve výjimečných případech i mimo stanovené území.
OBJEDNÁNÍ SLUŽBY
1) Službu lze objednat u sociálního pracovníka, který zajišťuje funkci dispečera, a to
na telefonním čísle 315 761 199, emailem seniortaxi@velvary.cz, nebo osobně
v kanceláři sociálního pracovníka v sídle Pečovatelské služby Velvary, ul. Slánská
198, Velvary. Komunikaci s řidičem lze provést na telefonu 778 719 918, který
ale během jízdy nemůže přijímat objednávky.
2) Službu lze objednat od pondělí do pátku od 8:00 do 12.00 hod.
3) V den dopravy je možné objednat si službu ze zvlášť závažných důvodů (zejména
náhlé zhoršení zdravotního stavu), a to v případě, že již nebude automobil obsazený
jiným zájemcem.
POVINNOSTI ZÁJEMCE O PŘEPRAVU
1) Každý zájemce si musí službu objednat nejméně 2 dny předem, a to buď
elektronicky (web, email), telefonicky nebo osobně.
2) Klientům Pečovatelské služby Velvary v případě potřeby zajišťuje doprovod
pečovatelská služba. Ostatní zájemci si musí zajistit doprovod sami, pokud
to vyžaduje jejich zdravotní stav.
3) Klient musí nahlásit telefonní číslo pro možnost ověření objednávky.
4) V rámci objednání přepravy musí zájemce poskytovateli sdělit tyto údaje:
a) jméno a příjmení zájemce,
b) věk zájemce,
c) číslo průkazu ZTP, ZTP/P,
d) telefonní číslo,
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e) druh postižení,
f) trvalé bydliště,
g) kdy, odkud a kam bude přeprava uskutečněna,
h) potřeba dopomoci.
5) Zájemce o přepravu je povinen při nástupu do vozidla prokázat se platným
osobním dokladem nebo průkazem ZTP, ZTP/P.
6) Zájemce o přepravu je povinen upozornit řidiče nebo doprovod na způsob
manipulace s kompenzační pomůckou a na způsob pomoci, kterou potřebuje.
7) Zájemce o přepravu je povinen s ohledem na bezpečný způsob přepravy
respektovat pokyny řidiče.
VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY
1) Z přepravy mohou být vyloučeny osoby podnapilé, nevhodně se chovající, nebo
osoby jinak nezpůsobilé přepravy.
2) Řidič může z přepravy vyloučit osobu, která neuposlechne jeho pokynů, spojených
s bezpečností přepravy (např. odmítnutí připoutání bezpečnostním pásem).
3) V případě osob s poruchami orientace a komunikace, osob, kterým je ustanovený
zákonný zástupce a osob mladších 15 let, nemůže být přeprava poskytnuta, pokud
je nedoprovází zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.
4) Ve vozidle platí zákaz kouření.
ZPŮSOB ÚHRADY
1) Zájemce o přepravu je povinen uhradit službu v hotovosti.
2) Aktuální ceník je k dispozici u dispečera, ve vozidle a na webových stránkách
města Velvary.
3) Výše úhrad se řídí aktuálním ceníkem.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1) Zájemci o přepravu, který si dopravu objedná a bez řádné omluvy nevyužije,
nebude služba poskytnutá zpravidla 3 následující měsíce.
2) Za řádně odvolanou objednávku lze považovat zrušení minimálně jeden pracovní
den před objednanou přepravou.
3) V případě, kdy zájemce o přepravu využije přepravu, na jím zvolené místo,
a zároveň požaduje přepravu i zpět, je povinen uhradit časovou prodlevu za čekání
dle aktuálního ceníku.
4) Pokud se zájemce o přepravu nedostaví na jím určené místo pro nástup
ke zpáteční cestě v domluvenou hodinu, počká na něj řidič automobilu maximálně
10 minut a poté odjede.
5) V případě, že se zájemce o přepravu nedostaví k nástupu ke zpáteční jízdě,
na stanovené místo a ve stanovený čas bez řádné omluvy, nebude mu služba
poskytnutá zpravidla 3 následující měsíce.
w w w. v e l v a r y. c z |
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Provozní řád SENIOR TAXI VELVARY schválila Rada města Velvary svým
USTANOVENÍ
usnesením č. 24/2020 ze dneZÁVĚREČNÁ
9. prosince 2020.

