JUBILEA

Životní jubileum významného velvarského občana

Vnuk zakladatele Velvarského okrašlovacího spolku, plovárny a parku,
Dr. Ing. Pavel Marek se dožívá 4. března t.r. 80-ti let.
Vzhledem k tomu, že po celý svůj pohnutý život je spojen s královským městem Velvary,
připomeňme si některé jeho peripetie. Ačkoliv se narodil v Praze, žil se svou matkou a
prarodiči ve Velvarech v čp. 57.
V roce 1945 obléká jako první v revoluci skautský kroj, staví barikádu a zakládá velvarský
skautský oddíl. V roce 1946 zakládá Svaz přátel USA a veřejně propaguje orientaci ČSR na
západní demokracie. V r. 1947 se stává předsedou mládeže ČSL. Po maturitě na Reálném
gymnasiu v Kralupech je po únorovém komunistickém puči, na návrh velvarského akčního
výboru okresnímu akčnímu výboru na Kladně, předán /bez soudu/ na 1 rok do Tábora
nucených prací v Kladně – Dubí, kde pracuje v hutích. Důvod: „Zavilý nepřítel lidově
demokratického zřízení, zastánce západní buržoasní ideologie, nebezpečný veřejnosti – nutná
isolace“.
Po absolvování státnice na Vysoké škole veterinární v Brně, je mu přerušeno studium a je
povolán do Vojenských pracovních táborů /PTP/, kde pracuje v ostravských dolech a na
stavbách na Slovensku téměř 3 roky. V době Pražského jara organizuje sjezd a zakládá Svaz
PTP na Žofíně v Praze. V šedesátých letech získává při dálkovém studiu na Vysoké škole
zemědělské inženýrský titul. Organizuje v PZO Koospol mezinárodní aukce jezdeckých koní
a až do důchodu je vedoucím oddělení vývozu laboratorních zvířat. Sportuje do pozdního
věku, je oceněn velvarskou tělovýchovnou jednotou za obětavou práci na obnově velvarských
tenisových kurtů a od r. 1989 je předsedou tenisového oddílu. V prosinci roku 1989 je mezi
prvními zakladateli velvarského Občanského fóra. V lednu roku 1990 svolává svým jménem
do Prahy sjezd Svazu PTP, kde je po úvodním projevu zvolen hlasy 7 000 „Černých baronů“
jejich prvním mluvčím. V květnu roku 1990 kandiduje za ČSL za poslance do České národní
rady.
V r. 1991 je jmenován na Vysoké škole doktorem veterinární medicíny.
Po rozhovoru s předsedou ODS spoluzakládá pobočku této strany ve Velvarech, kde pracuje
dodnes jako její místopředseda.
Jubilantovi přejeme do dalších let hodně zdraví a životní pohody, které si jistě zaslouží.
**********************************
Blahopřejeme

Bývalá městská šatlava prošla nutnou opravou
Výkon spravedlnosti má ve Velvarech dlouhou a historickou tradici. Ve starších dobách
předsedal soudu městský rychtář, coby zástupce vrchnosti, od roku 1481 pak již purkmistr
coby zástupce města. Výslechy se konaly v dosud zachované místnosti, nacházející se ve
východní části areálu radnice. V přízemí jižního křídla radnice se pak nalézá stará městská
šatlava. Nové žalářní cely byly zřízeny v severním křídle někdy kolem roku 1854, zřejmě
přestavbou staršího objektu, jak o tom svědčí odkrytá klenba vjezdu v první cele a okno v cele
druhé. V roce 1850 bylo Království české rozděleno na kraje, které v sobě zahrnovaly okresní
hejtmanství dělící se dále na okresy soudní. Žalářní cely sloužily svému prvotnímu účelu ještě
v roce 1945.
Prostory bývalé šatlavy potom sloužily až do současnosti převážně jako skladové prostory.
V jedné kobce je archiv stavebního úřadu, v další kotelna úřadu. Stav prostor byl velmi
zanedbaný, vlhký a nevětraný. V několika případech chtěli návštěvníci města šatlavu
shlédnout, ale vzhledem ke stavu to nebylo možné.
S potřebnými stavebními úpravami se začalo v prosinci loňského roku a prací se ujal
velvarský zedník pan Josef Chvapil. Vlhká omítka byla okopána, položena drenáž a odvětrání
do dvora. Omítky byly nahozeny a dále byly celé prostory vybíleny. Na podlahu dvou kobek
byla položena ruční cihelná dlažba, aby byl zachován historický vzhled místností včetně
zachování tvaru původní klenby. Kobky jsou osazeny pevnými dveřmi a okna mřížemi, takže
bychom je s nadsázkou mohli nabídnout místnímu oddělení Policie ČR jako cely předběžného
zadržení. Po dohodě s městským muzeem by jedna kobka mohla být na ukázku vybavena
vězeňským nábytkem pro případnou ukázku návštěvníkům města.
Záměrem je postupně zpřístupnit a dle finančních možností opravit další prostory ve dvoře
radnice. Velkou překážkou je např. nadměrný výskyt divokých holubů, kteří dvůr nadměrně
devastují trusem a dalšími nečistotami. I zde se podnikají určité kroky ke zlepšení stavu.
Z podkladů sestavil L. Šulc.

