Zpráva starostky na zasedání městského zastupitelstva dne 18. 3. 2008
Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s děním ve městě od minulého zasedání městského
zastupitelstva, tj. od 19. prosince 2007.
Na úvod jedna dobrá zpráva: bylo završeno několikaleté úsilí, od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových jsme do majetku města převzali nejen budovu školní jídelny ale i
muzejní sbírky.
I v tomto období pokračovaly práce na projektech na velké investiční akce: na výstavbu
Kulturního a sportovního centra rekonstrukcí a dostavbou bývalého kina a sokolovny,
výstavbu kanalizace na Velké Bučině, Nových Uhách a v Ješíně a výstavbu vodovodu v Ješíně
(projektová dokumentace na výstavbu kanalizace v Malovarské ulici a vodovodu na Velké
Bučině je již hotova). V lednu jsme podali dvě žádosti o dotace, a to na výstavbu vodovodu
na Velké Bučině a v Ješíně a na zateplení mateřské školy. V těchto dnech připravujeme podání
žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace z Operačního programu Životní prostředí.
Pokračují také práce na projektové přípravě obchvatu Velvar, tj. přeložky silnice II/240 od
Černuce na křižovatku silnice I/16 u Nových Uhů. Investorem této akce, která by našemu
městu velmi pomohla, je Středočeský kraj. Studie obchvatu je již hotova a my věříme, že se
podaří vyřešit problém týkající se vlastnictví pozemků na plánované trase.
Odbor správy majetku pokračoval na údržbě a opravách bytového a nebytového fondu. Z akcí
realizovaných v tomto období jmenuji výměnu oken v čp. 9 a opravu komínu a části střechy
v čp.193 ve Slánské ulici. V tomto domě byl zjištěn havarijní stav krovu, v brzké době bude
nutná celková oprava. Začala 2. etapa rekonstrukce střechy na zdravotním středisku, byla
provedena výměna okna a oprava omítek v průjezdu městského muzea. Od společnosti OCÉ
jsme obdrželi darem kopírovací stroj v hodnotě 250 tis. Kč.
Největší akcí však je pokračující rekonstrukce krovu a střechy Panské hospody. Požádali jsme
stejně jako v loňském roce Ministerstvo kultury o dotaci z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón, máme příslib dotace ve výši 540 tis.
Kč.
Z dalších realizovaných akcí jmenuji vyčištění odpadní stoky na Nových Uhách, prodloužení
veřejného osvětlení ve Školní ulici, osazení chybějících dopravních značek a odpadkových
košů. Technickou četu jsme vybavili repasovaným vozidlem Multicar, jedno z původních
vozidel tohoto typu se chystáme prodat.
Velice nás trápí krádeže a vandalismus. Škodu téměř 20 tis. Kč způsobili zloději kovů tím, že
ukradli za bílého dne mříže kanalizační vpusti na Velké Bučině. Škody, které se jen těžko
vyčíslují, způsobili vandalové u studánky na Radoviči, na hřbitově a v areálu Malovarského
rybníka. Částky, které vynakládáme na odstranění vzniklých škod, nám budou chybět v
rozpočtu města na jiné účely.
Dne 1. března se nad územím celé republiky přehnala vichřice, která způsobila miliónové
škody. Majetek města tentokrát nebyl poškozen, došlo pouze k dlouhodobému výpadku

dodávky elektrického proudu v některých částech města. Velmi poškozeny však byly dvě
nemovitosti v soukromém vlastnictví v Ješíně.
Snažíme se neustále zlepšovat služby občanům. Přestože jsme v lednu tohoto roku obdrželi
cenu Ministerstva vnitra za kvalitu v územní veřejné správě „Organizace zvyšující kvalitu
veřejné služby“ za rok 2007, je pro nás největším oceněním pochvala občanů, kteří byli
spokojeni s vyřízením jejich záležitosti. Od počátku ledna si mohou občané v rámci systému
Czech Point zařídit na našem městském úřadu výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a
živnostenského rejstříku, největší zájem je zatím o výpis z rejstříku trestů. Občané oceňují to,
že je pro ně tato služba rychlá a snadno dostupná. Snažíme se občanům všemožně vyjít vstříc
i mimo úřední hodiny, museli jsme však přistoupit k omezení provozu na městském úřadu
tím, že v pátek je budova úřadu pro veřejnost zavřena. Vyskytne-li se však naléhavá potřeba
vyřídit určitou záležitost, je možné se telefonicky domluvit i na tento den. Ve snaze zlepšit
informovanost občanů jsme zavedli zkušebně službu informování občanů pomocí krátkých
textových zpráv (SMS). Této nabídky dosud využilo pouze 47 občanů. Ti, kteří již službu
využívají, jsou s ní spokojeni. Zkušební provoz jsme prodloužili do 30. 6. 2008. Webové
stránky města si denně prohlédne přibližně 150 návštěvníků, věřím, že oceňují jejich inovaci.
Občanům, kteří mají k dispozici internetové připojení, nabízíme spojení prostřednictvím
programu Skype, skypové adresy naleznete na webových stránkách města. Občané se na nás
mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem či problémem, na anonymy však reagovat
nemůžeme.
Archiv hlavního města Prahy požádal město Velvary o zapůjčení obrazu Václava Brožíka
Husitka na výstavu „Láska – touha – vášeň. Milostné náměty v umění 15. - 19. století“. Tato
výstava se bude konat v jarních měsících v Clam-Gallasově paláci v Praze.
Vážení kolegové, vážení občané, na závěr mi dovolte, abych Vás všechny pozvala na první
ročník velvarského Vajíčkobraní, které se bude konat v neděli 23. března od 13:00 hodin na
náměstí Krále Vladislava.
Ve Velvarech dne 18. března 2008
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