Rozběháme Velvary

Tento Provozní řád SENIOR TAXI VELVARY schválila Rada města Velvary svým
usnesením č. 24/2020 ze dne 9. prosince 2020.

PhDr. Radim Wolák
starosta města
PhDr. Radim Wolák
starosta města

CENÍK SLUŽBY SENIOR TAXI VELVARY
platnýSENIOR
od 1. 1. 2021
CENÍK SLUŽBY
TAXI VELVARY
platný od 1. 1. 2021
Cíl jízdy

Cena jízdy jednosměrná

VELVARY (včetně místních
Cíl jízdy
částí)

10,00 Kč

Cena jízdy jednosměrná

Cena jízdy zpáteční
20,00 Kč

Cena jízdy zpáteční

VELVARY (včetně místních
KRALUPY
částí) NAD VLTAVOU

10,00 Kč

30,00 Kč

20,00 Kč

SLANÝ
KRALUPY NAD VLTAVOU

50,00
Kč
30,00 Kč

90,00
50,00
Kč Kč

ROUDNICE
SLANÝ NAD LABEM

50,00
Kč
50,00 Kč

90,00
90,00
Kč Kč

ROUDNICE NAD LABEM
KLADNO

50,00 Kč
70,00
Kč

90,00
Kč Kč
130,00

KLADNO
MĚLNÍK

70,00 Kč
70,00
Kč

MĚLNÍK
NERATOVICE

70,00 Kč
90,00
Kč

130,00
Kč Kč
130,00
130,00
Kč Kč
170,00

NERATOVICE

90,00 Kč

Ostatní místa se účtují cenou 3,00 Kč za ujetý km.
Ostatní místa se účtují cenou 3,00 Kč za ujetý km.

Čekací doba 10 Kč za každou započatou hodinu.
Čekací doba 10 Kč za každou započatou hodinu.

Inzerce
Inzerce:
Inzerce:
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50,00 Kč

170,00 Kč

Možná, že jste v uplynulém roce zahlédli v okolí Velvar skupinku vesele běžících lidí
a říkali jste si, co to jen může být za podivíny. Ráda bych Vám tedy představila naši partu
běžeckých nadšenců.
Společně běháme pod záštitou skupiny Rozběháme
Česko (www.rozbehamecesko.cz), jejíž hlavní filozofií a cílem je rozběhat v naší republice co nejvíce lidí
a zároveň je i vzdělávat v oblasti zdravého běhu
a zdravého životního stylu. Tato skupina pořádá mimo
jiné charitativní běhy a závody, celorepublikové výzvy
a organizuje se svými trenéry veřejné tréninky a soustředění.
Ambasadorkou pro naše město je Dana Kobzáňová,
která běhá s podskupinou Rozběháme Velvary. Tato
skupina nyní čítá 116 členů a sledovat ji můžete na
sociální síti facebook. Pořádají společné výběhy po
našem krásném okolí a vždy mezi sebe rádi přijmou
a povzbudí novou tvář. V dnešní nelehké době je
běh v přírodě jeden z mála sportů, který si lze užívat
plnými doušky. Pokud vás myšlenka na běh láká a jste
úplný začátečník či běháte sami a občas vám chybí
motivace nebo pokud si z dětství vlečete z běhání nějaké
trauma, neostýchejte se nás oslovit. Můžeme společně
zdolat váš první kilometr nebo vám jen předat své rady
a zkušenosti a seznámit vás se základy zdravého běhu.
Běhání nemusí být utrpení, křeče v nohách a píchání v boku. Běhání je především radost
a pocit nekonečné svobody. Je to pro tělo ten nejpřirozenější pohyb, a když se dávkuje a řídí
podle možností daného jedince, stane se pro vás radostí, meditací, závislostí a láskou na celý
život.
D.K.
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Městská knihovna informuje
o výsledcích činnosti za rok 2020

