Jubilea

Dne 22.6.2007 oslaví své 50. narozeniny náš dědeček
Miloš TRNOBRANSKÝ.
Z celého srdce Ti přejeme hodně zdraví, lásky,
radosti a nezapomenutelných
okamžiků strávených s námi.
S láskou Tvá vnoučátka Tadeášek a Natálka.
S přáním se připojují i ti, kteří Tě mají rádi.

Blahopřejeme

Z jednání rady města v březnu, dubnu a květnu 2007 vybíráme:
28. 3. 2007
- Dne 28.3.2007 byla na MMR podána žádost města Velvary o dotaci 500 000,-- Kč na
vybudování skate parku ve městě Velvary. O tom, zda byla dotace přidělena, má být
rozhodnuto v květnu 2007.
- Rada schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Středočeským
krajem, Správou a údržbou silnic, k pozemní komunikaci v souvislosti s výstavbou a
provozem vodovodu Velká Bučina.
- Rada projednala žádost občanů o odprodej části pozemku parc. č. 322/28 v k.ú. Velká
Bučina a nedoporučila zastupitelstvu prodej schválit.

- Rada schválila snížení nejvyšší povolené rychlosti v úseku kolem budovy čp. 10 (Panská
hospoda) ve směru od Černuce na 30 km/hod. a ve Slánské ulici na 40 km/hod. v obou
směrech.
Rada vyhlásila grantové řízení. V rozpočtu města bylo na rok 2007 vyčleněno 150 000,-- Kč
na poskytování grantů, termín pro podání žádostí byl stanoven na 31. 5. 2007. O přidělení
finančních prostředků rozhodne rada do 30. 6. 2007. Žadatelem o grant může být subjekt se
sídlem ve městě Velvary nebo vykonávající činnost ve městě Velvary (vyloučeny jsou
podnikatelské subjekty a fyzické osoby). Grant bude poskytnut na projekty s veřejně
prospěšným charakterem.
-

- Rada projednala 3 nabídky na vypracování projektu na kulturně-sportovní centrum a vybrala
projektanta Ing. arch. Michala Bartoška.
- Rada po konzultaci s dodavatelem komunitního plánu zrušila výběrové řízení na pozici
koordinátora komunitního plánování, protože ve městě velikosti Velvar lze provést kumulaci
funkce manažera a koordinátora projektu.
11. 4. 2007
- Rada schválila využívání systému rozesílání SMS zpráv občanům ve městě Velvary s tím, že
v roce 2007 proběhne pilotní provoz využití uvedeného systému. Rozesílání SMS bude v roce
2007 zajištěno pro všechny občany zdarma. Rada vyhodnotí do 31. 12. 2007 využití systému,
na základě analýzy bude rozhodnuto o případném zpoplatnění služby pro občany a o využití
tohoto systému jako náhrady městského rozhlasu v některých místních částech.
- Rada udělila Základní škole Velvary výjimku z minimálního počtu 7 dětí přípravné třídy pro
školní rok 2007/2008
- Rada vzala na vědomí informaci o ukončení nájmu prodejny v Pražské ulici čp. 59 ke dni
30.6.2007.

- Rada uložila odboru správy majetku nezahrnovat v současné době do přehledu komunikací,
které mají být rekonstruovány nebo opraveny, komunikace v místních částech Ješín a Velká
Bučina s ohledem na plánovanou realizaci vodovodu.