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

Vážení občané,
v poslední době se na radu města obracejí někteří z Vás s dotazy nebo připomínkami, které
svědčí o malé nebo nepřesné informovanosti.
Chtěl bych proto touto cestou poněkud osvětlit dva z problémů, které se v těchto dotazech
objevují.
Jedním z nich je dokončení městské kanalizace. Máme aktuální plán kanalizační sítě a jsme
si dobře vědomi, že existují ještě některé lokality, které na veřejnou kanalizaci napojeny
nejsou. V současné době se dokončuje projektová dokumentace na odkanalizování městských
částí Nové Uhy, Ješín, Velká Bučina a na část Malovar. Tyto lokality se vzhledem k počtu
zainteresovaných obyvatel musí řešit přednostně. S ohledem na výši mětského rozpočtu je
zřejmé, že se jedná o mimořádně vysoké finanční náklady jdoucí do desítek milionů korun, a
proto vyvíjíme maximální snahu o získání dotací z fondů Evropské unie. Kromě uvedených
lokalit zbývá ještě několik menších úseků, které nejsou dosud na veřejnou kanalizaci
připojeny. Vedeme je v evidenci a budou řešeny následně podle finančních možností města.
Druhým tématem je absence vhodných prostor pro kulturní vyžití občanů Velvar. V této
souvislosti pamětníci vzpomínají na sál Hotelu Záložna, kde se konaly plesy, koncerty nebo
divadelní představení. Pro upřesnění musím uvést, že Hotel Záložna není již dlouhá desetiletí
majetkem města. V současné době je jeho vlastníkem soukromá osoba a město nemůže do
využití tohoto objektu žádným způsobem zasahovat. Jsme si ale vědomi, že zařízení tohoto
druhu ve městě citelně chybí a máme připravenu studii a projekt pro vybudování tzv.
Kulturního a společenského centra, které by mělo po dokončení zahrnovat objekty bývalého
městského kina, sokolovny a školního hřiště a sloužilo by mimo jiné právě k účelům, které
v minulosti plnil sál Hotelu Záložna. Pro doplnění uvádím, že v tomto případě se
předpokládané náklady blíží 70 milionům Kč, takže i zde je zřejmé, že bez pomoci
evropských fondů bude těžko možné tento záměr realizovat. Žádosti o dotace průběžně
zpracováváme, podáváme je ve stanovených termínech a musíme věřit, že budeme alespoň
v některých případech úspěšní.
Mgr. Ivan Kurz
místostarosta
******************
MěÚ Velvary informuje:

Skype – komunikace s úřadem.
Město Velvary v rámci zkvalitnění služeb a komunikace s občany zavádí
zkušební provoz Skype (internetové volání). Jeho výhodou je, že probíhá prakticky zdarma a
šetří na telefonních poplatcích.
Informace o Skype kontaktech najdete v odkazu „organizace úřadu“ na: www.velvary.cz.
V případě, že pracovník není u své PC stanice, je možné využít vzkazu „chatem“ a pracovník
se ozve později nebo se stejným způsobem domluví čas hovoru. Zkušební provoz se zavádí na
třech PC stanicích úřadu a v zařízeních města (knihovna a muzeum).
Zároveň bychom přivítali Skype kontakty od organizací a firem, se kterými město
spolupracuje.

Technické informace :
Přenos hovoru probíhá přes internetové připojení a je potřeba mít na počítači nainstalovanou
aplikaci Skype. Dalším potřebným vybavením je náhlavní sada (headset), popřípadě
samostatně mikrofon a reproduktory.
Libor Šulc

RWE Distribuční služby – RC Kladno žádají občany, kterým při rekonstrukci NTL
plynovodu v letech 2006-2007 nebyl zapečetěn domovní plynoměr, aby své jméno nahlásili
na MěÚ Velvary – odbor správy majetku. Seznam jim bude předán a plynoměr bude
dodatečně zapečetěn. Za vyřízení – L.Šulc, MěÚ Velvary.

Vyvážení bioodpadu
Občanům, kteří projevili zájem o nádoby na ukládání bioodpadu, byly v březnu předány
120 l plastové nádoby s označením BIO. Nádoby o obsahu 240 l budou rozvezeny nejpozději
v pátek 4. dubna 2008.

Nádoby budou vyváženy každý sudý týden, vždy v sobotu a první vývoz se
uskuteční 5. dubna 2008.
Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst pro rok 2008
Rada města schválila pro rok 2008 poplatek ve výši 150,-- Kč na jedno hrobové
místo. Poplatek lze uhradit v hotovosti na MěÚ Velvary – odbor správy majetku, případně
poštovní poukázkou, či převodem.

Závěrečné veřejné projednání komunitního plánu sociálních služeb se koná 22. 4.
2008 od 17:30 hod. v městském muzeu.

Nabídka dubnových akcí
městské muzeum výstava „Osud židovské rodiny ve XX. století“ od 11.4. 2008
dětské odd. městské knihovny akce „Duben – čtenáři budem“ ve dnech 7.-11.4.2008
Z akcí oddílu Javory
sobota 5. 4. 2008 - Vlastivědná procházka po Velvarech
sobota 12. 4. 2008 - zájezd do Dětěnic
sobota 19. 4. 2008 - Den Země - areál Malovarského rybníka
Z akcí OS Natvrdlí
sobota 19. 4. 2008 - Burza jarních a letních věcí
neděle 20. 4. 2008 - Výlet vlakem do Nelahozevse
………………………………………………………………………………………………………………

Sobota 19. 4. 2008 VELVARSKÉ TRHY
………………………………………………………………………………………………………………
Typ na výlet: Řípská pouť, která se koná ve dnech 25. až 27. dubna a akce Železničního
muzea Zlonice a Českých drah - Parním vlakem na Říp - sobota 26. dubna 2008.

Letošní 1.ročník Vajíčkobraní poznamenaly velkou měrou rozmary počasí. Kvůli dešti
jsme byli nuceni přesunout celou akci z náměstí do budovy základní školy a do sokolovny.
Zde se pak odehrály velikonoční soutěže pro děti, soutěž o nejlepší velikonoční
nádivku či beránka a v neposlední řadě pestrý jarmark. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet jaké to
je, upéci si jidáše, vytvořit velikonoční pletýnku, beránka z ovčí vlny či namalovat vlastní
kraslici. To vše nabízely rukodělné dílny, které zajišťovalo SEV Javory z Černuce.
V sousední sokolovně předvedli žáci ze ZUŠ Velvary tanečním vystoupení „Vítání jara“,
pohádku zahrálo divadélko Kejklíř z Prahy a vyvrcholením programu byla soutěž družstev
zástupců spřátelených měst a obcí. V disciplínách v podobě slalomu s vejci, pštrosího běhu a
stavění Morany nakonec obstáli všichni, ale k těm naprosto nejúspěšnějším patřil tým
soutěžících z Kralup nad Vltavou. Druhé místo vybojovali Velvarští a třetí příčku se ctí
obsadili závodníci z Velké Bučiny.

Komu se velikonoční odpoledne líbilo, přijďte za rok znovu. A kdo z vás nepřišel a
neviděl? Přijďte nás příště podpořit – budeme se pokoušet o překonání některého
z velikonočních rekordů z České knihy rekordů a nebo zkusíme vytvořit vlastní.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří nás podpořili a díky kterým jsme mohli tuto akci
uspořádat. Pomyslný titul „KAMARÁD VAJÍČKOBRANÍ“ získali:
Město VELVARY, Městské muzeum VELVARY, ČDZ Plast, TUTR Autobaterie,
Pavel Bakalář - razítka, vizitky, SEV Javory, Marcela JIRÁSKOVÁ, Iva SOUKUPOVÁ,
Natvrdlí o.s., Magda ČECHLOVSKÁ, Míša a Pavel KUPTÍKOVI, Pavlína
KRATOCHÍLOVÁ, František SAJFRT, Katka MAZOCHOVÁ, Jitka KŮRKOVÁ,
Šárka HRBKOVÁ, Lenka a Martin ŠKABRADOVI, Jindřich KNOBLOCH, Kuba
KAFKA, Libor HOMOLÁČ, Marcela „Máca“ ODVODYOVÁ…
Martin ODVODY, Agentura ČLOVÍČEK

Informace městské knihovny

M Ě STS K Á K N I H OVNA

i n f o r m u j e o v ý s l e d c í ch
VELKÉ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI
Soutěž probíhala od listopadu 2007 do konce ledna 2008. V tomto období
sbíraly soutěžící děti body za každou návštěvu knihovny, za počet vypůjčených knih a
časopisů, sledovat a zaznamenávat musely též knižní Téma dne a podobně. Do soutěže
se zapojilo 56 dětských čtenářů ve věku od 4 do 15 let. Za svoji snahu a soutěživost se
jim dostalo zasloužené odměny. V dětském oddělení knihovny proběhlo slavnostní
vyhlášení vítězů a předání opravdu pěkných cen. Bylo to velice příjemné setkání.
Všem účastníkům soutěže děkujeme za píli a vytrvalost a vítězům srdečně
blahopřejeme.

