JUBILEA

Dne 28. května 2008 oslaví 80 let
pan VLADIMÍR PRŮŠA
z Velvar.
K tomuto výročí mu přejí všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti
manželka Vlasta
syn Vladislav s rodinou
a snacha Libuše s rodinou

Blahopřejeme

Přehled akcí ve Velvarech - květen 2008
Městské muzeum Velvary:
Vedle stálé expozice v současné době probíhá výstava s názvem „Osud židovské

rodiny ve XX. století“, která je přístupná do 30.5. 2008.
Městská knihovna zve na setkání s moderátorem KARLEM VOŘÍŠKEM, které se
uskuteční v pondělí 12. května od 18:00 hod. v sále městského muzea.
OS Natvrdlí zvou na Cestovatelský večer - pátek 16. května od 20:00 hod. (změna
vyhrazena).

Sobota 17. května
VELVARSKÉ TRHY – nám. Krále Vladislava
Sobota 24. května od 9:00 hod. DĚDKIÁDA - areál Malovarského rybníka
Sobota 31. května až 1. června DĚTSKÝ DEN a MÁJOVÁ ZÁBAVA
- areál Malovarského rybníka

Od 26. května do 1. června pouťové atrakce - nám. Krále Vladislava

Typy na výlet:
8. 5.
Výstava AUTOVETERÁNŮ - Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
16.-18.5. Husitské slavnosti a 3. Evropské setkání ve SLANÉM – více letáček
16.5.
Akce s názvem DUMÍK v KRALUPECH n./Vlt. – více letáček

17.5.

Pochod Praha - Prčice

Informace o změně vstupného v Městském muzeu ve Velvarech
Muzeum – prohlídka expozic včetně krátkodobých výstav
 Dospělí
 Děti, studenti, senioři, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P
a držitelé průkazky Asociace muzeí a galerií ČR
 Školní skupiny a dětské oddíly zájmové činnosti
 Děti do 6 let zdarma

20,-- Kč
10,-- Kč
100,-- Kč

Prohlídka krátkodobých výstav nebo Galerie Jiřího Corvina / bez návštěvy expozic/:
 Dospělí
10,-- Kč
 Děti, studenti, senioři, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P
a držitelé průkazky Asociace muzeí a galerií ČR
5,-- Kč
 Školní skupiny a dětské oddíly zájmové činnosti
50,-- Kč
 Děti do 6 let zdarma
Vlastivědné vycházky po Velvarech
 Dospělí
 Děti a studenti
 Děti do 6 let zdarma

10,-- Kč
5,-- Kč

Město Velvary
náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary, IČ 00235105
Půjčky z fondu rozvoje bydlení na rok 2008
Městské zastupitelstvo ve Velvarech ve smyslu obecně závazné vyhlášky Obce Velvary
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce
Velvary ze dne 18.5. 2000, která nabyla účinnosti dne 3.6. 2000, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ k poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje
bydlení" pro rok 2008.
Půjčka je určena majitelům soukromých domů a bytů ke zlepšení úrovně bydlení,
úročena je 4-5 %, splatnost půjčky je 12-17 měsíců. Podrobnosti najdete na formuláři
žádosti o půjčku, kterou obdržíte na podatelně MěÚ. Žádost se podává výhradně na
formulářích MěÚ.
Termín podání žádostí o půjčku pro rok 2008 je dle rozhodnutí MZ
16.4.
2008 – 16.5. 2008. Výběrové řízení organizuje MěÚ Velvary. Žádosti o půjčku adresujte
doporučeně Městskému úřadu Velvary, nebo osobně předejte na podatelně MěÚ.
Obálku označte zkratkou FRB.
Žádosti podávejte nejdříve 16.4. 2008, nejpozději 16.5. 2008. Na žádosti podané před
nebo po termínu výběrového řízení nebude brán zřetel.
Ing. Jitka Linhartová, v.r.
starostka města
Ve Velvarech dne 16.4. 2008