A že knihovna není jen místem, kde je vážno a zadumaně, zde je několik fotografií, podle
nichž si můžete svůj názor poupravit:
ZDE JE DŮKAZ, ŽE I DOBŘE MÍNĚNÁ OCHOTA NEMUSÍ DOPADNOUT DOBŘE:

„Paní knihovnice, já vám ty knížky založím, nebojte se, já vím, kam patří:

Na konci roku 2020 čítal náš knihovní fond 13.377 svazků, z čehož 11.000 knih máme pro
čtenáře k dispozici ve volném výběru přímo v půjčovně, ostatní svazky jsou uloženy v depozitáři. V loňském roce bylo zapsáno 613 nově zakoupených knižních titulů.
Čtenáři si u nás navíc mohou vybírat z mnoha druhů časopisů. V půjčovně pro dospělé
patří mezi nepůjčovanější časopisy: Vlasta, Květy, Zahrádkář, Flóra na zahradě, Ona ví,
Interview, Burda, Rozmarýna, Koktejl, Chatař, chalupář…
V dětské půjčovně se největšímu zájmu těší časopisy: Časostroj, Čtyřlístek, Bart Simpson,
ABC, Asterix, Šmoulové, Tom a Jerry…
Vloni bylo v naší knihovně zaregistrováno 629 majitelů čtenářských legitimací, z toho
220 dětí do 15 let. Služeb, které naše knihovna poskytuje, využilo 11.099 čtenářů
a návštěvníků. V tomto období si u nás vypůjčili 17.459 knih.
Velký zájem je i nadále o meziknihovní výpůjční službu. Vloni bylo vyřízeno 1.098 čtenářských požadavků na objednávku knih z jiných půjčoven. Převážnou většinu takto vyžádaných konkrétních knižních titulů přivážíme každý týden ze Středočeské vědecké knihovny
Kladno.

KDYŽ SE NA VÝSTAVCE OCITNOU NĚKTERÉ KNIHY VEDLE SEBE MOHOU SE
ZAJÍMAVĚ DOPLŇOVAT:

I když loňský rok nepřál tradičnímu setkávání při besedách se spisovateli a dalšími osobnostmi, které naše knihovna pro čtenáře pořádá, přesto se nám povedlo vymyslet alespoň
částečnou náhradu. Oslovila jsem několik knižních autorek a autorů, položila jsem jim pár
otázek písemně a tyto rozhovory si pak čtenáři mohli přečíst na facebooku naší knihovny.
Že byl o tyto rozhovory zájem svědčí počet přečtení, které se u každého rozhovoru načítají.
Devatenáct uveřejněných rozhovorů s českými spisovateli si dosud přečetlo 7.576 čtenářů.
Největší zájem byl například o rozhovory s: Kateřinou Karolovou, Vlastimilem Vondruškou,
Alenou Mornštajnovou, Jiřím Žáčkem, Alenou Jakoubkovou, Katarínou Gillerovou, Janem
Bauerem, Hanou Marií Körnerovou…
Řešení pro kurzy Trénování paměti našla i lektorka Anna Kratochvílová, která vyučovala
elektronicky a po telefonu. Nejrůznější zadání trénování paměti a úlohy i testy s tím spojené putovaly k zájemcům o vyučování nejčastěji formou e-mailů. Zájem o tento způsob
„trénování“ byl velký, a navíc utužil i rodinné vztahy. Bylo totiž moc pěkné, že těm, kdo
nemají počítač a připojení k internetu, vypomohli nejen další účastníci kurzu, ale i jejich děti
a vnoučata, takže se úkoly dostaly opravdu ke všem.
Na závěr bych ráda uvedla, že doba je momentálně sice zdravotně těžká, ale zároveň
ukázala i jednu milou drobnost, že knihovna v době nucené uzávěrky čtenářům chybí.
Svědčí o tom četné telefonáty, e-mailové dotazy i osobní zastavení třeba na chodníku
nebo v samoobsluze. Děkuji za nás knihovnice všem, kdo se už do knihovny opět těšíte.
V těchto dnech pro vás zapisujeme spousty nových knížek, a i my se těšíme, až se s vámi
v knihovně setkáme.