*****************************************
Přehled akcí
6.3.
20.3.
4. dubna

konaných v městské muzeu
VII. Velvarský výtvarný salon
Cestovatelský večer – Z Chržína do Tibetu
Velikonoční výstavy

Ostatní akce:
7. 3.
Country večer – sál u restaurace na Uhách
8. a 11. 3
Pracovníci FÚ Slaný budou přijímat daňová přiznání v přízemí MěÚ Velvary
21.3.
Velvarské trhy – nám. Krále Vladislava – první trhy v letošním roce
28. 3.
Sběr drobných nebezpečných odpadů – viz letáček
31.3.
Burza dětského ošacení – MŠ Velvary
4. dubna
Sběr objemných odpadů – viz letáček

Školní družiny budou vystavovat
Nejen pedagogové, ale i široká rodičovská veřejnost dobře ví, že školní družiny a školní kluby
jsou nedílnou součástí většiny základních škol.Vychovatelky, které v nich s dětmi pracují,
byly již v roce 2004 postaveny před zodpovědný úkol, který znamenal vytvořit si vlastní
Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání – ŠVP ŠD (Zákon číslo
561/2004 Sb.). Dostaly příležitost reagovat na změny ve školách, ale především na ty, které se
každý den odehrávají kolem nás, mění výrazně potřeby naše i našich dětí, žáků a ostatních
účastníků vzdělávání.
Školní vzdělávací program nabízí zvýraznění školského zařízení podle zájmů a potřeb, ale i
návaznost školní družiny nebo školního klubu na konkrétní program školy. Dále umožňuje
rozvíjení vzdělání dětí, žáků i ostatních účastníků v souladu se vzdělávacími záměry obcí,
měst, krajů i České republiky.
Školní družiny ovlivnil nový impuls, který posunul hodnotu těchto zájmových zařízení
správným směrem. Program, který je v nich pro děti připraven, již není nikomu nucen, ale je
nabízen v mnoha přitažlivých podobách. Dochází ke změnám ve vztahu k rodičům,
společenským organizacím, občanským sdružením, veřejnosti, ale především ke svěřeným
dětem, které tato zařízení navštěvují.
Tvůrčí práce pedagogů však neskončila. Metodické semináře, které jim přinášejí nové
informace pokračují a neomezují se na pouhé vyjadřování změn a úprav v jednotlivých
programech škol. Vychovatelky si přejí veřejně prezentovat svoji práci, ukázat, jak pod jejich
vedením mohou děti aktivně trávit volný čas a rozvíjet své zájmy v individuálních i
organizovaných činnostech.
Proto si ve dnech 16. dubna až 15. května 2009 může laická i odborná veřejnost prohlédnout
výstavu „Nově ve školních družinách“ s podtextem „První prezentační výstava činnosti dětí a
pedagogů školních družin Středočeského kraje“, kterou pořádá Památník Lidice společně se
Vzdělávacím zařízením Středočeského kraje. K vidění budou výtvarné práce dětí,
fotodokumentace z pořádaných akcí, soutěží, sportovních olympiád, vybrané texty z ŠVP ŠD
některých škol a další materiály. Vernisáž bude 16. dubna 2009 od 10:00 hod. ve výstavní síni
Pod Tribunou v areálu Památníku Lidice.
Anna Holeyšovská
Metodička pro školní družiny okresu Kladno
Odborný garant výstavy
***********************************************