Náležitosti žádosti o půjčku poskytovanou z fondu rozvoje bydlení
V žádosti o půjčku bude uvedeno:
a) jméno a příjmení žadatele
b) adresa trvalého bydliště
c) přesné označení předmětné budovy: adresa, č.p., číslo parc., doklady o vlastnictví
domu, stavby, parcely
d) žadatel o poskytnutí půjčky uvede celkové náklady oprav nebo modernizace
s uvedením čísla dotačního titulu 01-18, dle obecně závazné vyhlášky a uvede
požadovanou výši půjčky
e) rozsah oprav a eventuálně modernizace musí odpovídat požadavkům stavebního
zákona (tj. stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce na níž je
zažádáno o půjčku)
f) předpokládaná lhůta dokončení akce
g) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši 130 % předpokládaného
úvěru nebo určení ručitele.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček vlastníkům obytných budov a bytů
Poř.
číslo

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Úrok

Výše půjčky
V Kč

01

oprava střechy starší 20 let

17 měsíců

4% do 60 000,-na 1 dům

02

zřízení plynu ve stávajícím domě

17 měsíců

4% do 40 000,-na 1 dům

03

zřízení přípojky plynu

12 měsíců

4%

04

izolace základů a zdiva proti vlhkosti

15 měsíců

4% do 15 000,-na 1 dům

05

obnova fasády včetně oplechování starší 15 let

17 měsíců

4% do 40 000,-na 1 dům

06

zateplení obvodového pláště domu staršího 15 let

17 měsíců

4% do 30 000,-na 1 dům

07

oprava ústředního, etážového topení včetně výměny radiátorů starších 12
let

17 měsíců

4% do 40 000,-na 1 dům

08

rekonstrukce el. rozvodů v domě starším 40 let

17 měsíců

4% do 40 000,-na 1 dům

09

oprava sociálního zařízení, rozvodů a kanalizace u domů starších 30 let

17 měsíců

4% do 40 000,-na 1 dům

10

k úhradě nákladů na opravy a modernizaci obecního bytového fondu
(např. nástavba dalšího bytu, připojení opravovaného domu na technické
sítě) za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu podle
pravidel MMR ČR

11

obnova střechy(krytina i konstrukce)

17 měsíců

5% do 100 000,na 1 dům

12

zřízení plynového nebo elektrického topení

17 měsíců

5% do 40 000,-na 1 b.j.

13

dodatečná izolace domu proti spodní vodě

17 měsíců

5% do 70 000,-na 1 dům

14

výměna oken

17 měsíců

5% do 50 000,-na 1 b.j.

15

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není 17 měsíců

5% do 40 000,-na 1 b.j.

16

Připojení domu na technické sítě

17 měsíců

5% do 40 000,-na 1 b.j.

17

zrušení ploché střechy půdní nástavba b.j.

17 měsíců

5% do 500 000,na 1 b.j.

18

vestavba b.j. do půdního prostoru

17 měsíců

5% do 300 000,na 1 b.j.

12 měsíců

do 12 000,-na 1 dům / 1
byt

do 640 000,-

Informace městského úřadu :

Město Velvary se zapojuje do projektu „Zelená obec“. V rámci tohoto projektu
poskytne svým občanům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů
prostřednictvím sběrného boxu, který bude umístěn ve vstupní chodbě budovy
městkého úřadu.

Harmonogram svozu odpadů ve městě Velvary

Svoz směsného komunálního odpadu:
nádoba 110/120 l, 240 l, 1 100 l, pytle

každý týden - vždy ve čtvrtek

Svoz využitelných složek komunálního odpadu – separovaný sběr:
plast

četnost vývozu 1 x za týden

každý týden - vždy v pondělí

papír

četnost vývozu 1 x za 14 dní

každý sudý týden - vždy ve čtvrtek

sklo

četnost vývozu 1 x za měsíc

1., 5., 9., 13., 17., 21., 25., 29., 33., 37.,
41., 45., 49. týden - vždy v pátek

Svoz bioodpadů:
BIO–compostainer 120 l, 240 l

každý sudý týden - vždy v sobotu*

* svoz bioodpadů probíhá v období od 1. dubna do 30. listopadu

Sběr drobných nebezpečných odpadů:
sobota 18. října 2008

Sběr objemných odpadů „od každého domu“:
sobota 25. října 2008

Sběr drobných elektroodpadů:
od 15. 5. 2008
V přízemí městského úřadu bude umístěn E-Box, do kterého lze vhazovat drobná
elektrozařízení (nefunkční mobilní telefony, rychlovarné konvice, holící strojky,
hračky, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, walkmany, baterie apod.).
Drobný elektroodpad lze do boxu vhazovat během pracovní doby městského úřadu.
Lenka Rohanová
******************