A KDYŽ VEDLE SEBE VYSTAVÍTE TŘI RŮZNÉ TITULY, MOHOU JEJICH NÁZVY ZCELA
NÁHODNĚ VYTVOŘIT ZAJÍMAVÝ PŘÍBĚH: ČESTNÝ MUŽ – PO SETMĚNÍ - MIZERA

A TAKHLE TO JEDNOU DOPADLO,
KDYŽ SE MĚ MALÝ ČTENÁŘ
ZEPTAL, KAM MŮŽE VYHODIT
PRÁZDNOU KRABIČKU A JÁ
JSEM HO S NÍ
POSLALA DO KOŠE:

Z. Ortová
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Nejpůjčovanější tituly v roce 2020
V PŮJČOVNĚ PRO DOSPĚLÉ:
1.

Bláznivé pokušení

V PŮJČOVNĚ PRO DĚTI:
1.

9.

Jana Benková

Celou noc vzhůru

Nejlepší víkend

Jen aby, řekla moje
žena

10.

Nebe voní tebou

11.

Dvojitý kříž

12.

13.

3.

4.

5.

14.

Corina Bomannová
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Tlapková patrola

Strašidelná knihovna:
Ztracený duch

Harry Potter a Ohnivý pohár
J. K. Rowlingová

12.

Děsivé historky 2
Michael Dahl

13.

Deník mimoňky: Příběh
nesnášený spolužačky
Ráchel Russel

Družička k pronájmu

14.

Jacqueline Wilsonová

Manželé odvedle

15.

Hugo a Vánoce pod psa
Sophie Pembrokeová

Nářek ze tmy

15.

Kde spí lufťáci
Ivanka Devátá

Vtipy pro děti 4
Zuzana Neubauerová

Zdeňka Hamerová

16.

Dobrodružství v psím hotelu:
Glorie si nechce hrát
Shelley Sateren

8.
Čas vlčích máků

11.

Shari Lapena

Lucy Clarkeová

8.

Jim Benton

Dori Butlerová

Dům na jezeře

7.
Stíny nad zálivem

Same, kde jsi?

Můj milý deníčku: To se můžeš
vsadit!

Ella Careyová

Michael Connely

7.

10.

5 minutové pohádky

6.
Odvrácená strana
konce

Nejhorší děti na světě

Holly Webb

Holčičky
Magda Váňová

Chris Carter

6.

Lauren Tarshis

David Walliams

Jeden život nestačí
Jaroslava Černá

Eva Hrašková

5.

Kam čert nemůže…
nastrčí manžela
Alena Jakoubková

Michael Třeštík

4.

Lidožrout: Přežil jsem útok
velkého bílého žraloka

Carmen Reid

Patrik Hartl

3.

9.

Claudia Weber

2.
2.

Jak vycvičit draka – Celý
příběh o mně a Bezzubkovi

Deník malého poseroutky:
Výprava za teplem
Jeff Kinney

16.