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 + 1 Velvary a okolí.
Tel. 777 264 757

Na co Vás pozvali a pozvou Natvrdlí
Natvrdlých akcí bylo od podzimu hojně, některé si už brzy začnou říkat „tradiční“. Na začátek
dětské sezóny uspořádal rodičovský klub Vajíčko u Malovarského rybníka malý zářijový
piknik s vyjížďkou na loďce. V říjnu se v základní škole konala Burza, na které rodiče
prodávali a nakupovali dětské hračky, oblečení a sportovní potřeby. Velké hemžení malých
diváků způsobila v umělecké škole divadelní pohádka O Popletovi, kterou v listopadu
zahrálo divadýlko Piškot. Před Vánocemi přichystalo Vajíčko Putování za betlémskou
hvězdou. Děti hrály kolem náměstí „šipkovanou“ při které plnily úkoly a poslouchaly příběh
o narození Ježíše. Pak se občerstvily v městském muzeu a vyrobily tam dlouhý řetěz na
vánoční stromeček před radnicí. K posledním událostem Vajíčka patřil únorový karneval
s dýžejem Vochomůrkou. Kromě svátečních akcí se konalo i pravidelné Cvičeníčko pro
nejmenší.
Počasí téměř zhatilo říjnové Velvarské hry. Kvůli dešti nepřijel sokolník, přehlídka dravých
ptáků se snad uskuteční letos. Rušili jsme i většinu dílen a soutěží, přesto se sešlo pár
dospělých i dětí, kteří si vyzkoušeli alespoň dílnu slámování a dvě sportovní disciplíny a
rozhodli o vítězce v soutěži o nejlepší bábovku (nejvíc chutnal dýňový koláč od hospodyňky z
Chržínské, hned v závěsu skončil medovník upečený až ve Velimi u Kolína).
Stálé i sváteční diváky si získaly Cestovatelské večery. Cestovalo se na Havaj, do Finska,
Svaté země a za volantem staré Tatrovky také na Aljašku. Povídalo se a také se promítalo –
nejen fotografie, také krátké autorské filmy inspirované cizinou.
Večírky s cestovateli chceme dál rozvíjet i za hranice běžných bedekrových cestopisů.
Cestovat se dá nejen geograficky, ale také do historie. Jeden z plánovaných večerů bude
věnovaný historii a historkám Velvarska, na který pozveme autory nedávno vydané publikace
Velvary, kapitoly z dějin královského města.
Na březen plánujeme další burzu dětského oblečení, chystáme také Velikonoce Natvrdo staročeské soutěže pro děti i dospělé s divadelním představením. V létě chystá Vajíčko výlet
parníkem po Vltavě a na září ještě jeden výlet do železničního muzea. Po loňské odmlce
chceme znovu uspořádat hudebně filmovo divadelní festival Natvrdel, se kterým počítáme v
květnu.
Využili jsme také nabídky Středočeského kraje a přihlásili se do grantového řízení s projektem
nazvaným Divadlo blízko. Jestliže uspějeme a získáme prostředky na zaplacení autobusu,
budeme pořádat z Velvar divadelní zájezdy do okolních divadel. O tom, jestli jsme
v grantovém řízení uspěli, se dozvíme začátkem března. Srdečně Vás na všechny akce
Natvrdlých zveme!!
Za spolek Natvrdlí
Magdalena Čechlovská
***************************

Hledám k pronajmutí garáž ve Velvarech.
Kontakt na č. telefonu 737 839 790.
Za případné nabídky děkuji předem.

OHLÉDNUTÍ ZA KARNEVALEM
Karnevalové veselí neodmyslitelně patří k zimnímu období a tak i my z Vajíčka jsme
již poněkolikáté uspořádali oblíbený rej masek. V neděli 15. února se tak v sále ZUŠ
sešli princezny, piráti, trpaslíci, berušky a jiná luční havěť. Z dávného pravěku se
k nám dokonce přivalil tyranosaurus rex. Své zástupce mělo i ovoce a zelenina.
Krásných masek se sešlo tolik, že měla porota opravdu nelehký úkol, vybrat ty
nejhezčí. A jak to nakonec dopadlo?
1.
2.
3.
4.

kategorie mladší děti: český Honza
kategorie starší děti: motýl Emanuel
kategorie dospěláci: mrkev
kategorie skupina: stádo sobíků

Rádi bychom touto cestou poděkovali řediteli ZUŠ panu Tichému, bez jehož podpory
a pochopení by se akce nemohla uskutečnit. Dále děkujeme skvělému Dj Voštěpovi
za skvělý hudební doprovod, cukrárně ESKO za občerstvení a ceny pro vítěze i
dalším sponzorům.