Výsledky I. kategorie:
NIKOLA ČÍŽKOVÁ 5.A
MICHAELA VLASÁKOVÁ 5.A
MARTINA KŘTĚNOVÁ 5.A

1244 bodů
1185 bodů
936 bodů

Výsledky II. kategorie.
MARKÉTA ZÍKOVÁ 8.B
ŠÁRKA ZÍKOVÁ 6.B
VERONIKA HEKLOVÁ 6.C

988 bodů
936 bodů
756 bodů

M ĚSTSKÁ KNIH OVNA

vyhlašuje zbrusu nové zadání
populární literární soutěže pro děti
DOPIŠ TO!

Tentokrát mají děti za úkol dokončit následující příběh:
„Už potřetí za posledních deset minut jdu k oknu a opatrně poodhrnu záclonu.
Žádná změna. Táta pořád stepuje před naším vchodem a choulí se do zimní
bundy. Jeho věc. Kdyby se neodstěhoval k té hrozné ženské, mohli jsme teď
jako každé sobotní odpoledne sedět společně u nás doma v obýváku a hrát i s
mámou PRŠÍ. Teď mokne venku docela sám. Dobře mu tak. Jenže já s ním
mluvit nechci. A on to ví, proto na mě číhá jako kočka na myš. Nechci, aby mi
vysvětloval, proč nemůžeme být spolu. Ale ven se dostat potřebuji.
Narozeninová oslava ve velvarském Esku je určitě v plném proudu, celá třída už
olizuje z dortů šlehačku a usrkává horkou čokoládu. Mám jen dvě možnosti.
Buď vyjdu hlavním vchodem a budu muset tátovi pěkně do očí říct, co si o jeho
odchodu myslím... nebo to udělám úplně jinak.“

TEĎ JE JEN NA VÁS, JAKÝM ZPŮSOBEM SE HLAVNÍ HRDINA
NEBO HRDINKA, DOSTANE NA OSLAVU. MŮŽETE POPSAT
SETKÁNÍ S TÁTOU. MŮŽETE VYMYSLET JINOU ÚNIKOVOU
CESTU Z DOMU. MŮŽETE COKOLI, JE TO JEN NA VÁS A NA VAŠÍ
FANTAZII.
Dokončení příběhu odevzdejte v knihovně do 24. dubna.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
se uskuteční v prvním květnovém týdnu.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELVARY
PŘIPRAVILO PRO ČTENÁŘE MIMOŘÁDNOU JARNÍ AKCI:
DUBEN

–

ČTENÁŘI

BUDEM

Ve dnech 7. - 11. dubna prožijí děti v knihovně zajímavý týden.
Každý majitel čtenářské legitimace, který přivede do dětské půjčovny
velvarské knihovny k zaregistrování nového čtenáře,
si bude moci vylosovat malou odměnu.
Děti mají za úkol
vlastním příkladem a vhodnou argumentací
přilákat do knihovny co nejvíce svých kamarádů
a čtenářských následovníků.
Na duben je pro děti připraven velký počet zbrusu nových
a hlavně zajímavých knižních titulů,
takže bude opravdu z čeho vybírat.
PŘIVEĎTE DO KNIHOVNY ZAREGISTROVAT
SVÉHO KAMARÁDA
A VYLOSUJTE SI PŘEKVAPENÍ!

Zdeňka Ortová
knihovnice

Společnost pro obnovu rybničních nádrží a krajiny se sídlem ve Velvarech informuje:
Společnost byla založena 4. 2. 1994 nadšenci, kteří si uvědomovali nutnost zlepšení životních
podmínek v našem kraji. Slánsko je jedna z nejsušších oblastí a vybudování rybníků by situaci
zlepšilo. Rybníky nahrazují krajině nedostatek lesů, napájejí podzemní prameny a studny,
zvlhčují vzduch, tím poutají mraky, že se rozprší, jsou důležitým činitelem při tvoření rosy.
I městské radě z r. 1779 nemohlo být neznámo, že zrušením rybníků se změní klimatické
poměry v kraji a přivodí úbytem dešťových srážek ku škodě polního hospodářství za suchých
let. Přesto městská rada zrušila všechny rybníky /Velký, Bratkovský, Vazek, Pod Rozkoší,
Rybníček, Pode Dvorem/, kromě Malovarského.
Aby tuto nepříjemnou situaci zlepšili, vytvořili mimovelvarští odborníci a velvarští nadšenci
spolek zvaný Společnost pro obnovu rybničních nádrží a krajiny. Výbor „Společnosti“
postupně získal různé studie, posudky, povolení atd. Časem však mimovelvarští odborníci
ukončili členství, činný funkcionář spolku pan Pavel Hora zemřel.
Výbor doplněný novými členy obrátil svoji pozornost hlavně na získání pozemků pro budoucí
rybníky. Za nejvhodnější místo byl vytipován pozemek zvaný „Rybníky“ na soutoku
Červeného a Bakovského potoka. Zde již dříve rybník byl, a sice rybník zvaný „Velký“ či
„Podhorník“ .
Jak již bylo v předešlém odstavci uvedeno, městská rada r. 1779 rybník zrušila,
rozparcelovala a prodala zájemcům pro zemědělské využití. Rybník byl rozměřen na 34 díly.
Podle výpisu z Katastru nemovitostí jsme oslovili doporučenými dopisy všechny majitele
půdy, zda by prodali pozemky Městu Velvary pro výstavbu rybníka. Odpověděla jedna třetina
dotázaných kladně, ostatní neodpověděli, nebo odmítli půdu prodat. Podobně dopadl i
průzkum u majitelů pozemků u Horovic mlýna, kde býval rybník „Vazek“.
Hledali jsme tedy jinou lokalitu, kde by bylo vhodné rybník vybudovat a zároveň by bylo
málo vlastníků pozemků. Takové místo jsme našli, je to pozemek zvaný „Předměstí“ a zde
byli majitelé pouze tři. Od dvou soukromníků Město Velvary již pozemky v minulých letech
zakoupilo a zbývající část pozemků získalo bezplatným převodem.
Pro event. výstavbu nového rybníka vlastní tedy Město Velvary již pozemky a má zpracovány
dvě studie. Záleží již jen na příhodné situaci /možnost dotace, protože peněz se stále
nedostává/, a také na zájmu zastupitelů města.
Členská základna spolku se stále zmenšuje přirozeným úbytkem, zemřeli členové výboru,
předseda pan Jaromír Mareš a pan Petr Brindzej, někteří se odstěhovali nebo ukončili členství.
Noví mladí zájemci nejsou, a tak jsme dospěli k názoru, že je čas společnost rozpustit.
Co se týká finančních prostředků ke datu 29. 2. 2008 na účtu máme Kč 11 060,90 a na
hotovosti Kč 534,50. Tyto finanční prostředky budou převedeny na účet Města Velvary na
položku záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl.
Poslední možnost pro existenci “Společnosti“! Jste-li někdo přesvědčen, že spolek by měl
existovat a chcete-li pokračovat v činnosti, přihlaste se na Městském úřadě ve Velvarech u
paní Rohanové, tel. 315 617 001. Současní funkcionáři spolku /je jim nad 70 let/ rádi předají
své funkce, podklady a zkušenosti mladším.
Ještě měsíc po vydání Zpravodaje počkáme se zrušením spolku, kdyby se zájemci přihlásili.