O pejskovi a kočičce:
Jak si dělali dort
Josef Čapek
w w w. v e l v a r y. c z |
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Letní příměstské tábory v Kostce a na Malvaňáku
Již několik let se těší příměstské tábory pořádané Velvarskou Kostkou velké oblibě. Ačkoli
je letošní rok problematický a všechno funguje jinak, než jsme zvyklí, tábory se nám
minulé prázdniny navzdory všemu podařilo uspořádat. Věříme a doufáme, že tomu tak
bude i letos.
Zatím zveřejňujeme pouze termíny a jména lektorů, neboť mnozí z rodičů a dětí mají již
své oblíbené a osvědčené lektorské dvojice a bez ohledu na téma táborů chtějí děti zapsat
právě k nim. Podrobnosti budou v průběhu února zveřejněny na webových stránkách
a v tiskové podobě pak v březnovém zpravodaji a na vývěsních plochách.
Chcete-li si termíny rezervovat, můžete psát lektorům již nyní.
12. - 16. 7.
19. - 23. 7.
26. - 30. 7.
2. - 6. 8.
9. - 13. 8.
16. - 20. 8.

Lucie Tichá / l.tichanda@gmail.com
Eliška Turková a Zuka Michalíková / keramickehratky@seznam.cz
Lucie Tichá / l.tichanda@gmail.com
Edita Roberts a Slávka Gajerová / edita.roberts@yahoo.co.uk
Eva Víšková a Kateřina Špičková / klinhartova@seznam.cz
Eliška Turková a Zuzka Janovská / keramickehratky@seznam.cz

Tábory probíhají od pondělka do pátku od 8 do 16 hodin.
Ceny táborů budou jako v minulých letech 2100,- včetně obědů.

Pohled do minulosti nemusí být vždy jen připomínkou něčeho,
Pohled do minulosti
nemusí
být
vždykde
jenjepřipomínkou
něčeho,
co
bylo do
a už
není
aneb
hranice
mezi
MY a ONI něčeho,
Pohled
minulosti
nemusí
být
vždy
jen
připomínkou
co bylo a už není
aneb
kde
je
hranice
mezi
MY
a
ONI
Spolek
Velvarská
Kostka
vznikl
v
roce
2014.
Využili
jsme tehdy nabídky města a pronajali
co bylo
a užvznikl
nenívaneb
je Využili
hranicejsme
mezitehdy
MY anabídky
ONI
Spolek Velvarská
Kostka
roce kde
2014.
města
a pronajali
si
prostor
bývalé Kostka
synagogy
postavené
v roce
1931
podle
návrhu
slavného
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Velvarská
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v
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Využili
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tehdy
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fotografie rodiny Simonyiových
z roku 1939, fotoarchiv
Městského muzea Velvary
poslední bydliště před deportací:
Velvary 195