DĚTSKÁ BURZA
jarního a letního dětského oblečení, hraček a jiných potřeb pro děti
Kdy: v úterý 31. března
Kde: v Mateřské škole ve Velvarech (třída Medvídků)
V kolik:
7:00 – 8:00
příjem věcí (ve sborovně)
13:00 – 15:00 prodej
15:00 – 15:30 výdej neprodaných věcí
Do burzy přijímáme:
jarní a letní dětské oblečení a boty
hračky
potřeby a příslušenství pro nejmenší děti (kočárky, sedačky, hrazdičky apod.)
letní sportovní vybavení (brusle, koloběžky, odstrkovadla,…)
Jednotlivé věci k prodeji přineste předem označené cenou a Vaším jménem!!!!

Pracovníci Městského muzea Velvary připravují na měsíc duben dvě
velikonoční výstavy, na které vás srdečně zvou.

Dejte vejce malované …..
Výstava kraslic z celé ČR zapůjčená
od Asociace malířek a malířů kraslic ČR.

Městské muzeum Velvary 4.4.- 19.4. 2009
Velikonoce na špejchaře aneb
pomlázka se čepejří
Výstava dětských výrobků v Galerii Jiřího Corvina 4.4. –19. 4. 2009
Pořádá Městské muzeum Velvary
a SEV Javory Černuc.

Ve městě a na venkově
Když se deseti lidí zeptáte, jaký je podstatný rozdíl mezi městem a venkovem,
dostanete nejspíš deset různých odpovědí. Bude to o velikosti domů, super- a hypermarketech,
hromadné dopravě, divadlech a kinech, možná taky o kriminalitě a jiných nepříjemnostech.
Kdybych byl dotázán já, mluvil bych určitě o podstatně rozdílných vztazích mezi lidmi.
Ono je to vlastně přirozené. Zatímco u nás na venkově znám prakticky každého a
každý zná zase mě, ve městě naopak skoro nikdo nezná skoro nikoho. A podle toho se lidé
k sobě navzájem také chovají, jinak ke známému, jinak k neznámému. Začíná už to
prachobyčejným pozdravem. Když se potkají dva lidé na vesnici, můžete se spolehnout, že se
navzájem pozdraví. Dokonce se navzájem pozdraví i lidé, kteří se neznají. Protože ten
neznámý nejspíš nějak patří k někomu známému. Panují tady i takové starodávné zvyky, že
mladší zdraví jako první staršího, muž ženu, děti dospělé. A většinou nezůstane jen u
pozdravu, pokud někdo nemá zvláště naspěch, je třeba vyměnit základní informace – o
počasí, zdraví, místních událostech, případně o všeobecném úpadku mezilidských vztahů.
A zkuste to aplikovat ve městě. Jakmile pozdravíte třetího v řadě, zavolají na vás
ambulanci a odvezou vás ve svěrací kazajce do psychiatrické léčebny. Anebo - najde-li někdo
ve městě někoho, jak leží na zemi, bude ho automaticky považovat za opilce a obloukem se
mu vyhne. A nic nepomůže, že to je třeba světoznámý architekt. Kdežto vesničan přesně
rozliší, zda osoba povalující se na zemi je notoricky známý opilec, kterého je možné bez obav
nechat vystřízlivět, či zda je to někdo, komu se zrovna neudělalo dobře a je mu potřeba
zavolat záchranku.
Ono i to obyčejné lidské pozdravení se na venkově s postupem času dost podstatně
změnilo. S úpadkem zbožnosti se z pozdravů až na výjimky vytratilo boží jméno. Dnes i
osoby starší a pokročilé, které se znají od dětství, se nezdraví dříve tak běžným „pozdrav Pán
Bůh.“ Ale spíš se osloví pozdravem ahoj, který byl v dobách ještě nepříliš dávných vyhrazen
snad jen vodákům a trampům, a ještě si ti lidé při tom tykají! Já si přitom pamatuji, že můj
dědeček si kromě členů rodiny tykal jen s jedním sousedem, se kterým celou dobu školní
docházky seděl společně v jedné lavici. Ale to prý už taky byl rozvrat morálky, protože on
ještě vykal i svým rodičům.
Boží jméno zůstalo v pozdravech zachováno vlastně jen pro případ rozloučení, kdy
chceme dát jasně najevo, že už nepovažujeme za nutné se do daného místa vracet. Potom
namísto obvyklého nashledanou použijeme už trochu archaické sbohem. Rozdíl použití
těchto dvou slov mi na příkladu vysvětloval jeden známý, který byl na úřadě vyřizovat
finančně nepříjemný dopravní přestupek a při odchodu vůbec neměl potřebu pronést to
obvyklejší „nashledanou.“
Zvláštní situace pro pozdrav nastává, pohybuje-li se aspoň jeden z venkovanů pomocí
nějakého dopravního prostředku. Ať je to auto, kolo nebo malotraktor, ani taková skutečnost
nikoho neopravňuje k vynechání pozdravu s kolemjdoucím či kolemjedoucím. Samozřejmě
nelze použít obvyklé verbální formy pozdravu, dokonce ani výrazné pokývnutí hlavou není
dostatečné. I tady si však bystrý venkovan poradí. Pozdrav, ne nepodobný tomu, jakým se
zdravili římští legionáři, se vykoná mírně vztyčenou, v lokti pokrčenou rukou, obrácenou
dlaní k tomu, koho chceme pozdravit. Skoro se to zdráhám takto veřejně vyjádřit a popsat,
aby v tom nějaký horlivec neviděl podobu s pozdravem některých extrémistů. Skutečnost je
ale zcela prostá, jde o jednoduchý nepřehlédnutelný úkon, který vyjadřuje jasně deklarovaný
úmysl někoho pozdravit, naprosto neomezuje schopnost řízení, a takové gesto je i druhé
straně zcela srozumitelné.