 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů vydaných do 31. prosince
2003. Žádost o jejich výměnu je třeba podat nejpozději do 30. 11. 2008.
***********

 Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst pro rok 2008 ve výši
150,-- Kč na jedno hrobové místo lze uhradit v hotovosti na MěÚ Velvary – odbor
správy majetku, poštovní poukázkou, či převodem.
***********

Složenky na daň z nemovitostí pro rok 2008 obdržíte do svých poštovních
schránek.
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ VE MĚSTĚ VELVARY V ROCE 2007
Zpracovala: Lenka Rohanová

Počet obyvatel
k 1.lednu 2007

Celkem
2902

Velvary
2525

Velká Bučina
195

Vývoj počtu obyvatel v průběhu roku 2007
Počet
Narozených
28
22
3
Počet
Zemřelých
46
40
3
Počet
Přistěhovaných
84
73
4
Počet
Odstěhovaných
51
46
2
V rámci města včetně místních částí se přestěhovalo 31 osob.

Ješín
175

Malá Bučina
7

2

1

3

0

7

0

3

0

Počet obyvatel k 1.1. 2008
Velvary
2534
Velká Bučina
197
Ješín
178
Malá Bučina
8
Celkem
2917 , z toho 1512 žen a 1405 mužů.
Průměrný věk občana Velvar činí 42,8 let.
Žije zde 13 občanů věkové kategorie 90 let a více.
Nejčastější ženské jméno je Marie a u mužů Jaroslav.
15 našich občanů uzavřelo sňatek, ať už ve Velvarech, nebo na jiném místě.
Bylo zaznamenáno 10 rozvodů.

Městské muzeum Velvary připravuje na červen výstavu
kladenského fotografa Jaroslava Vyšína
nazvanou „Pod hromovou horou“.
K toulkám a fotografování krásné krajiny Českého středohoří
inspirovala autora kniha Čestmíra Berky: Emil Filla. Krajina Českého středohoří
a také vinná réva pěstovaná na svazích pod Radobýlem.

Vernisáž výstavy: 6. června 2008 v 19:00 hod.

Noc s Andersonem
Pojďme tam a zase zpátky,
prožít noc jak krásný sen.
Pojďte s námi do pohádky,
čeká nás pan Andersen.
Pod tímto heslem proběhl na 1. stupni naší školy už druhý ročník Noci s Andersenem.
Tato akce probíhá už řadu let ve stovkách škol a knihoven po celé republice.
Má připomínat narozeniny velkého světového pohádkáře – letos už vzpomeneme 203
let od jeho narození.
V loňském roce měla na škole premiéru. Přespat ve škole si poprvé zkusily děti z první a
čtvrté třídy. No a protože se nám zalíbilo strávit jedenkrát v roce noc ve škole a seznámit se
tak se všemi nočními skřítky a strašidly, kterých je na každé pořádné škole plno, rozhodli
jsme se toto dobrodružství si zopakovat. A tentokrát trochu velkoryseji.
Vyhlásili jsme celý andersenovský měsíc.
Hned od počátku března se v naší školní GALERII na schodech (schody v pavilonu z přízemí
do 1. patra) začaly objevovat první obrázky s hrdiny Andersenových pohádek.
Každý, kdo přinesl hezký obrázek, dostal tajemnou pozvánku, která ho opravňovala prožít
jednu kouzelnou noc. Výstavní plocha byla za chvíli plná, a tak se v pátek 28. března navečer
tísnila před školou třicítka těch nejodvážnějších se spacáky, lehátky, karimatkami a zásobami
jídla na jednu noc.
Nejprve jsme se samozřejmě museli zabydlet a připravit si každý své místečko na spaní,
protože pak už na to nebude čas. Za chvíli bylo ustláno a mohla se připravovat večeře.
Díky paní Francové, která přivezla kárku suchého dříví, se nám brzy podařilo na školním
dvoře rozdělat oheň a opéci voňavé špekáčky.
Mezitím se setmělo a my jsme si v naší dočasné ložnici přečetli jednu Andersenovu pohádku,
abychom navodili tu správnou atmosféru pro to, co nás čekalo dále. Někteří si ještě s paní
učitelkou Mazochovou zazpívali při kytaře. Potom jsme už vyšli do ztichlých a tmavých
uliček. Cílem naší výpravy se stal starý hřbitov. Všichni se projevili jako velcí hrdinové,
hlavně při noční obchůzce okolo márnice. Duchové k nám však byli milosrdní a do školy
jsme se vrátili kupodivu v plném počtu.
Protože byla krásně jasná noční obloha, na školním hřišti už nás čekala paní učitelka
Jelínková, se svým manželem, kteří mezitím připravili pro nás hvězdářský dalekohled a my
měli možnost na vlastní oči vidět planetu Saturn i s pověstným prstencem.
To už se ale kvapem blížila půlnoc a nás čekal zlatý hřeb programu – stezka odvahy.
Vedla školními chodbami podle rozsvícených svíček. Mnozí měli v sobě malou dušičku.
Ona totiž škola v noci, to je něco úplně jiného než za denního světla. Necouvl však nikdo.
Trochu postrašeni a hodně unaveni jsme se ukládali ke spánku. Kolem druhé hodiny ranní
usnuli i ti největší vytrvalci.
Ráno jsme se probudili celí rozlámaní, ale spokojení. Rozdali jsme si diplomy, sbalili si věci
a šli domů do měkké postele.
Teď už se všichni těšíme na příští rok, na další noc s Andersenem.
Mgr. Jan Koubek