Závěrem je třeba se zmínit, že díky městu máme zase obnovený Malovarský rybník, jen nás
mrzí, že rybník se, co do množství vody, velice zmenšil.
Přejeme občanům města Velvary, aby další rybník ozdobil okolí našeho města pokud možno
v dohledné době a pomohl zlepšit životní podmínky.
Hodně zdraví všem spoluobčanům přeje
Společnost pro obnovu rybničních nádrží a krajiny
se sídlem ve Velvarech
***********************************************

Irena Veverková

Pozvánka na výstavu do Městského muzea
ve Velvarech
Osud židovské rodiny ve XX. století
Výstava s názvem Osud židovské rodiny ve XX. století zahrnuje životní osudy
kladenského rodáka Antonína Reimanna (v USA a Japonsku známého jako Raymonda – do
této podoby si jméno pozměnil asi kolem roku 1914, kdy již žil trvale ve Spojených státech
amerických) a jeho pěti sourozenců Irmy Rohatýnové, Elsy Štědré, Františka Reimanna,
ing. Egona Reimanna a JUDr. Viktora Reimanna.
Zmiňovaná výstava přibližuje životní osudy těchto lidí, kteří sice byli židovského
vyznání, ale Čechy, později Československá republika byly jejich skutečným domovem.
Narodili se v rodině málo úspěšného kladenského obchodníka, který však nadevše uctíval
vzdělání a přesto, že se mu příliš ekonomicky nedařilo, dokázal zajistit pro všechny děti
podmínky k tomu, aby vystudovaly. Jejich poklidný život byl zcela narušen II. světovou
válkou a rasovou politikou nacistického Německa, která obyvatelstvo židovského původu
nejen postavila na okraj společnosti, ale zároveň ho separovala do vytvořených ghett, kde tyto
občany systematicky fyzicky likvidovala. Všichni sourozenci byli zavražděni touto
hrůzostrašnou mašinérií.
Oproti pěti tragickým osudům stojí osud bratra Antonína, který za hektických
událostí uprchl v roce 1910 do USA, kde se oženil. Jeho pracovní povinnosti ho spolu
s manželkou odvedly do Japonska, které se stalo jejich osudovou zemí. Antonín prožil
v Japonsku a USA zajímavý a plnohodnotný život architekta – umělce, jehož stavby se trvale
zapsaly do světového kulturního dědictví. Jedinému ze sourozenců bylo dopřáno zemřít
přirozenou smrtí uprostřed svých blízkých.
Pokud by vás osud židovské rodiny zaujal, je možné si na výstavě zakoupit
publikaci s názvem Antonín Raymond a Reimannové, osud židovské rodiny ve XX. století,
která osudy všech sourozenců přiblíží podrobněji.

Oddíl Javory informuje:
Velikonoční javorové dílny
V měsíci březnu proběhly ve všech našich klubovnách dílny pro veřejnost s velikonoční
tématikou. Ve Vražkově tvořili účastníci březový věneček, zajíčka a kuřátko ze sena a
velikonoční košíček z jarních květin. Ve velvarské dílně jsme vyráběli klícku z vrbového
proutí a dalších přírodních materiálů. V černucké dílně jsme malovali vajíčka reliéfní
voskovou batikou pod vedením paní Ivy Soukupové. Tyto dílny proběhly za přispění
Středočeského Kraje. V březnu ještě ve všech klubovnách probíhaly keramické dílny pro
veřejnost, dílny pro maminky s dětmi a všechny pravidelné akce. Ve Vražkově ozdobily děti
z oddílu strom vajíčkovník vlastními výrobky. Společně jsme byli v ZOO Praha a
Libotenicích na výstavě kraslic. Babinec oslavil malým dýchánkem MDŽ, byli jsme v divadle
a hezké je též společné cvičení v kralupském bazénu. Za pomoci tatínků, obecního úřadu,
maminek i dětí probíhá rekonstrukce zahrady v Černuci.
Podrobnosti, informace a fotografie z našich akcí a oddílového života najdete na našich
webových stránkách.
NABÍDKA AKCÍ NA DUBEN

5. 4. Vlastivědná procházka po Velvarech. Zahájení turistické sezóny.
12.4.
17.4.
19.4.
22.4.
30.4.

Sraz ve 14:00 hod. u radnice.
Autobusový zájezd do Dětěnic do pivovaru, středověké hospody a na zámek.
Cena 230,-- Kč.
Prodejní a výstavní akce Slunečního domu. Můžete si přijít prohlédnout a
zakoupit ručně vyrobené oděvy a oděvní doplňky i věci pro radost a potěšení.
Od 17:00 hod. klubovna Velvary, od 18:30 hod. klubovna Černuc.
Den Země – soutěže, hry a další aktivity s přírodou a o přírodě od 14:00 hod.
areál bývalého koupaliště Velvary
Den Země na náměstí ve Slaném od 14:00 hod.
Čarodějnice - průvod čarodějnic, hry a pálení čarodějnic, jakož i pečení buřtíků
na oddílové zahradě v Černuci. Sraz masek v 19:00 hod. u klubovny Černuc

Babinec Černuc
14.4 Malování na hedvábí. Cena 180,-- Kč
28.4. Posezení a příprava na čarodějnice vždy od 18:30 hod. v klubovně Černuc
Cvičení každý čtvrtek od 19:00 hod. tělocvična ZŠ Černuc
Javoráček
Každé úterý od 15:30 hod. klubovna Černuc cena 20,-- Kč
Hospozín
Keramika pro děti každé pondělí od 16:00 hod., pro dospělé každý pátek od 20:00 hod
Vražkov
Kroužek pro děti každý pátek od 15:00 hod.. Babinec každou druhou sobotu v budově OÚ
Vražkov