Odlišnost mezilidských vztahů na venkově nespočívá samozřejmě pouze v tom, že
všichni všechny pozdraví. To je pouhý vnější projev, který sice hodně napoví, a kterým to
pouze začíná. Ale o tom ostatním snad někdy příště.
Sazená, únor 2009
Ing. Rudolf Votruba

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

VELVARSKÉ TRHY se uskuteční v sobotu 21. března 2009

Z redakční pošty:

Adresováno distributorům reklamních letáků
Při svých procházkách po městě jsem si všiml, že u některých domů jsou reklamní
letáky rozházeny na chodníku. Asi z toho důvodu, že distributoři těchto letáků je
dávají i mimo domovní schránky, například za plot, za dvířka či vrata. Také
v Bezručově ulici se letáky často objevují jen tak, položené na poštovních schránkách
domů a pak končí na zemi.
Doporučoval bych proto všem distributorům a doručovatelům, aby do domovních
schránek dávali letáky řádně zastrčené, jinak končí na zemi, špinavé a roztržené a není
o ně zájem.
Přece nechceme po našem městě mít rozházené reklamní letáky po ulicích, nemyslíte
páni distributoři.
Jiří Krejčí
Domov Velvary

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

Allegro, s.r.o.
Hledá do provozovny Bratkovice u Velvar:
1)

1) Seřizovače a vedoucí směny pro tvářecí lis na výrobu profilů
Požadavky:
- Vyučen v oboru (zámečník, soustružník, obráběč kovů)

2)

2) Obsluhu děrovacího lisu Trumpf včetně tvorby programu AUTODESK
INVERTOR
Požadavky:
- Strojní průmyslová škola s maturitou nebo příbuzné v oboru
Dlouhodobá perspektiva.
Kontakt: Vejřík Tomáš 724 265 024
Nástup možný ihned

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restaurace Na Slovanu Velvary přijme servírku na víkendy /Pá-Ne/
Nástup březen 2009. Informace na tel. 607 992 462.
Možnost ubytování !