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

Ostražitost se vyplatí
Policie ČR varuje všechny občany, především seniory, před podvodníky, kteří se pod různými
záminkami snaží dostat do Vašeho obydlí a následně Vám odcizí finanční hotovost nebo
cennosti. Záminky, pod kterými se podvodníci snaží dostat do Vašeho bytu, jsou různé. Mezi
ty nejčastější patří prodej přikrývek nebo jiného zboží, vrácení přeplatků, kontroly měřidel
energií. Záminky jsou tak rozmanité, že není možné vyjmenovat všechny. To, co se děje,
pokud umožníte uvedeným podvodníkům vstoupit do Vašeho obydlí, už má scénář velmi
podobný. Jedna nebo dvě osoby upoutají Vaši pozornost a další osoba pak prohledá ostatní
místnosti za účelem nalezení finanční hotovosti nebo cenností. Svoji bezpečnost před
podvodníky můžete výrazně zvýšit dodržováním jednoduchých zásad.
Dveře do bytu je dobré opatřit panoramatickým kukátkem a nějakým zabezpečovacím prvkem
– např. řetízkem či bezpečnostním zámkem. Hlavní zásada zní – nepouštět do bytu nikoho
cizího. Buďte opatrní před různými podomními prodejci. Pokud s nimi chcete jednat, nikdy u
toho nebuďte sami. Požádá-li vás někdo o pomoc, lze to udělat i přes dveře. Přijde-li k vám
někdo v tzv. úřední věci, např. pracovnice sociálního odboru kvůli důchodu či pracovník
rozvodných závodů kvůli přeplatku za elektřinu, buďte obzvláště opatrní. Podvodníci se rádi
za tyto pracovníky vydávají v úmyslu dostat se do Vašeho bytu a připravit vás o peníze a
cennosti. Neznáte-li dotyčného člověka osobně, snažte se ověřit si jeho totožnost telefonicky.
A protože každé bezpečnostní opatření může selhat, doporučují policisté nejen seniorům
nemít doma větší množství peněz či cenností. Vhodnější je jejich uložení v některém
peněžním ústavu

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

KUCHYŇ VELVARY – (areál Comax)
přijme pomocnou sílu do kuchyně a kuchaře (ku)
na ranní směnu od pondělí do pátku.
Nástup možný dle dohody.
Bližší informace na tel. 315 730 135 nebo 728 221 343.