- Starostka informovala radní o skutečnosti, že krajský úřad přijímá žádosti do zásobníku
projektů, na které obce předpokládají čerpání dotací v období 2007 - 2013. Město Velvary má
do zásobníku vloženy projekty kulturně-sportovního centra, vodovodu Ješín, vodovodu Velká
Bučina a kanalizace v Malovarské ulici.
- Rada doporučila zastupitelstvu města prodej části pozemku parc. č. 322/15 v k.ú. Velká
Bučina za cenu 250,-- Kč/m2, současně rada doporučila zastupitelstvu zřídit bezplatné
předkupní právo jako věcné právo pro případ dalšího prodeje uvedeného pozemku třetí osobě.
- Rada schválila návrh smlouvy o dílo s Ing. arch. Michalem Bartoškem na předprojektovou a
projektovou přípravu stavebních úprav a přístavby budov kina a sokolovny s cílem vybudovat
kulturně-sportovní centrum.
- Bc. Holý informoval radu o hasičských slavnostech, které se uskuteční ve dnech 15. až
16. 6. 2007 v Litoměřicích. Na těchto slavnostech bude mít svůj stánek také SDH Velvary.
- Na žádost ředitelky Mateřské školy Velvary rada schválila změnu účelu účelově vázaných
prostředků ve výši 250 000,-- Kč původně určených na rekonstrukci sociálního zařízení pro
zaměstnance mateřské školy a jejich použití na úhradu výměny oken ve 2. patře budovy
Mateřské školy Velvary.
- Rada souhlasila s uzavřením Mateřské školy Velvary dne 30. 4. 2007 a 7. 5. 2007 z důvodu
minimálního zájmu rodičů o provoz a v období letních prázdnin od 16. 7. do 17. 8. 2007.
- Rada schválila Základní škole Velvary zřízení speciální třídy na I. stupni pro žáky s
poruchami učení a chování. Příděl finančních prostředků z rozpočtu města nebude z důvodu
zřízení speciální třídy navýšen.
- Rada rozhodla požádat o dotaci z nadačního programu ČEZ, program Podpora regionů, na
úpravu dvora základní školy.
- Rada uložila odboru správy majetku navrhnout (ve spolupráci s projektantem) řešení
napojení nemovitostí na severní straně Chržínské ulice na městskou kanalizaci a zadat
vypracování projektové dokumentace na výstavbu kanalizace v části Nové Uhy.
- Rada rozhodla, že v letošním roce, s ohledem na částku, která zbývá v rozpočtu města na rok
2007 na opravu komunikací, bude provedena rekonstrukce části ulice Nábřeží (předpokládané
náklady max. 600 tis. Kč). V příštích letech bude provedena rekonstrukce ulice Pivovarské a
Čechovy.
- Rada vzala na vědomí informaci o schválené dotaci městu z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje ve výši Kč 50 000,-- (byla požadována dotace cca 350 tis. Kč) na
vybudování dětského hřiště za Panskou hospodou a souhlasila s navýšením spolufinancování
z prostředků města max. do výše 100 000,-- Kč.
9. 5. 2007
- Byl dokončen seznam komunikací, které vyžadují rekonstrukci nebo opravu, z uvedeného
seznamu vyplývá, že celkové předpokládané náklady na opravu místních komunikací a
chodníků jsou více než 10 mil. Kč.

- Rada se seznámila se zprávou společnosti ELTODO – CITELUM, s.r.o., o plnění povinností
a závazků (tato společnost pro město spravuje veřejné osvětlení) a uložila odboru správy
majetku provést analýzu uvedené oblasti se zaměřením na získání podkladů pro rozhodnutí
rady, zda provozovat veřejné osvětlení samostatně nebo jej pronajímat.
- Rada vyhodnotila plnění rozpočtu za období leden až duben.
- Rada vzala na vědomí informaci o tom, že starostka podepsala smlouvu o bezúplatném
převodu budovy školní jídelny do majetku města a smlouvu o dotaci z Fondu sportu a
volného času Středočeského kraje.
- Starostka informovala radu, že České dráhy vyhověly požadavkům města a do nového
jízdního řádu navrhly vlakové spoje tak, aby byla lepší návaznost spojů Velvary – Kralupy
nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou – Praha. Vyhověly rovněž požadavku na to, aby spoj,
kterým jezdí žáci z Velvar do kralupských škol, přijížděl do Kralup nad Vltavou před 7:45
hod.
- Krajský úřad si vyžádal zaslání podkladů k plánovaným cyklostezkám a cyklotrasám.
S ohledem na tento požadavek zjistí starostka, v jakém stavu je tzv. Přemyslovský okruh
(cyklotrasa plánovaná DSO Přemyslovské střední Čechy).