Rodičovský klub občanského sdružení Natvrdlí „Vajíčko“ vás
srdečně zve na program v měsíci dubnu:
DRÁTKOVÁNÍ PRO RADOST
Zveme všechny maminky, slečny, babičky a tetičky na příjemné posezení v našem klubu, kde
se zároveň společně naučíme techniku drátkování.
Kdy: středa 9.4.
Kde: klubovna Vajíčka (Chržínská ulice 47)
V kolik: od 20:00 hod. (nebo až uspíte děti)
S sebou: přezůvky, pěkné kamínky nebo oblázky
Vstupné: 20,-- Kč
BURZA JARNÍCH A LETNÍCH VĚCÍ
Kdy: sobota 19.4.
Kde: klubovna Vajíčka (Chržínská ul. 47)
V kolik:
příjem věcí 8:30 - 9:30 hod.
prodej
10:00 - 11:30 hod.
výdej věcí 11:30 - 12:00 hod.
do burzy přijímáme:
dětské, dámské a pánské jarní a letní oblečení (čisté a zachovalé)
jarní a letní sportovní vybavení a potřeby
hračky
potřeby a příslušenství pro nejmenší (autosedačky, kočárky, hrazdičky,...)
Jednotlivé věci k prodeji přineste předem označené cenou a vaším jménem!!
za zprostředkování prodeje účtujeme poplatek:
prodané zboží celkově do Kč 200,-- …………20,-- Kč
Kč 200,-- až 500,-- 50,-- Kč
nad Kč 500,-- .........100,-- Kč

VÝLET DO NELAHOZEVSE
Jako poslední akci v dubnu jsme pro vás připravili výlet do Nelahozevse, kdy první část cesty
se uskuteční vlakem do Kralup n. Vltavou a druhou část zdoláme příjemnou procházkou
kolem řeky „Dvořákovou stezkou“. Na zámku v Nelahozevsi nás bude čekat prohlídka a pár
soutěží, především ve formě kvízů. A nakonec se můžeme posílit výborným pohárem ve
zdejší „přístavní restauraci“. Nazpátek se vrátíme opět vlakem. Vítáni jsou všichni kdo mají
chuť si zpestřit neděli.
Nezapomeňte - svačiny s sebou a hlavně dobrou náladu!
Kdy: neděle 20.4.
Sraz: v 10:05 na nádraží ve Velvarech (budeme kupovat hromadnou jízdenku)
Návrat: kolem 16 hod.
V případě deštivého počasí se akce ruší.
Těšíme se na vás! Informace o pravidelném programu i dalších akcích o.s. Natvrdlí najdete na
www.natvrdli.org .

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

Autoservis Prokos s.r.o.
majitel certifikátů ISO 3001
v Roztokách u Prahy
nabízí volná pracovní místa na pozice:
• Administrativní pracovník (pracovnice) skladu
• Automechanik
• Gumař
Zaručujeme dobré platové a pracovní podmínky.
Nástup možný ihned. Informace na telefonu 737 236 991
*****************************************
Hledám krátkodobý podnájem či pronájem malého bytu (1 místnosti)
ve Velvarech v ceně do 4 000 Kč.
Tel. 606 529 596

Povídání o létání.
Létáte rádi? Pokud jde o mne, já mám k létání poněkud nevyhraněný vztah.
V některých případech létám velice rád, v některých je mi to nepříjemné. Tak například kdysi
dávno za svých studií jsem vyletěl ze zkoušky z fyziky. Věděl jsem, že zkoušející pan
profesor Horák napsal krásnou knihu s názvem Praktická fyzika, a tu jsem taky pečlivě
prostudoval. Ale netušil jsem, že jeho koníčkem je tzv. vrtný ráz. To je situace, kdy například
míč roztočený kolem svislé osy dopadne na pevnou překážku. Pan profesor na rozdíl ode mě
uměl reakci roztočeného míče perfektně popsat obsáhlými rovnicemi a dal mi zřetelně najevo,
že mi mou neznalost nepromine. A tak jsem letěl.
Létal jsem také služebně i soukromně mnohými letadly velikými i malinkými,
dokonce několikrát i vrtulníkem. Ale vždycky jsem to považoval za pouhý způsob dopravy.
Pocit létajících nadšenců se mi prostě nikdy nedostavil.
Ale jeden druh létání mám opravdu rád. To když létám úplně sám bez přístrojů a bez
cizí dopomoci. Kdo to nezkusil, nepochopí. Daří se mi to už od dětských let a ani
s pokročilým věkem mě tato schopnost neopouští. Není to levitace, kterou je možno vidět
v různých varieté, kdy se objekt přičiněním magické síly zručného iluzionisty na chvíli ustálí
ve vodorovné poloze nad pevnou opěrou. Já létám výhradně ve svislé poloze, pouze občas
s mírným náklonem, zhruba jako při chůzi. Jakousi vnitřní silou, která je přirozená jako třeba
dýchání nebo myšlení, prostě ovládám gravitaci tak, že se mohu pohybovat vpřed, vzad i do
stran a samozřejmě také s přiměřenou rychlostí vzhůru nebo dolů. Trochu si pomáhám pouze
jemnými pohyby rukou ke korekci rychlosti a směru letu.
I když většinu svého času trávím na venkově, k létání mi lépe vyhovuje město. Velké
výškové rozdíly domů a průmyslových staveb přímo vybízejí k tomu, abych si vyzkoušel,
jaké to v dané konkrétní situaci je. Trochu mě ale zarmucuje, že třeba Nuselský most v Praze
kvůli sebevrahům opatřili takovým plotem, že nemám možnost si vyzkoušet krásný pocit
vznášení nad Nuselským údolím. Ale i tak jsou mnohá jiná místa, kde ploty ještě nejsou a kde
si mohu svou zálibu dopřát. Ale z pochopitelných důvodů je tady prozrazovat nebudu.
Samozřejmě mluvím o létání ve snu, za bdělého stavu se mi to ještě bohužel
nepovedlo. Ale i tak jsou takové sny velmi příjemné a zajímavé. Na rozdíl od jiných snů, které
se po probuzení většinou rychle rozplynou, si ten létací vždycky dopodrobna pamatuji. A ještě
dlouhou dobu vnímám nevýslovný pocit euforie, kterou ve mně tento způsob létání vyvolá.
Vědci, zabývající se lidským spánkem a sny tvrdí, že každý sen má nějaký reálný
základ v životě člověka, v jeho denních prožitcích. Kde se ale ve mně tedy berou ty létací sny,
opakující se a vzájemně se podobající? Nejsem vášnivý čtenář sci-fi, ani nesleduji takové
pořady v televizi, aby se mi fantastické příběhy promítaly do snů. Takže se vkrádá myšlenka,
jestli geny nějakých dávných prapředků, kteří třeba v bájné Atlantidě …….…?
Samozřejmě jsem taky dělal malý průzkum mezi přáteli a známými, jak jsou na tom
s létáním oni. A odpovědi jsou často diametrálně odlišné. Od naprostého odmítnutí, včetně
významného ťukání ukazováčkem na čelo, až téměř spiklenecké ztotožnění s tím, co
prožívám ve snu já. Včetně popisu detailů techniky letu i předhánění se v líčení neobvyklých
míst, kde byla letecká produkce zvláště vyvedená.
Skoro mi to připadá, že tihle noční letci se celý život trochu bojí se svou mimořádnou
schopností veřejně svěřit, aby náhodou nějaký horlivec nepožadoval nekompromisně jejich
umístění v blázinci. Nikdy jsem také neviděl nějaký reprezentativní průzkum, který by
zjišťoval, kolik procent nás nočních letců v populaci vlastně existuje.