Velvarsko – křižovatka pravěkých cest a kamenný most v Sazené
Václav Fencl :

Ve dávnověku se na Velvarsku křižovaly dvě důležité cesty.
Starší z nich je možná pozůstatkem jedné z větví prastaré, snad ještě pravěké „Lužické
cesty.“ Pokud by tomu tak bylo, pak by po ní od pravěku a ještě v dobách raného
Českého přemyslovského státu putovaly obchodní karavany severojižním směrem
k Baltu a opačně. Častokrát tudy směřovaly i karavany otroků z území dnešního
Německa přes trhy v Praze a dotud dále na jih.
Na mapě „setníka Müllera“ z roku 1720 (http://oldmaps.geolab.cz/) je tato cesta
zakreslena z Prahy, přes Tursko do Mikovic (dnešní části Kralup nad Vltavou), kde se
rozdělovala. Jedna větev šla směrem na Velvary a dále do Budyně a do Saska. Druhá
větev pak pokračovala přes Uhy, Chržín do Sazené. Zde musela překročit Bakovský
potok a dále pokračovala směrem na Vražkov do Roudnice a dále na sever.
Druhá cesta, o níž je řeč, je o něco mladší. Vznikla v ranném středověku, jako
součást tzv. „Hradské soustavy“, kterou začal budovat již Boleslav I. před polovinou
10. století. Ta měla propojovat Přemyslovská hradiště s důležitými místy v zemi.
Důležitou křižovatkou na ní byl Chlumín, kde se spojovaly cesty z Mělníka a
z Brandýsa nad Labem a tady navazovala i cesta vedoucí z Prahy. Z Chlumína vedla
cesta dále přes Vojkovice a Dušníky. Někde mezi současnými Starými Ouholicemi a
Vepřkem (1346) musela brodem překonat Vltavu. V počátcích její existence zde
nestály ani Nové Ouholice (1784) ani Nová Ves (1421). V místě kde se dnes
rozkládají Nové Ouholice, cesta vystoupala na známé návrší „Na Horách“.
Z nejstarší mapy z roku 1720 není možno přesně určit, zda pokračovala dolů a
okolo studánky do Sazené. Podle průběhu starých polních cest je také možné, že „Na
Horách“ se cesta stočila, obešla les a na jeho konci se napojila „Na Hradské“ na cestu
vedoucí z Nelahozevse do Sazené. Tím by se vyhnula prudkému klesání, které by jí
čekalo v prvním případě. V Sazené pak překročila potok a podle zákresu v mapě
setníka Müllera pokračovala směrem na Martiněves. Tam se spojila s cestou vedoucí
z Velvar a společně pokračovaly dále po trase jedné z větví „Lužické cesty“ do Budyně
a dále do Saska.
Obě ve svých dobách jistě důležité cesty, musely mít v některých ročních
obdobích v Sazené problémy s překonáním potoka. V místě, kde byl pravděpodobně
nejdřív pouze brod, byl později nejspíš zbudován v té době běžný dřevěný most. Ale
nejpozději na počátku 16. století, kdy byl v Sazené postaven mlýn se samostatným
vedením vodního náhonu, zde už musel být s největší pravděpodobností vybudován
kamenný most. Koryto mlýnského náhonu totiž mělo v místě mostu zhruba o dva až tři
metry nižší úroveň než samotný potok a to už byla překážka bez mostu
nepřekonatelná. To byl asi hlavní důvod, proč tu už ve středověku byla vybudována
taková nákladná stavba, jakou je krásný kamenný most, který nemá v širokém okolí
obdoby.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje, že opět prodává slepičky snáškového
materiálu Hisex hnědý a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček: 14-17 týdnů začátek snášky: konec března, začátek dubna
Cena: 128 – 148 Kč/ks dle stáří.
Prodej ve VELVARECH se uskuteční v sobotu dne 14. března 2009 – u pošty – ve
14:15 hod.
Případné bližší informace na tel. č. 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
Tradice chovu – 14 let prodejů bez jediné reklamace.

Z historie:
Dr. Rudolf Čermák: Velvary před a v začátku třicetileté války

(dokončení)