*********************************
Poděkování
Vážení občané,
v letošním roce si připomínáme 525. výročí povýšení Velvar na město. Při této příležitosti
jsme pro Vás připravili program na sobotu 26. a neděli 27. května.
Dovolte mi, abych poděkovala těm, kteří se na přípravě programu podíleli. Děkuji všem, kteří
pro Vás připravili sobotní i nedělní program (Mateřská škola, Základní škola, Základní
umělecká škola, Střední odborná škola, divadelní soubor Scéna Kralupy n. Vlt., Městské
muzeum Velvary a SEV Javory). Dále děkuji všem, kteří Vám umožnili nahlédnout do
prostor, kam se jindy nedostanete (Základní škola Školní ul., Základní škola ul. Karla Krohna,
Sbor dobrovolných hasičů, Městské muzeum, SEV Javory, rodičovský klub Vajíčko). Děkuji
také pracovníkům Celní správy, kteří Vám předvedli výcvik služebních psů.
Naším záměrem nebylo oslavovat, ale pouze 525. výročí připomenout. A to se podařilo!

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Informace občanům

Hromadné rozesílání SMS zpráv občanům prostřednictvím internetu
Vážení občané,
v rámci zkvalitnění informovanosti občanů města Vám nabízíme službu zasílání informací
pomocí SMS zpráv. Zprávy z města budou občanům rozesílány hromadně prostřednictvím
internetu.
Nabízíme Vám tyto informační kanály:
1. informační kanál – Aktuality z města
Občanům budou rozesílány informace, které se objevují na úřední desce nebo vývěskách,
vybraná nabídka kulturních a jiných akcí, zveřejňovaných pořadatelem ve Zpravodaji,
vývěskách nebo na webové stránce města. V letošním roce nebude tato služba zpoplatněna.
Protože se jedná o nadstandardní způsob informování občanů, bude tento kanál od příštího
roku zpoplatněn při přihlášení částkou pouhých 50,-- Kč ročně, což představuje odeslání cca
30 informačních zpráv a prostor pro 5 zpráv z krizové oblasti.
2. informační kanál – Krizový
Přihlášení do tohoto kanálu je automatické pro každého občana, který se přihlásí
k informačnímu kanálu Aktuality z města a Náhrada městského rozhlasu, mohou se však
přihlásit i další zájemci. Občan se zde dozví informace o větší havárii, úniku nebezpečných
látek, požáru, povodni apod. na území města. Služba je zdarma.
3. informační kanál – Náhrada městského rozhlasu
Tuto službu nabízíme jako náhradu městského rozhlasu pro obyvatele částí Ješín, Velká
Bučina, Malá Bučina, Nové Uhy a Radovič, kde není zaveden městský rozhlas. Služba je
zdarma.
Rozsah jedné SMS zprávy je omezen délkou 160 znaků.
Občané se mohou k využívání služby přihlásit na MěÚ Velvary u paní L.Rohanové nebo na
mailové adrese: el.podatelna@velvary.cz, kde uvedou své jméno, adresu a číslo mobilního
telefonu. Přihlašovací formulář bude zveřejněn i na webové stránce města: www.velvary.cz.
Termín přihlášení v tomto kalendářním roce není časově omezen.
Po přihlášení občanů ke službě bude zaručena ochrana osobních údajů, tj. telefonního čísla
a adresy, dle zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Vážení občané, věřím, že tuto službu uvítáte a budete s ní spokojeni.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Informace o vodovodu v místních částech Ješín a Velká Bučina
Vážení občané,
v místních částech Ješín a Velká Bučina je již několik let nedostatek vody ve studních. Při
letošním počasí (suchá zima i jaro) je situace zvlášť vážná. O tom, že je v obou částech nutné
vybudovat vodovod, bylo rozhodnuto již v minulých letech. Dovolte mi, abych Vás
informovala o tom, jak postupují přípravy na výstavbu.
Projektová dokumentace pro územní řízení je vypracována, v těchto dnech probíhá územní
řízení pro obě stavby. Předpokládané náklady na výstavbu vodovodu v obou místních částech
jsou cca 17 mil. Kč, což vysoce převyšuje možnosti rozpočtu našeho města. Chceme proto
požádat o dotaci z operačního programu Životní prostředí. Očekává se, že výzvy k podání
žádostí by mohly být nejdříve v září 2007.
Pokud se nám podaří se žádostí uspět a dotace nám bude přidělena, zahájíme výstavbu co
nejdříve to bude možné. Pokud bychom dotaci v první etapě nedostali, budeme se pokoušet o
její získání v dalších etapách. Občany Ješína a Velké Bučiny prosím o trpělivost. Kritickou
situaci v zásobování vodou budeme zatím řešit přistavením cisteren.
Ve Velvarech dne 30. května 2007
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