Letní příměstský tábor Putování s Robinsonem, léto 2020
Fotoarchiv Velvarské Kostky
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Za Velvarskou Kostku a Velvareum
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Kateřina Klička Špičková
ZaKlička
Velvarskou
Kostku a Velvareum
Kateřina
Špičková
Kateřina Klička Špičková
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Městské muzeum Velvary
Kronika Velká Bučina
Spolky a organizace. V obci jest spořitelní
a položní spolek pro Bučinu a okolí /Kampelička/
předseda: Václav Böhm, kovář
pokladník: Josef Košťál, rolník a hostinský
členové představenstva: Frant. Fair. st, Antonín
Zvědínek, Josef Maršálek a Vojtěch Moravec.
předseda dozorčí rady: Frant. Král rolník a starosta obce Antonín Šubrt, Karel Jauda, Karel
Drobný, Karel Mareš, Frant. Linek.
Spolek divadelních ochotníků Tyl:
předseda: Václav Pařízek, tesař
pokladník: Antonín Moravec
jednatel: Josef Král
členové výboru: Frant. Janda
Josef Pařízek
Čeněk Pařízek
režizer: Vlad. Waraus
archivař: Frant. Linek
nahr.: Václav Ketner
Rudolf Koudelka
Místní organizace republikánské strany
zemědělského a malorolnického lidu.
předseda: Vojtěch Moravec
místopředseda: Antonín Šubrt
zapisovatel: Antonín Zvědínek
členové výboru: Josef Janda
Václav Böhm
Jan Janda
Frant. Král
Frant. Faix, st.
Leopold Linké
Místní organizace československé strany
socialistické
předseda: Vochomůrka Jaroslav
členové výboru: Bohumil Sekera, Miroslav
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Hrdoušek
František Linek
Alois Čížek, Václav Vochomůrka
Družstvo pro rozvod elektrické energie
ve Velké Bučině
předseda: Frant. Král rolník a starosta
místopředseda: Antonín Zvědínek, rolník
pokladník: Vojtěch Moravec, úředník
kontrolor: Václav Pařízek, tesař
členové výboru: Václav Bělský, rolník, Malá Bučina, Antonín Moravec, malorolník, Frant. Fair
st. rolník, Oldřich Břečka, rolník Malá Bučina
Sportovní klub Velká Bučina
jejimž předsedou jest p. Ant. Zvědínek, rolník
Velká Bučina, místopředsedou Čeněk Pařízek
tesař, poklad. Josef Pařízek, studující práv, sekretářem Vladimír Vinš úřed. kapitán, Jaroslav
Drobný zedník, náčelník Karel Zelenka pekař.
Obecní zastupitelstvo Poslední volby měly
býti konány v listopadu 1931, avšak v důsledku
dohody mezi stranou republikánskou a stranou
českých socialistů od volby upuštěno a do zastupitelstva vybraní následující občané:
p. Frant. Král, rolník rep. str. starosta
Antonín Zvědínek, rolník rep. str. náměstek
Čížek Alois, košikář čes. social. I. radní
Šubrt Ant., rolník rep. str. II. radní
Členové výboru
Linké Leopold rolník rep. str.
Beránek Josef rolník rep. str.
Janda Karel tesař rep. str.
Faix Frant. rolník rep. str.
Kotas Jarosl. rolník rep. str.
Sekera Bohumil truhlář čs. socialista
Hrdoušek Miroslav dělník čs. social.
Vochomůrka Václav rolník čs. social.