Pokud k této skupině patříte, snad jsem Vám svým veřejným přiznáním pomohl
k tomu, abyste se nebáli o své přednosti veřejně mluvit. Neboť to přednost nepochybně je a
kdo nezkusil, může nám jen závidět.
Sazená, březen 2008
Ing. Rudolf VOTRUBA
******************************************
VZPOMÍNKA NA JAROSLAVA LÍBALA
24. března uplynulo padesát let, kdy ve Velvarech zemřel ředitel a pedagog Hudební
školy Jaroslav Líbal.
Narodil se 27. dubna 1896 v Praze. Studoval na pražské konzervatoř (oddělení
varhanické a kompoziční). Později tam studoval soukromě zpěv u E. Fuchse. V letech
191920-23 studoval zpěv v Paříži, kde si na studia vydělával tím, že dělal korepetitora a
kapelníka v Trianon Lyrique . Ve městě Yvry byl varhaníkem a současně vyučoval na klavír.
V letech 1923 - 1932 působil v různých českých divadlech jako operní a operetní
tenor (Národní divadlo v Ostravě, Vinohradská zpěvohra, Východočeské divadlo
v Pardubicích, Městská divadla v Mostě, Opavě, v Mariánských lázních). V letech 1932 –
1938 byl členem Zemského německého divadla v Praze. V letech 1939 – 40 byl tenoristou a
dirigentem pražského divadla Urania. V letech 1940 – 1944 vedl vlastní divadelní společnost
(Líbalova zpěvohra), s níž jako ředitel a dirigent jezdil po Čechách.
Po válce se stal ředitelem Divadla Urania v Praze- Holešovicích. Po jeho vyhoření působil
dva roky jako dirigent v Národním divadle v Bratislavě.
V roce 1949 nastoupil do velvarské Hudební školy, na níž působil téměř devět let, do
roku 1958, kdy 24. března zemřel.
V našem městě vykonal nejen velký kus práce na poli hudebního vzdělávání mládeže,
ale také spolupracoval i se zdejším divadelním spolkem TYL. Nastudoval a dirigoval mnoho
divadelních představení (např. Strakonický dudák, Podskalák), jež právě jeho zásluhou měly
velký úspěch.
Jistě i dnes si na přísného učitele a laskavého člověka Jaroslava Líbala vzpomene nejeden
jeho žák či žačka z Velvar a okolí.
(pö)
**********************************************************************

Poděkování Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech
Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech děkuje všem dárcům, kteří přispěli naší
organizaci jak finanční částkou, tak věcnými dary na výroční členskou schůzi.
Děkujeme těmto dárcům: Comax, Město Velvary, Velvana Velvary, OÚ Černuc, OÚ
Hospozín, CDZ Plast, Mlýny Kralupy, Tiskárna Kočka-Slaný, Namura-Kralupy, AgrosSlatina, Elektro-Cífka, Gremium-Zlonice, Anima-Křovice, Trafika Neuman, Drogerie
Schubertovi, Kuchyňka Svobodová, Pekařství Zounek, Autobaterie Tutr, Linet Želevčice,
Domácí potřeby Cífka, Chemek Sazená, Kadeřnictví Chvapilová, Kadeřnictví Loskotová.

Řeznictví Holý a Kolařík, Cukrárna Černá, Květinářství Marečková, Květinářství Říhová,
Textil - Brindzejová, Čermáková, Pospíšilová. Papírnictví Došková, Hotel Repka, truhláři
Prejza, Barták a Pecháček. Zemědělci: ing. Bílek, Ivo Pokorný, J. Tymich, ing. Haškovec,
Srb, Černý, Vojtěchovský, Polívka, Lukášek, Fábera, Reš, Raucher, potraviny: Koukolíčková,
Maříková, Pabián. Restaurace Paris, dále K. Demovičová, Doleželovi, M. Štropová, ing.
Římsa, J. Konvrzek, M. Kraus-elektro, M. Vinšová, I. Ešnerová, A. Valerová, J. Dohnanská,
M. Pelichovská, V. Rousová, M. Schusterová, J. Mazár, J. Řepíková, J. Plecitá a p. Adamec.
Dále děkujeme panu Vinšovi ze Sazené za dopravu členů na výroční členskou schůzi.
***************************
Z redakční pošty:
Byli jste už někdy na Řipské pouti?
Když se procházím silnicí od Velké Bučiny do Velvar vidím krásně horu Říp. Vzpomenu si, že
jsem byl několikrát na Řipské pouti, která se slaví vždy o nejbližším víkendu na sv. Jiří. Pod
horou Říp je spoustu stánků lákavých nejen pro děti. Mnozí si zajdou i vrchol hory, kde je
památná kaple sv. Jiří a současně pohled do dalekého kraje. Už jsem jednou viděl i ve
Velvarech plakát zvoucí na tuto slavnou Řipskou pouť v měsíci dubnu. Mohu potvrdit, že je to
takový slavnostní pocit, být na Řípu. Pro nás Čechy je Říp historická hora, připomíná nám
dávnou historii Českého národa. Proto také pouť pod Řípem připomíná a oslavuje toto místo,
které nám Čechům (a zvlášť Podřipského kraje) je tak drahé. Takže i letos vzhůru na horu Říp
na sv. Jiří. Nebudete litovat !
Jiří Krejčí
Domov Velvary
*****************************