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

Vážení občané,
obracím se na Vás všechny, kteří jste s čímkoliv ve městě nespokojeni. Domnívám se,
že nejjednodušší cesta k tomu, jak nás ve vedení města o jakémkoliv problému ve
městě informovat, je přímo nám napsat, zavolat nebo nás navštívit na radnici. Pokud o
problému nebudeme vědět, nemůžeme ho ani řešit. Pokud chcete zůstat v anonymitě,
využijte naši schránku v přízemí budovy radnice. V tom případě se však nedozvíte, jak
byl Váš problém řešen.
Přímý kontakt na mne: tel.: 315 761 023, e-mail: starosta@velvary.cz.
Ve Velvarech dne 30. května 2007
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

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

Informace MěÚ Velvary:

Víte, že ověřený výstup z informačního systému veřejné správy můžete získat na
Městském úřadě ve Velvarech ?
Městský úřad ve Velvarech vydává na základě zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších
obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné
správy, ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Ověřený výstup
vystavený Městským úřadem ve Velvarech se stává veřejnou listinou. Ověřené výstupy
jsou vydávány na matrice v 1. patře městského úřadu.
V současné době je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí,
z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku. Od 1.1.2008 bude možné
pravděpodobně získat tímto způsobem i výpis z rejstříku trestů.
Pokud občan má zájem o ověřený výstup z informačního systému veřejné
správy, musí znát základní údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výstup. O
výpisy je možné žádat osobně. Za vydání ověřeného výstupu z informačního
systému veřejné správy se účtuje správní poplatek 50,-- Kč za každou i započatou
stránku.
Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu
***************

Výzva občanům části Velká Bučina – stav s pitnou vodou !
Odbor správy majetku MěÚ Velvary žádá obyvatele části Velká Bučina, kteří pociťují
havarijní nedostatek pitné vody, aby tento stav nahlásili jmenovitě, včetně nemovitosti,
na MěÚ Velvary. Po ověření stavu bude situace řešena případným dovozem pitné
vody.
Dovoz užitkové vody do cisterny na Velkou Bučinu je zajišťován průběžně již cca po
dobu 1 měsíce. Voda je určena k osobní potřebě občanů, nikoliv k mytí aut a zalévání
zahrádek.
Libor Šulc
ved. odboru správy majetku
*******

VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 16. ČERVNA 2007

Informace převzaté z www.velvary.cz
V úterý 15. května se v městském muzeu uskutečnilo setkání občanů, vedení města a
zpracovatele strategického plánu Ing. L.Tvrdého z firmy PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a
regionů.
Účelem zpracování tohoto plánu je zajištění dlouhodobého rozvoje našeho města na dobu 1015 let a zajištění potřebných finančních zdrojů. Pro jeho vznik jsou ustanoveny 3 pracovní
skupiny, jejichž činnost bude za město koordinovat radní p. Ing. Fiedler.
Další veřejná schůzka ke strategickému plánu se bude konat 20. června t.r. od 18 hodin
opět v městském muzeu.
*******************************
Muži SDH Velvary jsou nejlepší v okrese
12. května, stadion na Stochově - Celkem sedm družstev v mužské kategorii zde bojovalo o
vítězství v okresním kole soutěže v požárním sportu. Našemu družstvu mužů se podařilo
suverénně zvítězit v obou disciplínách (štafetě i požárním útoku). Štafetu 4x100m zaběhli v
nejlepším čase 72,14 vteřiny, ale to hlavní mělo teprve přijít. To když se závodníci postavili
na start královské disciplíny - požárního útoku. Časomíra se zastavila na 31,39 vteřinách a
celý stadion začal tleskat. Tento čas se stal novým rekordem Velvar, ten starý byl překonán o
téměř dvě vteřiny. Vítězné družstvo pojede reprezentovat náš okres na krajskou soutěž, která
se bude konat 23.-24. června v Nymburku. Gratulujeme!!!