Den Země v Sazené
Někdy v roce 1969 přišlo americkým studentům líto, že kdekdo má a slaví už svůj
svátek – ženy, učitelé, horníci a kdovíkdo další, ale matička Země je zatím nějak mimo
pozornost. Poprvé Den Země uspořádali 22. dubna 1970. Ale nebyla to oslava s dortem,
svíčkami a slavnostními projevy. Studenti se snažili prosadit přijetí nových ekologických
zákonů a zvýšení státních rozpočtů na ochranu životního prostředí. Už poprvé se akce Earth
Day zúčastnilo 20 milionů občanů USA.
Organizace spojených národů podpořila tento svátek slavit o rok později. Ale teprve od
roku 1990 je 22. duben uznáván jako mezinárodní svátek životního prostředí a je slaven i u
nás. 200 miliónů lidí na celém světě ze 140 zemí dokázalo, že se zajímají o ochranu životního
prostředí na Zemi. Zprávy z celého světa informovaly o pochodech, soutěžích, koncertech,
festivalech, ekotrzích, úklidových akcích a jiných aktivitách na téměř čtyřech tisících míst a
ze Dne Země 1990 se tak stala největší veřejností organizovaná aktivita v historii. Akci Den
Země podporuje celá řada významných organizací, osobností, vědců i politiků.
V Sazené už v loňském roce vyhlásili zastupitelé jednu sobotu v polovině dubna jako
celoobecní úklidový den, kdy poprvé po mnoha letech byly příkopy a jejich okolí v celém
katastru obce vyčištěny. Letos se sazenští připojili k celosvětové myšlence oslav Dne Země, i
když v trochu změněném termínu, přizpůsobeném pracovním a školním povinnostem
obyvatel. V sobotu 19. dubna spousta místních občanů, děti z dětského domova, Sokolové i
myslivci ze Sdružení Ostříž Uhy – ti všichni znovu vyrazili na úklid. A protože se pozitivně
projevily výsledky loňské akce, úklid proběhl daleko rychleji.
Potom se všichni společně mohli sejít na malém občerstvení, které zorganizoval a
uhradil Obecní úřad a při něm probrat vše potřebné, nejen o Dni Země. Mluvilo se i o tom, že
by určitě nebylo na škodu, kdyby podobnou užitečnou akci uspořádali i v ostatních obcích
Velvarska. Lidé si po takové akci daleko víc váží nezasviněného životního prostředí, sami
dbají o pořádek a bedlivě sledují ostatní, aby neznehodnocovali jejich práci. Padla ale taky
těžko uvěřitelná zmínka o tom, že v jedné vesnici na cestě ze Sazené do Velvar se už uklízelo
taky, ale pracovali jen myslivci, zatímco místní, včetně obecních zastupitelů, seděli doma za
pecí a ani nevystrčili nos.
Odpoledne akce pokračovala programem na sazenském hřišti, kde byly pro děti
připraveny nejrůznější atrakce v podobě nízkých lanových překážek, ukázek indiánského
způsobu života, dřevěného šermu a spousty dalších her. Bohužel pořadatelům a hlavně dětem
počasí příliš nepřálo, a to se odrazilo i na nižší účasti.
Budu se těšit, kdy se na stránkách Zpravodaje z Velvarska objeví informace, kde jinde
a třeba i jinak lidé z Velvarska projeví svůj vztah k životnímu prostředí jinak, než jen slovy.
Několik fotografií ze Dne Země v Sazené najdete na www.sazena.estranky.cz.
Sazená, duben 2008
Ing. Rudolf VOTRUBA

 Z redakční pošty :
Výzva pro obce Velvarska
V Sazené rok co rok přibývá pět a více novorozených dětí. Zastupitelstvo obce
tradičně pořádá vítání těchto nových občánků, na kterém maminky dostávají kytičku a děti
malou pozornost – hračku do kolébky. Protože od počátku letošního roku je pobyt maminek
v porodnici zatížen regulačním poplatkem, který dle názoru zastupitelstva nespravedlivě
zatěžuje rozpočty mladých rodin, zastupitelé obce Sazená na veřejném zasedání dne 21.
dubna 2008 rozhodli, že
Obec Sazená uhradí z obecního rozpočtu regulační poplatky, které od počátku roku 2008
zaplatily maminky trvale bydlící v obci za sebe a své novorozené děti při pobytu
v porodnici. Poplatky budou uhrazeny v prokázané výši až do celkové částky 1.000,- Kč.
Připojí se k této iniciativě i ostatní obce Velvarska?
Ing. Rudolf Votruba
Sazená
………………………………………………………
Cukrárna „ESKO“ se vžila!
Ano, cukrárna – kavárna- pizzerie „ESKO“ se ve Velvarech vžila a bývá tu často ve všední
dny rušno. Zavítá sem spousta školáků z protější školy, ať už na hranolky, či jiné mlsky.
Ani se nechce věřit, že „ESKO“ je ve Velvarech druhým rokem. Velký zájem je o smažená
jídla, ale i o pizzu. Spousta žen si sem zajde jen na kávu a zákusek. Musím přiznat, že takové
občerstvení ve Velvarech dříve scházelo. Vládne zde ochota každému posloužit, a proto je o
„ESKO“ zájem, ať už od mladých lidí, nebo starších.
Přeji „ESKU“ hodně zdaru !
Jiří Krejčí
Domov Velvary
……………………………