Dr. Ing. Pavel Marek

Šlechtické tituly v zemích koruny české.
Předem upozorňuji zlé jazyky, že nevolám po návratu feudalismu a upozorňuji, že
šlechtické výsady a používání těchto titulů zrušením monarchie a nastolením republiky bylo
přímo zakázáno a je trestné. Šlechtické tituly jsou však z tradice užívány v deseti evropských
monarchiích (Velká Británie, Španělsko, Holandsko, Belgie, Švédsko, Norsko, Dánsko,
Monaco, Lucembursko a Lichtenštejnsko) a je povoleno je používat i v některých republikách
(Francie, Německo, Itálie). Jelikož jsou tyto tituly a hlavně oslovování jejich nositelů
v novinách, filmech a televizi špatně užívány, napadlo mne pro poučení i pobavení napsat
těchto pár řádků.
Od roku 1627 začaly v českém státě platit říšské šlechtické hodnosti. Tituly uděloval pouze
císař za zásluhy ve vojenské neb státní službě, muselo se však za ně platit. Nejnižším titulem
na žebříčku byl sám prostý titul šlechtic. Uděloval se např. za bezúhonnou 30.letou
důstojnickou službu (poplatek 1.050 zlatých). O stupínek výš byl titul rytíře za podobné
zásluhy (poplatek 1500 zl.) U nás je nositelem tohoto titulu majitel zámků na Zbraslavi a
Novém městě nad Metují Cyril Bartoň rytíř z Dobenína. Až do roku 1879 se ještě k nižší
šlechtě počítali baroni čili svobodní páni (u nás je nositelem majitel hradu Kokořín baron
Špaček). K získání tohoto titulu musel rod zásluhy o veřejné blaho prokázat ve více
generacích (poplatek 3.150 zl.). Hraběcí titul se uděloval jen lidem s dlouhým rodokmenem ,
dědil se a vztahoval se na všechny příslušníky rodiny (taxa 6.300 zl., u nás např. majitelé
zámku ve Veltrusích Chotkové neb nám dobře známý z Černých baronů hrabě Zdeněk ze
Šternberka. Titul knížete původně náležel jen suverénům. Tento vysoký vznešený titul užíval
jen pán rodu, ostatní členové byli „jen“ princové a princezny (někteří Kinští,
Schwarzenbergové, Lobkowicové atd.) Nejvyšší titul je vévoda (udílel se i s kusem země). Na
historickém území Čech vznikly 4 vévodství: Frýdlant pro Valdštejna, Český Krumlov pro
Eggenbergy – později Schwarzenbergy, Zákupy pro syna Napoleona Orlíka a jeho matku
Marii Luisu a Roudnice pro Lobkovice. Protože Hlubocká vévodská větev Schwarzenberská
po meči vymřela /Adolf za války v Americe a panství bylo zvláštním zákonem „lex
Schwarzenberg“ zabráno, je dnes nositelem tohoto titulu Vévoda Krumlovský současný
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, titul ovšem neužívá. Nižší šlechta se titulovala
„urozenosti“, farář „důstojnosti“ hrabě byl stejně jako biskup „jeho milost“ a kníže podobně
jako arcibiskup „jeho jasnost“. Papež užívání šlechtických titulů v církvi zakázal. Ještě za
první republiky se psal kardinál Kašpar „arcibiskup – kníže pražský“. Velvarští skauti se ještě
pamatují, že když jsme byli na táboře na Orlíku, neříkali vesničané o knížeti
Schwarzenbergovi jinak než jeho Jasnost. Ještě bych podotkl, že titul Vaše Veličenstvo náleží
pouze panujícímu králi neb královně. Členové královské rodiny jsou Královské výsosti (v
Anglii Diana, Charles atd.). Všichni Habsburkové byli arcivévodové (Ferdinand d Este).
********************************

Hledám dlouhodobý pronájem malého bytu nebo samostatné místnosti
s příslušenstvím v rodinném domku ve Velvarech pro jednu osobu
za 5 000,- Kč měsíčně, nebo koupi malého bytu, tel. 737412097.
***************

Z historie

Úvod
V neděli 22. června 1924 konala se ve Velvarech Obvodní slavnost československých
socialistů. Ve Středočeském republikánovi, listu Československé strany socialistické
pro II. obvod VI. župy [ 24.-25. číslo, 16.6.1924, str. 2 – 7], jenž zahrnoval okresy
Kladno, Kralupy, Nové Strašecí, Unhošť a Velvary, vyšel podrobný program slavnosti
a také řada článků přibližujících historii jmenovaných měst. Nejrozsáhlejším
příspěvkem byla, na fakta velmi bohatá studie MUDr Rudolfa Čermáka (1867 – 1931),
nazvaná Velvary před a v začátku třicetileté války. Autor, čerpající své znalosti o
historii Velvary přímo z městských knih, uchovávaných v archivu města Velvary, ve
své stati nastínil jednak obraz bohatého renesančního města, jednak proces jeho
postupné zkázy vlivem válečných událostí let 1618 – 1624. Protože tato velmi
zajímavá historická studie je v dnešní době ve svém prvním vydání již nedostupná,
rozhodli jsme se ji znovu uveřejnit ve Zpravodaji z Velvarska, a to vzhledem k jejímu
rozsahu, na pokračování.
Při přepisu studie pro potřeby nového uveřejnění byly zachovány všechny jazykové
odlišnosti od současné normy spisovného českého jazyka, neboť nejsou na překážku
dobrému porozumění textu a pomáhají evokovat kolorit jak doby přelomu 16. a 17.
století, tak nakonec i dobu vzniku stati - léta dvacátá minulého století. Vedle
původních vysvětlujících poznámek připojil editor ještě některé další, a to buď přímo v
textu, nebo v závěru článku.
PhDr Jan Pömerl
Městské muzeum Velvary

Dr. Rudolf Čermák: Velvary před a v začátku třicetileté války
Roku 1618 byly Velvary městem dosti velikým. Čítaly uvnitř zdí městských 115
osedlých domů. V počtu tomto nejsou uvedeny budovy obecní: děkanství, škola, stará
radnice (již jen za věznici a obydlí právního posla neb biřice bylo používáno, stála
v místě nynější radnice), celnice (v místě jižní polovice domu č. 224), brána Pražská,
Roudnická, Slánská a pivovar obecní (nyní č. 260, 261, 262). Mimo zdi městské bylo
5 domů před Pražskou branou, 12 na Slánském předměstí, domek s kovárnou za
branou Roudnickou (zadní část dvora domu č. 9), špitál pro staré lidi a tři mlýny. Tedy
celé město mělo úhrnem 145 domů. [1]
Zdi městské – již chatrné – byly znovu stavěny; r. 1618 postavil velvarský
stavitel Santin Malvazyon (rodilý Vlach) z města Com, ve Velvarech od r. 1600 usedlý
a zcela zdomácnělý a mistrem Svatošem zvaný část městských zdí od Pražské brány
ke studánce, která již tenkráte hojně zásobovala město i předměstí výbornou vodou.
Pražská i Slánská brána byly zánovní; byly postaveny koncem století XVI., rovněž i
fortna. Na místě domu č.205 stál městský špitál, od něhož část dvora a zahrádky
odprodala obec r. 1573 Vlachům Petru a Bartoňovi, strýcům a předchůdcům Santina