otevřel novou provozovnu

VÝKUP KOVOVÝCH ODPADŮ
v areálu firmy ve Velvarech

Provozní doba: Pondělí – Pátek
polední přestávka
poslední zákazník

Sobota
poslední zákazník

8:00 – 12:00
12:00 – 12:30
15:30

8:00 – 12:00
11:30

Tel. 315 730 144

12:30 – 16:00

Výsledky VIII. ročníku
dramatické soutěže

Velvarský tolar
I. kategorie – mateřské školky

Sólová recitace
1. Sýkora Roman
MŠ Hospozín
2. Hampeisová Markéta MŠ Hospozín
3. Linhartová Kristýna
MŠ Velvary
Skupinové recitace se zúčastnily dvě mateřské školky - MŠ Velvary MŠ Hospozín.
Zvítězily děti z MŠ Velvary.

II. kategorie – I. stupeň ZŠ
Zúčastnily se děti ze ZŠ Velvary v oboru sólová recitace.
1. Fleková Tereza
2. Podskalská Markéta
Nováková Barbora
3. Podhrázská Aneta
Mazochová Hana

1.B
2.A
3.B
3.A
2.A

III. kategorie- 6.-8. tř. II. stupně ZŠ
Zúčastnily se děti ze ZŠ Velvary v oboru sólová recitace.
1. Hodovská Tereza
2. Myšáková Kristýna

8.B
8.B

IV. kategorie- 9. tř. ZŠ a střední školy
Zúčastnili se žáci ZŠ Velvary a studenti SOŠ Velvary v oboru sólová recitace.
1. Galasová Žaneta
2. Soudská Veronika

9. tř.
III. roč.

V průběhu konání soutěže byl, vzhledem ke vzniklé situaci, přidán operativně obor
nazvaný „přednes vlastní tvorby“. Byli jsme ze začátku trochu zaskočeni, protože
jsme tento obor nevyhlašovali. Při předávání informací mezi pořadateli a pedagogy
vznikl zřejmě trochu informační šum. Nakonec jsme objevili dva literární talenty,
jejichž práce budou otištěny ve Zpravodaji z Velvarska.

Přednes vlastní tvorby
1. Maršálková Klára
2. Anderlová Lucie

9. tř. ZŠ Velvary
7.C ZŠ Velvary

Celkem se letošního Velvarského tolaru zúčastnilo 52 soutěžících.

Úspěchy tanečních kroužků ZUŠ Velvary
Více jak 60 dětí rozdělených do 3 skupin se letos zúčastnilo soutěží Festivalu dětského tanceMistrovství České republiky.
V dětské kategorii soutěžila jedna skupina, a to v disciplíně Taneční kompozice se skladbou
,,Co se děje,venku leje?".
V juniorské kategorii soutěžily skupiny dvě. V disciplíně Jazz dance formace skl. ,,Fever" a v
disciplíně Taneční kompozice skl. ,,Nálada".
První regionální kolo pro Prahu a střední Čechy se konalo v Kongresovém centru v Praze
7. dubna. Zde soutěžily všechny tři skupiny s tímto výsledkem:
Co se děje,venku leje?
2.místo
Fever
2.místo
Nálada
3.místo
Následoval postup všech na Mistrovství Čech v Jablonci nad Nisou s tímto výsledkem:
5.5. Fever
2.místo
6.5. Nálada
3.místo
13.5. Co se děje
7.místo
Všechny tři skupiny zde vybojovaly nominaci na Mistrovství České republiky!
Soutěž Mistrovství ČR pro juniorky již proběhla v Hradci Králové s tímto výsledkem:
26.5. Fever
3.místo
27.5. Nálada
5.místo
Poslední soutěž Mistrovství ČR v kategorii dětí se uskuteční 10.6. v Jablonci nad Nisou.
Pavlína Kratochvílová uč. TO ZUŠ VELVARY
Všem tanečním skupinám, jejich vedoucím a řediteli ZUŠ Velvary p. Tichému k dosaženým
úspěchům blahopřejeme a 10.6. držíme palce !
red.
**********************************************