KLUB VAJÍČKO
Jak bylo v dubnu??
Moc prima! Tedy alespoň podle nás, ve Vajíčku: Nádherně se nám vydařil první výlet do
Nelahozevse (že nevíte, jak si kněžny na zámku vyhřívaly postel před spaním...živými
králíčky!!! – tohle a mnohem víc jsme se dozvěděli při krátké prohlídce zámku..); maminky,
které přišly na večerní dílnu si vyrobily pěkné rybky z kamínku a drátku (no, dobrá, chce to
ještě cvik, ale techniku už umíme!!:-)); burza jarního oblečení měla zase lepší ohlas (všechny
ty krásné šatičky..gumáčky..trička.., kdo jste nezavítal nebojte, na podzim bude další!!) a
v herně jsme uspořádaly besedu s primářem dětského oddělení pražské nemocnice. Tedy my
jsme si v dubnu docela užily!
A jak se chystáme na květen??
středa 21. května ve 20.00 hod. (Vajíčko, Chržínská 47) MALUJEME DÁREK DÉTEM
- večerní dílna pro všechny, kteří se nebojí zkusit něco nového a vyrobit svým dětičkám dárek
pro radost...zvládne to opravdu každý..bude se malovat na trička
s sebou: jednobarevné tričko(lépe výrazné barvy), přezůvky
neděle 25. května od 15.00 hod. KRESLENÍ NA CHODNÍK
- zveme všechny děti i jejich rodiče:přijďte se vyřádit s křídou na parkoviště u Coop Velvary!
každé úterý 10 – 11.00 hod(Vajíčko, Chržínská 47) HERNA V KLUBU VAJÍČKO –
NEBO VENKU!!
- od května bude v 10 hodin sraz na dvorečku před hernou a (podle počasí) budeme společně
podnikat procházky...už začíná být pěkně!
každý pátek 9 – 10.30 hod (ZUŠ Velvary) CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD
1 ROKU
- vzhledem k volným dnům v měsíci květnu se 2. a 9.5.2008 cvičení ruší! Těšíme se na
všechny opět 16.5.!
Tak mějte krásný máj a přijďte se na nás podívat!!
Za všechny dámy Vajíčkové Míša Kuptíková
*****************************************
O.S. NATVRDLÍ zve všechny milovníky dálek
na další cestovatelský večer

MALÉ PUTOVÁNÍ PO VELKÉM OSTROVĚ
(Big Island, Hawai)
O své zážitky se s vámi podělí Pavlína Řezáčová
Kdy: pátek 16. května 2008 Kde: Městské muzeum Velvary
Jste srdečně vítáni!

Nabídka programů TOM Javory na květen
9.5. Valná hromada - klubovna Černuc od 18.00 hod.
8.5. Výlet parníkem do Štěchovic cena – děti 160 Kč, dospělí 370 Kč
10.5. Bloudičkovský výlet do Českého Ráje
17.5. Noční procházka po Slaném s průvodcem
24.5. Bloudičkovský výlet do Českého Ráje
24.5. Výlet do botanické zahrady Praha-stř.Vražkov
30.5. Tvořivý májový podvečer - výroba zahradní keramiky, pletení košíků z pedigu nebo
malování na hedvábí cena podle náročnosti a množství výrobků
Pravidelné akce jako obvykle. Informace o akcích na tel. 315 762 156, mobil 605 940 416
Nabídka táborů a prázdninových akcí
12.-19.7. Tábor na zahradě v Černuci zaměřený na tábornické dovednosti
cena 1 500 Kč pro členy, ostatní 1 800 Kč
23.-25.7 Příměstský tábor pro tvořivé děti keramika, hedvábí, batikování apod.
vždy od 9.00 do 15.00 hod. cena za jeden den 300 Kč pro členy, ostatní 350 Kč
28.7.-8.8. Tábor ve Sloupu - cyklistický tábor cena 2 700 Kč členové, ostatní 3 000 Kč
25.-30.8. Příměstský tábor - Velké prázdninové dobrodružství po stopách praotce Čecha
cena 100 Kč na den členové, 120 Kč ostatní
Nabídka jednodenních akcí a akcí pro dospělé vyjde příští měsíc.
************************************************