Rokem 1623 počíná finanční zkáza Velvar pro velice častá a dlouhá ubytování vojska.
Začátkem března usadila se ve Velvarech kompanie pluku Lichtenštejnského o 200 mužích
s kapitánem Jáchymem ze Štreithorstu a setrvala celých 22 týdnů. Vojáci byli při svém
příchodu skromní, kapitán vida město ochuzené ujišťoval sousedy, že jeho soldáti na dosti
skrovném jídle přestanou, jen když chléb a vaření dostanou. Ale milí soldati sotvaže se ve
městě ohřáli, chtěli maso v hojnosti a sousedu, který nemohl jim vyhověti, dali hodně „na
kabát“ a z domu ho vyhnali. Brali, nač přišli, obsedávali městské rybníky a ryby lovili. Když
nebylo již, co by vzali, olupovali pocestné na silnici. Rada zoufalými dopisy obrací se na
všechny strany, ba i k samému císaři Ferdinandu II., aby město soldatů bylo zbaveno.
Koncem července byly Velvary osvobozeny, i odvezly munici vojsku na Vrané
odcházejícímu; úřad purkmistrovský dal ochotně kapitánovi ze Štreithorstu německé
vysvědčení, že řádně ve městě se svými soldaty se choval a žádná stížnost proti němu nebyla.
Dne 26. listopadu přitáhl do Velvar pluk rejtarů pod velením Adolfa vévody
z Holštýna. V městě ubytoval se vévoda se štábem a několika škadronami. Zbytek pluku
rozložen ve vesnicích. Proviantu přivezeno málo, i bylo městu zase o výživu lidu vojenského
pečovati. Sousedé hromadně opouštěli živnosti; vojáci, aby se uživili, mlátili stohy obilné.
Pluk tento byl 11. prosince přeložen. Koncem téhož měsíce usadila se ve Velvarech
kompagnie pěšího pluku Colloredova. Zůstala zde zase 14 dní a způsobila městu 65 tolarů
výloh. Než Colloredovští město opustili, ubytovala se škadrona jízdy charvatské s rytmistrem
Simonetti. Byl to důstojník velice přísný a měšťany zle týral. Za Charvaty přijela škadrona
rejtarů knížete ze Sasů. Simonetti však obsadil svým lidem brány a zdi městské a druhou
škadronu do města nepustil, aby mohl sám déle ze skrovných zásob těžiti. Konšelé ze strachu,
aby jízda knížete ze Sasů stodoly a stohy před městem nezapálila, jakž vyhrožovala, vypůjčili
si peníze a dali jí výpalné. Když koncem ledna r. 1624 viděli, že by jim obilí skoro ani na
jarní semena nezbylo, vypůjčili si v Praze dukáty, zaplatili i Simonettimu a ten odtáhl. Dlouho
však nebylo město bez vojska, neboť dostalo kompagnii mušketýrů Albrechta z Valdštejna,
jež v něm pobyla 14 týdnů. Úřad purkmistrovský stěžoval si knížeti z Lichtenštejnu, že pobyt
kompanie Valdštejnské stál město několik tisíc zlatých; při panující drahotě nestačil již na
výživu jednoho mušketýra denně jeden zlatý. Ubytování vojska sledovala dvojí účel. Předně
přenášeny výlohy s udržováním vojska přímo na obyvatelstvo a šetřena státní pokladnice, za
druhé měli být nekatolíci donucováni vojskem k náboženství pod jednou, neboť
protireformace se stále přiostřovala.
Děkanu Pavlu Roubíčkovi z jara r. 1623 hrozilo již propuštění. Několik konšelů
vypravilo se k úřadu purkrabskému za něho orodovati. Uváděli, že příjmy jeho jsou tak
chudičké, že by jiný děkan s nimi nebyl spokojen, a že děkan kraje Slanského proti
Roubíčkovi nic nenamítá, neboť se s ním, co se liturgie týče, srovnává. Purkrabí hradu
pražského povolil, aby Roubíček mohl zůstati v městě, dokud nebude jmenován nový
purkrabí, který v nejbližší době má dosednouti na místo uprázdněné smrtí Adama ze
Šternberka. Roubíček vida, že pobude ve Velvarech již jen na krátko, dal si v dubnu r. 1623
ověřiti úřadem purkmistrovským své listiny, z nichž vysvítá, že byl kdysi správcem školy ve
Kníně, kde kněžství dosáhl a Juditu za manželku pojal. Brzy na to město navždy opustil.
Kostel byl uzavřen, zapečetěn a klíče u úřadu purkrabského uloženy. R. 1624 dne 6. května
jmenoval arcibiskup děkanem Vavřince Augustina Hanžburského [8] a současně pověřil jej
správou far na Chržíně a v Kmetiněvsi. Hanžburský nastoupil až koncem srpna; do kostela byl
uveden děkanem kraje Slanského. Teprve při tomto nastolení byly klíče kostelní od úřadu
purkrabského vydány. Působení nového děkana bylo velice krátké, rychle vymlátil všechno
děkanské obilí a dal od sv. Havla výpověď. Zdržel se ve Velvarech tedy pouze půl druhého