Informace ze ZŠ Velvary
V tomto školním roce dosáhla žákyně 9A ZŠ Velvary Klára Maršálková velmi výrazného
úspěchu v okresním kole olympiády z českého jazyka. Skončila na 4. místě, jen 0,5 bodu ji
dělilo od postupu do krajského kola této olympiády. Klárka píše velice hezké slohové práce.
********
Otiskujeme práce, které se v letošním ročníku soutěže Velvarský tolar - obor „ přednes vlastní
tvorby“ - umístily na 1. a 2 místě. /pozn. red./

Spásné poselství
Klára Maršálková
Příběh, který vám budu vyprávět, nenajdete v žádné knížce, přesto ho ještě nezavál čas.
Klevetivé stařeny si ho při náhodných setkáních na ulici stále s oblibou vypravují. Občas
k němu něco přidají, občas zase na něco zapomenou.
Inu, znáte to …
Téměř tři století již uplynulo od doby, kdy byly Velvary podrobeny těžké zkoušce
v podobě zákeřné morové epidemie. V oněch smutných a těžkých letech podlehlo této
strašlivé nemoci mnoho velvarských občanů, z mnoha dětí se stali sirotci… A právě tehdy se
odehrál náš příběh.
Bylo deštivé odpoledne na konci dubna. Všude panoval klid. Kdyby někdo vyhlédl z okna
do ulice, spatřil by jen mladou dívku jménem Blanka, která s pláčem kráčela směrem
k náměstí Krále Vladislava. Cílem její cesty byl kostel
sv. Kateřiny, kde se chtěla pomodlit za svou nemocnou matku.
Velice dlouhou dobu klečela před oltářem. Náhle však zaslechla hlas, který ji
přinutil vzhlédnout, a spatřila anděla vznášejícího se nedaleko od ní.
„Vyslyš mé poselství“, pravil. „Vaše město bude zachráněno před zkázou jen tehdy,
nechají-li radní vystavět doprostřed náměstí Krále Vladislava Mariánský sloup. Získají si tím
přízeň vyšších mocností a ty zruší morové prokletí, které nad městem visí.“
A po těchto slovech zmizel.
Překvapená dívka vyběhla z kostela a zamířila přímo k Panské hospodě, kde v tu dobu
sedělo mnoho lidí, kterým Blanka podrobně vylíčila vše, co se jí toho odpoledne v kostele
přihodilo. Velvarští občané jí ale nevěřili, někteří se jí dokonce vysmáli.
A v tom se stalo něco podivného. Nad Blančinou hlavou se rozzářilo zlaté světlo. Tento
úkaz přesvědčil lidi o tom, že dívka mluví pravdu.
Za několik dní pozvali radní do města stavitele, který měl ono velkolepé dílo zhotovit.
A od té doby se uprostřed náměstí tyčí Mariánský sloup, bdí nad městem a chrání ho před
všemi pohromami.