Městská knihovna

Velvary

zve srdečně všechny příznivce mluveného slova a dobré nálady
na besedu z cyklu
A B Y

Ř E Č

N E S T Á L A

naším hostem bude tentokrát

v pondělí 12. května od 18.00 hod. v sále Městského muzea
moderátor televize NOVA

K A R E L

V O Ř Í Š E K

Karel Voříšek je čerstvým vítězem televizní ankety TýTý v kategorii
Osobnost televizního zpravodajství. Moderátorem Televizních novin na
Nově je již devět let. K našemu regionu má blízký vztah. Narodil
se roku 1963 ve Slaném. Vystudoval gymnázium v Kralupech nad Vltavou
a Filozofickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze.
PŘIJĎTE SI POPOVÍDAT SE SYMPATICKOU TVÁŘÍ TELEVIZNÍ OBRAZOVKY.
KAREL VOŘÍŠEK JE PŘÍJEMNÝM A ZASVĚCENÝM SPOLEČNÍKEM, KTERÝ
MILUJE SVOJI PRÁCI, RODINU, CESTOVÁNÍ A LITERATURU.

Václav Fencl: Velvarský skříňkový hrob
Každá významnější publikace o pravěku Čech se o něm zmiňuje jako, něčem zcela
vyjímečném. Vezměme to, ale od začátku. Na konci 19 století měl velvarský konšel a
někdejší městský rychtář Tomsa jedno ze svých polí v místě, kde z města vybíhají dvě silnice,
jedna do Černuce a druhá do Miletic.
Při orbě se v jednom místě často zachytával pluh o velký kámen. Ten byl tak velký, že
nešel normálně ze země vyndat. Nejdříve se proto Tomsa rozhodl, že kámen pomocí střelného
prachu odstřelí. Nechal v něm vyhloubit jamku, ale pak si to naštěstí rozmyslel. V září 1889
se ale rozhodl kámen přeci jen vykopat. Přitom zjistil, že tam kámen není jen jeden.
Ten, který mu nejvíce vadil, byl totiž součástí velké kamenné skříňky. Tak nějak tehdy
došlo k vykopání „Velvarského skříňkového hrobu“. Hrobová komora byla tvořena několika
velkými, kamennými bloky vysokými 50-60 cm a silnými asi 35 cm. Kámen na východní
straně byl dlouhý 3 metry. Na protější straně byly kameny dva o délce 1,9 a 1,2 m. Kratší,
jižní stěnu tvořil kámen o délce 2,2 m. Kolmo k němu byl postaven další, ten který tolik vadil
při orbě. Poslední, severní stranu uzavíral balvan o délce 1,7 m. Na této straně byla také
v kamenném obložení mezera, jakoby vstup do „ kamenné hrobky“ .
Tato kamenná skříňka je sama o sobě v našem pravěku nálezem zcela výjimečným. To
nejdůležitější se však skrývalo uvnitř.
V hrobě byly nalezeny lidské kosti, snad dvou jedinců? Další, spálené lidské kosti se našly
v jedné ze čtyř nádob, které byly rozmístěny u různých stěn hrobu. Také tam byla malá
kamenná sekerka a ucho hliněné nádoby s vysoko vytaženými okraji ucha nádoby.
Tím největším překvapením však byly kovové předměty. Ne, nebyl to zlatý poklad.
Svým významem se mu však vyrovnal.
V hrobě bylo nalezeno velké množství předmětů z měděného plechu. Část z nich byla
zdobena vytepávanými ornamenty. Největším a nejzajímavějším předmětem byl „ náprsník“,
tzv. pektorál. Dále tam bylo několik set drobných měděných kotoučků a korálků, ale i
kostěné korálky potažené měděným plechem. I řada měděných plíšků vytepaných do tvarů
mušliček. Také několik skutečných středomořských mušlí. Dva měděné náramky, jeden
navlečený na kostech předloktí lidské ruky. Proč tolik údivu na několika „měděnými“
ozdobami? Celý hrob, právě na základě této kolekce měděných předmětů řadí odborníci do
Eneolitu, do tzv. předřivnáčského období (kolem roku 3000 př. Kr. ).
Výjimečnost celého nálezu spočívá právě v tom, že neznámí mrtví zde byli pohřbeni
v době kdy náramek či náušnička z mědi představovaly jistě značné bohatství. A tady se jich
našlo hned několik desítek.
Hrob byl bohužel vykopán již před 115 lety, navíc neodborníky. Nález však nakonec díky
jejich „vlasteneckému uvědomění „ - jak píše redaktor J. Smolík v článku „Kamenný hrob u
Velvar“ uveřejněném v časopise Památky archeologické, byl zachován. Celý obsah hrobu
skončil v roce 1890 v Národním muzeu.
Výjimečný nález nastolil řadu otázek. Kdo a jak zde byl pohřben. Šlo o význačného,
místního jednice nebo o bohatého obchodníka na cestách, který zde zemřel? Komu patřila
druhá kostra a čí byl popel v nádobě? Šlo v jejich případě o rituální oběť ? Pravdu se
zřejmě již nikdy nedovíme. I když se i dnes ještě občas archeologové k tomuto nálezu ve
svých odborných úvahách vrací, nechává tento význačný hrob řadu otázek stále otevřených.