Ves Bučina

Historie obce - vyňato z díla Frant.
Vacka děkana na Smíchově a Sedláčkova díla „Hrady a zámky v Čechách“.
Míst tohoto jména, vzniklého patrně od bukových lesů, je více. Uvádí
se v poslední době rovněž, že jméno
Bučina má svůj původ odvozený od
slova lučina. Státní slovník Čech zná
Bučinu v okrese Vysokomýtském, Vimperském, Benešovském a pak Malou
a Velkou Bučinu u Velvar. Ves Bučina
bývala manstvím hradu Mělnického
a již král Václav II. daroval polovinu
vesnice své Chržínu r. 1292 věrnému
rádci svému biskupovi Pražskému Tobiášovi z Bechyně (1278-1296).
Na počátku XVI. století byly stávaly
ve vsi Bučině tři dvory kmetcí či selské, které ode dávna příslušely jakožto manství k zámku Mělnickému. Dva
z nich byly osedly a sice Petrem Beránkem a Matějem Hrubým, poddanými
rolníky urozeného pana Jana Pytlíka
ze Zvoleněvsi a na Jítkách, kdežto třetí
byl neosedlý a proto i „poustka“ nazvaný. Obec města Velvar koupila je dne 2. října v sobotu před
svatým Františkem r. 1535 s vůlí pana Albrechta z Gutenštýna, držitele věnného města Mělníka,
od řečeného Jana Pytlíka ze Zvoleněvsi za 147 kop a 30 grošů českých a stala se tak manem
hradu Mělnického. V právní poměr jména toho vstupovali ve středověku jednotlivci a neb i osoby
morálné /obce/ tím, že odevzdán jim byl statek jakýsi po vůli vlastního vrchního majitele jeho, aby
dědičně jej drželi, všech požitků z něho plynoucích bráti mohli, avšak spolu lennímu pánu svému
a dědicům jeho věrni zůstali a některé služby jim prokazovali. Svazky lenní řídily se zvláštním
právem, v Čechách tak zvanými deskami dvorskými, které založeny byly počátkem XIV. století.
Z dvoru Bučinských platila od té doby obec Velvarská jakýsi poplatek manský, 4 kopy a 30 grošů
a povinna byla v čas polního tažení pána Mělnického některými podřizenými službami.
Co se týče poddaných sedláků a poddaných vůbec, budiž zde uvedeno toto:
Až do času krále Vladislava II. (+1516) nebylo nikdy v Čechách o nevolnictví slýcháno, nýbrž
králové a po nich zemané prodávali sedlákům pole a dědiny tak, aby platili z nich poplatek či úrok,
jinak pak podle vůle své jich užívati směli, neb i jiným prodávali což nazýváno právem zákupným
(emphytentickým). Ti, kdož práva toho používali, měli své rychtáře, kteří v malých věcech sami
soudili a ve větších sporné strany do nejbližších měst k právu posílali. Sedláci byli robot zemských prázdni, platíce pouze toliko berni obecnou. Avšak pánové a zemané využitkovali slabosti
Vladislavovy a sahali na svobodu svých poddaných tím, že nedovolovali jim se vyprodati, z mísw w w. v e l v a r y. c z |
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ta na místo se stěhovati, ba žádali na nich, aby roboty konali na statcích panských a po smrti
bezdětných rolníků majetek jejich si přivlastňovali. Přechvaty podobné, když i králové těmto
hověli, nabyly povahy právní a potrvaly až do roku 1775.
Jak již zde uvedeno, koupila obec města Velvar dva dvory osedlé a jeden neosedlý čili poustku
ve vsi Bučině od mana zámku Mělnického pana Jana Pytlíka ze Zvoleněvsi a odváděla z nich
určitý poplatek držitelům města Mělníka. Pan Albrecht z Gutenštýna zastavil panství své r. 1537
Krištofovi z Vartemberka a od něho dostal se Mělník v držení pana Zdislava Berky z Dubé. Roku
1579 zapsal jej císař Rudolf II. Jiřímu staršímu Popelovi z Lobkovic. Nešťastný pán ten byv
nejvyšším komořím království Českého, učinil s povolením všech tří stavů zemských směnu
na jisté dědiny s panem Vilémem z Rožmberka, nejvyšším purkrabím Pražským. Roku 1585
v pondělí po sv. Školastice dne 11. února přiznal se totiž před úředníky Pražskými, že své
dědictví, kteréžto bylo prve manské, totiž tři dvory kmetcí ve vsi Bučině dva osedlé a třetí pustý,
z nichž jeden slul Beránkovský a druhý Hrubovský, s platem a dědinami i se vším příslušenstvím, jakož jsou v držení obce Velvarské a povinny službami hradu Mělnickému poskytuje dědičně a v desky zemské klade panu Vilému z Rožmberka a všem budoucím purkrabím Pražským
proti odstoupení úřadu purkrabského se vší zvolí s plným panstvím a v témž právu, jako je sám
byl držel. Že Velvarští nehrubě se těšili ze změny té, netřeba ani dokládati.
O Bučině děje se zmínka ve smlouvě opata Petra II., který řídil klášter Strahovský v letech 1343
– 1359. Zda-li jméno toto se vztahuje na Bučinu u Velvar nelze ovšem s určitostí tvrditi.
V polovici XVI. století drželi ves Bučinu, tři dvory vyjímaje, jež byly lénem hradu Mělnického,
pánové Novohradští z Kolovrat. Roku 1559 byl Joachím z Kolovrat na železnicích syn Hynkův,
majitelem Bučiny a prodal ji strýci svému Petrovi Novohradskému. Petr pak když povinnován
obci Velvarské 400 kop grošův Míšenských a odváděl je roku 1580 vyslaným osobám, připověděl
rukou dáním, že neprodá jinému vísky Bučiny, kdyby na prodej byla, leč pánům Velvarským.
L.P. 1656 koupil urozený pan Adam Hraň z Harrasu dvůr Šlechtovský ve vsi Bučině s pustou
krčmou od Zikmunda Rabovnického, měštěnína Litoměřického za 300 zl. rýnských, kterýžto dvůr
r. 1651 od visitační komise za dva osedlé byl položen a knihami zámku Mělnického manskými
se řídil. Pan Hraň dal si však nejprve dvůr a potom i krčmu vyzdvihnouti a tam mnoho dobytka
chovati poručil. Řečený vladyka Jan Adam Hraň z Harasova na Červeném Hrádku, J.M. císařský
rada a komoří, milostí panovníkovou povýšen byl za hraběte a zemřel r. 1681. Hejtman statkův
jeho jménem Ondřel Müller jal se stavěti při krčmě Bučínské nové stavení a to na pozemku
obecnímu města Velvar, bera ke stavbě kámen ze skály městské. Rada dozvěděvše se o lomu,
vyslala ze svého středu Jiřího Kernera a Tomáše Rychtra, kteří domluvou svou pohnuli pana
hejtmana, že od stavby nového stavení upustil.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary
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Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek
a nabízí finanční pomoc i na jejich ochranu.
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České
s. p., program je
dále spolufinancován Ministerstvem
životního prostřevážka rudá
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Bližší informace: Jan Moravec, Český svaz ochránců přírody, tel.: 777 063 340
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ VELVARY