Malvazyona, na postavení domu s podmínkou, že zřídí při domě tom „průjezd neb
branku z gruntu od kamene vystavěnou a dvojitými vraty opatřenou“. O Roudnické
bráně není ze začátku XVII. století v archivu městském nic zaznamenáno, než že byla
obydlena. Brána Chržínská byla pouhá vrata ve dvou kamenných sloupech zasazená.
Půdorys města nelišil se valně od nynějšího. Názvy ulic byly tytéž jako jsou nyní, jen
u ulice Slánské zápolil sice ještě, ale již zvítězil novější název „Slánská“ se starým
„Malovarská“. Za jméno ulice Chržská neb Chržínská se páni konšelé styděli, že slove
tak dle vesnice šlechtici poddané a učinili několikráte pokus pojmenovati ji
Mělnickou. Ale marně; název „Mělnická“ píše se krátkou dobu v knihách, nikdo však
ho neužívá a mizí sám sebou. Ulici Růžové říkali také Růžená. I Brčko je název starý,
v knize smluv psaný již začátkem století XVI. Domy na rynku většinou, v ulicích
částečně, měly poschodí. Škoda že se nedochoval do naší doby obrázek prostranného
velvarského rynku vroubeného domy s vysokými renesančními štíty, jež tak pěkně
uměl stavěti Santin Malvazyon. Byl to asi skvostný pohled. Výstavností na rynku
vynikaly domy: dům Mitisovský (č. 7) vystavěný ze základů primátorem Janem
Mitisem (zemř. r. 1613) kol roku 1600. Při domě tom byl v místě dnešní zahrady též
pivovar, ve kterém se ještě r. 1620 vařilo. Domovní štít [2] byla lebka nad skříženými
kostmi a na lebce přesýpací hodiny.
Dům Salomeny Bártové, vystavěný r. 1612 manželem Janem Bártou,
primátorem (zemř. 1607). Při domě tom byla sladovna. Domovní štít se štírem a
příslušným letopočtem v původní podobě dosud je zachován (č. 8).
Dolní šenkhaus (č. 10) koupila obec r. 1602 od Pavla Luňáka, císařského
piksenšponnra, za 2280 kop míš. Kopa míšeňská rovnala se v době té asi nynějším 10
K. V hořejším poschodí mělo město radní světnici a kancelář úřadu purkmistrovského.
Sloužil tedy šenkhaus vlastně za radnici. Hostinným domem byl, jak zápisy městské
svědčí, od století XVI. až do let devadesátých století XIX. Ze zajímavých dějin domu
tohoto uvádím, že roku 1591 uchýlil se do něho na nocleh Jáchym z Bílé, měšťan
z Ústí n. L. [zde se autor mýlil, Jáchym z Bílé byl šlechtic, JP], který vezl sebou na
káře truhličku s 1000 tolary, již vzal na noc k sobě do ložnice. Ráno, když se probudil,
byla truhlička i s tolary pryč. Po dlouhém hledání nalezena byla ve stáji prázdná;
tolary zmizely! Stará národní píseň:
Ó Velvary, ó Velvary,
kde jsou mé tolary?
má snad historický podklad v této události. Stará velvarská tradice tvrdí určitě, že
píseň „Ó Velvary“ vznikla na panské hospodě, jak se nyní dolní šenkhaus jmenuje.
Píseň tj. skutečně stará, byla již otištěna ve století XVIII.
Jáchym z Bílé nemohl lehce oželeti ztracených peněz. Zahájil s Jiříkem
Nápravou, majitelem šenkhausu, dlouholetý spor, během kterého žalobce i žalovaný
zemřeli. Po desetiletých průtazích a odkladech spor rozhodnut byl úřadem
purkmistrovským tak, že Jetřich, dědic Jáchymův, místo ztracených tolarů měl dostati
náhradou šenkhaus a také městským rychtářem byl v dům tento jako vlastník uveden.
Náprava byl již dávno mrtev a pozůstalá vdova po třetí již znovu provdána za
svrchu zmíněného Luňáka, odvolala se k apelacím a soud apelační učinil konečné
rozhodnutí v její prospěch. [3]
Dům Nikodéma Beneše (č. 220) byl jím koupen za 1400 míš. Domovní štít:
zbrojnoš se šípem.

Dům Václava Beránka (zemř. r. 1616) dlouholetého primátora (č. 228).
Domovní štít: beránek.
Dům Bartoloměje Vepřeckého z Vepřberku (č. 223). Na domě tom byl znak
Vepřeckých: lev, držící tři šípy. Bartoloměj Vepřecký byl řezníkem a nejbohatším
měšťanem. Byl veliký vlastenec a horlivý pod obojí. R. 1624 odešel do exilia, ale
touha po Velvarech přiměla jej, že po 6 letech se vrátil. Stal se katolíkem, ale jen na
oko.
Dům Santina Malvazyona (č. 224 severní polovice). Štít: strom s dvěma
hvězdami po stranách. Byl ze základů s podloubím a arkýřem vystavěn r. 1601.
Dům Daniela Lva (č. 225) býval dříve majetkem vynikajícího primátora Jana
Mýtského (zemř. 1584). Pozůstalá vdova odkázala jej záduší sv. Kateřiny, ale obec
záhy jej prodala, poněvadž Mýtský jí byl 447 kop míšeňských dlužen.
Dům Dryáčníkovský (č. 57) již ve století XVI. byl domem hostinným, či jak
nyní říkáme zájezdní hospodou. V domě tom koncem století XVI. a často i v XVII.
byl obnovován úřad konšelský. Obyčejně za dva roky přijel do Velvary purkrabí hradu
pražského neb jiný úředník vyslaný nejvyšším purkrabím, jmenoval nové konšely a
slavnostně je v úřad uvedl. Samo sebou se rozumí, že slavnost zakončena byla bohatou
hostinou a pitkou. Před Dryáčnikovským domem sušívali konšelé majestáty. Privilegia
a knihy městské byly uloženy v nějakém sklípku neb v klenuté přízemní místnosti,
před ohněm bezpečné. Aby vlhkem pergameny a papíry se nepokazily, byly po jaře za
pěkného dne vynášeny na rynk a na slunci sušeny u přítomnosti celého úřadu
obecního. Kol roku 1580 je v účtech obecních velká položka za víno vypité před
domem a v domě Jiřího Dryáčníka „když byly sušeny majestáty“.
Roku 1617 prodala Salomena Bártová dům Dryjáčnikovský za 2500 kop míš.
Jiříku Benešovi. Byl to nejdražší dům velvarský. Domovním štítem byla dvě zkřížená
kladívka. Zájezdní hospodou přestal býti v létech osmdesátých minulého století [19.
století, JP].
Dům Ondřeje Žáby (č. 111) koupen r. 1611 od Sixta Kolbenšloga, císařského
harcíře a rotmistra, za 1250 kop míš. Štít: Žena na hadu stojící a držící v jedné ruce
kříž a v druhé kalich (alegorie církve pod obojí).
Ze starých hostinných domů velvarských jest dům č. 111, nyní „U zlaté
hvězdy“ zvaný jediným, jenž od století XVI. bez přerušení až po naše časy zůstal
zájezdní hospodou.
(pokračování příště)
*********************************