****************
O ztraceném pokladu
Lucie Anderlová
V jednom malém městečku jménem Velvary, u kamenitého náměstí, kde stojí Morový
sloup a babky na tržišti klábosí, stojí Pražská brána, ve které je uložen v železe okované a
zamknuté truhle na pět západů diamantový poklad. V bráně je uložen už pět set let a nikdy ho
nikdo neukradl, ani se o to nepokusil.
Jenomže jednoho srpnového krásného dne se rozlehla po městě zpráva, že poklad zmizel.
Unesl ho prý zlý duch Hubert a jeho pomocník Bonifác. Starosta Velvar vypsal odměnu dva
tisíce tolarů tomu, kdo ducha dopadne a přinese zpátky diamantový poklad. Pražská brána
byla od té doby ve dne i v noci střežena.
Tou dobou si to vandrovali přes Velvary tři potulní muzikanti, kteří se doslechli o této
události a rozhodli se, že se pokusí poklad i lupiče dopadnout. Vydali se na radnici a ohlásili
starostovi, že ducha přivedou a potrestají. Starosta s chutí souhlasil a nabídl jim nocleh. Sice
v kostele svaté Kateřiny, kde se ukrývá duch, ale to oni bohužel nevěděli. Když se začalo
stmívat, došli muzikanti do kostela. Přikryli se dekami a usnuli.
V pravou půlnoc se probudil jeden muzikant a rozhodl se, že si zahraje na varhany. Vyšel
po schodech, sedl si na lavici a stiskl klávesy. Ale co to? Varhany nehrají? Muzikanta napadlo,
co když je ve varhanech ukryt duch. Bylo známo, že se Hubert bojí myší. Vzbudil ostatní a

všechno jim řekl. Chytili myš a vypustili ji do varhan. Duch vylétl i s pokladem a muzikanti
ho chytili do pytle a ráno odnesli na radnici. Dostali zaslouženou odměnu, duch byl potrestán
a poklad vrácen do Pražské brány.

Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme otiskli malý testík znalostí. Zde jsou správné odpovědi a
hodnocení: 27-30 vynikající, 21-26 velmi dobré, 14-20 dobré, 7-13 slabé, 0-6 velmi slabé.

První svatba v historii
První písemná zmínka o Sazené je datována rokem 1295, to je podobně jako ostatní
vesnice v okolí a o 13 let později, než Velvary. Ve psané historii je zmíněna celá řada událostí
– ale jedna donedávna docela chyběla. V Sazené totiž nikdy ještě nebyla svatba.
Zákon umožňuje, aby snoubenci mohli uskutečnit svatbu kdekoliv, pokud aspoň jeden
z nich má v dané obci trvalé bydliště. A starosta nebo místostarosta této obce jsou z titulu své
funkce oddávajícími. Samozřejmě je třeba i odborné asistence nejbližší příslušné matriky. Že
to není záležitost až tak běžná, tomu nasvědčuje skutečnost, že na Velvarsku se až dosud
mimo obřadní síň na radnici uskutečnila pouze jedna svatba.
Ale dva mladí lidé – Iveta a Petr rozhodli, že dne 17. května 2007 vstoupí nejen do
manželství, ale také do historie. Že budou opravdu ti první, kdo svou svatbu uskuteční
v Sazené.
Jako místo svatby si vybrali bydliště rodičů jednoho z nich, což je patrová myslivna
v Sazené, mezi lidmi nazývaná jako myslivárna. Je to prastará budova, která dříve sloužila
panstvu ze sazenského zámku jako předsunuté stanoviště při honech a lovu. Dosud si tato
budova zachovala některé renesanční prvky a celkově představuje velice půvabný barokní
objekt. Její současní obyvatelé jí věnují opravdu ohromnou péči a svatbě tedy předcházely
rozsáhlé opravy fasády, okolí domu i výsadba květin a keřů. Výsledný dojem byl opravdu
velkolepý a vytvořil pro svatbu důstojný rámec.
A tak ve čtvrtek 17. května v 11 hodin dopoledne to vše vypuklo. Rozechvělí nebyli
jen snoubenci a rodiče, kteří o svatbách tradičně nervózní bývají, ale také matrikářka paní
Holá a oddávající místostarosta Sazené. Paní Holá sice už spoustu svateb absolvovala, ale
svatba v neobvyklém prostředí je přece jen něco jiného. A pro místostarostu to byla podobně
jako pro snoubence premiéra, na kterou si musel nejen nacvičit úřední formulace, ale taky
připravit a napsat slavnostní řeč.
Ale obřad dopadl skoro bezchybně, v očích se objevily slzy dojetí, důležité „ano“
zaznělo zřetelně a na správném místě. A potom, když už ze všech nervozita spadla, se slavilo
až do večera a po setmění následoval i krátký ale krásný ohňostroj.
Na závěr se mi vybavují ještě slova jednoho z postarších svatebních hostů, který mi
vysvětlil, že láska a penze jsou si v něčem velice podobné. Že až tak nezáleží na jejich
velikosti, ale jak dlouho vydrží.
Sazená, květen 2007
Ing. Rudof Votruba