měsíce. O církevní činnosti jeho není nic zaznamenáno. Po dvou stech létech byl prvním
katolickým knězem ve Velvarech; spěchal do Prahy, jež stala se jeho zkázou. V Praze byl
farářem u sv. Vojtěcha Většího.
Patentem z 29. března r. 1624 nařízeno, že nesmí v království Českém „provozováno“
býti jiné náboženství než katolické. Jinověrci, kromě židů, byli všemožně nuceni ke katolictví.
Musili choditi ke zpovědi a nařízeným církevním komisařům prokazovati se zpovědními
lístky. Bylo mnoho jinověrců, kteří pouze na oko přestoupili, aby nemusili opustiti vlast a
v srdci zůstali věrni svému přesvědčení. Hanžburský zůstal i jako katolický kněz v duši své
věren kalichu a ochotně dával svým souvěrcům zpovědní lístky. Když bylo nápadným, co lidí
chodí k němu k zpovědi, zavedeno vyšetřování a Hanžburský po pětiletém vězení byl r. 1631
na Staroměstském náměstí sťat v místech, kdež byl r. 1648 postaven mariánský sloup. Tak
skončil první katolický děkan velvarský rukou katovou jako mučedník za víru Husovu.
Druhým katolickým děkanem ve Velvarech byl Jakub Pejtus, farář v Černoušku, jenž stal se
záhy velmi oblíbený u svých osadníků, ač pravých katolických oveček měl ve svém stádě
ještě velmi málo. Příčinou jeho popularity bylo, že jsa bohat, ochotně městu i sousedům
peníze půjčoval.
Město potřebovalo mnoho peněz. Bylo na všechny strany zadluženo; když bylo
nejhůře, tj. měla býti odvedena nějaká neodkladná splátka, Pejtus sáhl do svého váčku a
půjčil. Důchod městský byl již chudý, největší příjem byl ještě z výčepu vína. Vínem sousedé
zapíjeli své strasti a poslední groš na ně obětovali. Koncem r. 1624 sepsán účet za vyčepované
víno a zjistilo se, že byla vypita 342 vědra vína v ceně 2.598 kop. Čistý zisk obce obnášel
448 kop.míš. K všem strastem a nesnázím přistoupila strašná pohroma zavedením nové
mince, již zvali „lehkou“, poněvadž z jedné třetiny hřivny stříbra nerazily se 32 zlaté, nýbrž
79. Zvali ji také „dlouhou“, poněvadž dlouho trvalo, než se pravá kopa míš. z těchto peněz,
podobných více měďákům než stříbrňákům, napočítala. Zavedením nové měny obohatil se
pouze kníže z Lichtenštejna, hrabě Michna, žid Bašševi a několik málo jich důvěrníků na
úkor veškerého obyvatelstva, státu i Ferdinanda II. Lehkou mincí přiveden byl úplný finanční
rozvrat. V manuálech možno se dočísti, co jen ve Velvarech způsobila zmatků.
Rada nebyla již od r. 1619 obnovena a konšelé, kteří ještě zbyli, prosili úpěnlivě u
nejvyššího purkrabství o obnovu, aby místo nich jiné osoby byly dosazeny, čímž by oni byli
zbaveni po pětiletém úřadování těžkých povinností, jež jim ve dne i v noci starosti a práce
působily. Marně však prosili, kalich jejich utrpení nebyl dopit na dno. Bylo jim ještě dvě léta
čekati a trpěti.
Koncem r. 1624 bylo již 47 domů pustých a větším dílem pobořených.
Poznámky:
[8] Hanžburský byl dříve farářem u sv. Jindřicha v Praze. Byl utrakvistou, ženat, ale
vdovcem. Utrakvistické či vlastně protestantské duchovní nerada brala arcibiskupská
konsistoř za své kněží. Ale Hanžburský měl velkou protekci. Jeho bratr byl hejtmanem statků
hraběte Martinice.
****************************************************************

Letní čas
Nezapomeňte, v neděli 29. března 2009 přecházíme na letní čas a časomíry
posuneme o jednu hodinu dopředu: /2:00 -> 3:00/
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