Náš spolek plánuje jarní výstavu na 27. a 28. února 2021, kde budou soutěžit o nejlepší
ocenění králíci, holubi a drůbež. K vidění bude i exotické ptactvo.
V současné době jsou všechny akce pozastaveny, ale věříme, že se zákazy začnou rozvolňovat a výstavu budeme moci uskutečnit. Pokud to nepůjde, máme v plánu výstavu
uskutečnit v pozdějším termínu na konci března. O konání výstavy budeme informovat
na stránkách města Velvar a také městským rozhlasem.
Přihlášky zvířat: telefon 604 200 891 e-mail: paveljandaholubi@seznam.cz

Prodej slepiček

Inzerce

výbor ČSCH

Červený Hrádek prodává slepičky typu:

Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.
Prodej:
Velvary -

26.4., 24.5. a 21.6. 2020
u pošty -

14.30 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod .
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce

KŘÍŽOVKA
V tajence křížovky je ukryto jméno výtvarníka, hudebníka, člena divadla Sklep, zakládajícího
člena skupiny Tvrdohlaví, který 7. února oslaví 65. narozeniny. V naší knihovně si můžete vypůjčit jeho knihy o Cílkovi a Lídě a také cestovní deníky Praha – Venezia, kde autor popisuje
svou pěší cestu, kterou absolvoval v roce 1993 z Prahy na 45. Benátské bienále.
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Koupím Vaše restituční nároky

Cena nároků do budoucna bude jen klesat,
nemusí vyjadřovat
názor redakce.tečce.
díky Příspěvky
plánované
restituční
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka:
den každého
měsíce
Tel:20.604
374 807

Křížovku na únor připravila L. Štýbrová

VYLUŠTĚNÍ Z LEDNOVÉHO ČÍSLA:
Ukázka z nové knihy Marty Kučíkové: Z mého severoitalského deníku: „Pokud dva dny
předem svoji návštěvu u lékaře neodhlásíte, zaplatíte pokutu odpovídající ceně návštěvy odborného lékaře, čili jako byste ji absolvovali. Možnost HODINU PŘEDEM ZAVOLAT
a omluvit se, že nemůžete, tady zkrátka neexistuje. Ani se neozvat vůbec a nechat bez
náhrady termín propadnout. Jsou za tím jenom vaše peníze a vaše zodpovědnost. A taky
zejména váš respekt k lékařům a sestřičkám.“
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