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

IV. Celostátní hasičské slavnosti Litoměřice
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech zve velvarské občany a obdivovatele historické
hasičské techniky k návštěvě Litoměřic, kde naši hasiči budou reprezentovat město Velvary
a nejstarší dobrovolný hasičský sbor v Čechách.
Pátek 15.6.2007
Výstaviště Zahrada Čech
10:00 - 18.00
celodenní výstava techniky, kulturní a doprovodné programy zaměřeno na školní skupiny a
mládež
Sobota 16.6.2007
Litoměřické náměstí
08:30 - 10:00 kulturní program
10:00 - 12:00 slavnostní nástup a průvod hasičů s technikou a prapory z náměstí na výstaviště
Výstaviště Zahrada Čech
13:00 - 19:00 výstava techniky, kulturní a doprovodné programy
Výstaviště je v době slavnostního nástupu 10:00 - 13:00 uzavřeno

Stručně z kulturního programu
14:00 - 15:30 hraje Hudba Hradní stráže
14:00 - 14:30 sekyrkové cvičení SDH Líšnice
Katedrála sv. Štěpána
18:00 - 19:00 slavnostní Floriánská mše
Lodní náměstí
20:00 - 23:00 ukázky zásahů vojenské a policejní techniky na řece Labi
22:00 - 22:30 hasičská hudební fontána
Za SDH Velvary – L.Šulc

Z redakční pošty:
Chrání všichni své děti?
Určitě a pravděpodobně asi všichni rodiče na Velvarsku nechrání!
Proč a jak to, že ne? Když je člověk všímavý, často vidí co přímo bije do očí. Už jsem si
nejméně v deseti případech všiml, že v osobních autech (i v malých dodávkách), sedělo dítě
vpředu vedle řidiče !!!!! Předpokládám, že tito řidiči ani nevědí, že děti nesmí sedět vpředu
vedle řidiče, ať už v jakémkoliv autě.
Co si o tom myslíte vy, čtenáři Zpravodaje? Mě to přímo rozčiluje, a proto opakuji název
mého příspěvku: „Chrání všichni své děti?“.

Vše pro děti, aneb i v restauraci pamatují na děti!
V cukrárně Esko pamatují na děti. Je velmi málo cukráren, které mají takový dětský koutek
jako právě cukrárna Esko. Kéž je ostatní následují.
Také v restauraci Na Sladovně pamatují na malé děti. Když přijdou hosté s malým děckem,
číšník či číšnice jim zapůjčí tašku hraček, aby se zde děti nenudily.
Za to Cukrárnu Esko a Sladovnu chválím.
Jiří Krejčí
Domov Velvary

POZVÁNKA
NA OSLAVU 100. LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO SBORU V MILETICÍCH
DNE 23.06. 2007
Program
09:30–10:30 hod.
10:30–12:30 hod.
13:00 hod.
14:00-18:00 hod.
20:00 hod.

Zahájení a vítání hostů
Výroční valná hromada
– ukázka požárního útoku
Průvod k pomníku a položení věnce
Volná zábava k poslechu hraje
skupina AKCE
- ukázka hasičské techniky
Večerní zábava – hraje skupina AKCE

Pro děti na místním hřišti hry a zábava od 10:00 hod.
Občerstvení po celý den zajištěno