Kresba skříňkového hrobu

Předměty v hrobu nalezené

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

Z historie:

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

(pokračování)

Dům Pavla Libertina (č. 113). Štít: Jedna ruka buší kladivem na žhavý kov na
kovadlině, druhá podává věnec. V domě tomto byl zabit konšel Pavel Libertin dne 9.
listopadu 1620 od vojáků císařských při drancování města. Libertin byl syn Václava
Svobody z Písku. Jméno Svoboda změnil si při studiu na universitě v Libertin, což
znamená „svobodný“. Každý student, když vstoupil na vysoké učení pražské, tenkrát
přeložil své příjmení do latiny neb i do řečtiny, neb michanicí obou.
Před domy na rynku byla podloubí, vyjma domy č. 2 až 9, pak 115 a 116. Domů
bylo na rynku více než nyní, poněvadž v místech domů č. 9 a č. 224 bylo po dvou
domech. Rynk byl nerovný; často je v účtech položka za zavážení kalužin a sbírání
kamene na rynku. Před domy č. 8 a 9 byla v prohlubenině tarasem obezděné
udržovaná kaluž pro případ požáru.
Uprostřed na rynku byla řada dřevěných krámců, v nichž ve středu v den trhový
prodávali huntýři [4], pekaři a menší řemeslníci a obchodníci své zboží. Stálé masné
krámy byly v ulici Pivovarské na místě domu č. 217. Řád tržní byl přísný; překupnice
směly nakupovati až po poledni. Přestupky tržní byly přísně trestány. Pekařům častěji
vážen byl chléb od dozorců; zjištěna-li malá váha, byly rozdány bochníky chudině, byť
i postižený pekař byl konšelem. Výsada městská, že ve vesnicích na půl míle cesty
[asi 5 km, JP] od města nesměl býti žádný řemeslník, šla velice městským
řemeslníkům k duhu. Vidno to z jejich počtu. Tak r. 1620 platilo 13 řezníků z masných
krámů! Cechů bylo sedm: 1. Pekaři a mlynáři; 2. Řezníci a mydláři; 3. Sladovníci;
4. Krejčí; 5. Kožešníci; 6. Kováři, koláři, zámečníci, bečváři, truhláři a hrnčíři; 7.
Ševci. – Zedníci a tesaři nebyli čítáni k řemeslníkům, nýbrž k podruhům. za
nejpřednější řemeslo platili řezníci.
V ulicích byly podél domu stružky pro odtok dešťové vody; bylo to nutné,
poněvadž střechy měly tvar, jaký jest u domu č. 8. Mezi dvěma sousedními střechami
byl dřevěný žlab, který vrhal při dešti do ulice spousty vody. Obyvatelé však proti
četným zákazům vylévali do těchto stružek nečistoty. Rovněž vyvážení hnoje na ulici
bránil úřad purkmistrovský, ale již tehdy marně jako dosud. Srovnáme-li stav domů na
začátku století XVI. se stoletím XVII., vidíme, že za 100 roků město vzrostlo dobře o
třetinu, ne-li o polovici.
Začátkem století XVI. byla ve všech ulicích, ba i na rynku, četná místa
nezastavěná, „poustky“ zvaná, jichž používáno bylo za dvůr nebo zahradu, jako dosud
nacházíme při děkanství v Slánské ulici. Poustky byly postupem času odprodávány a
novými domy zastavovány.
Před starou radnicí byl na rynku pranýř, též kruh zvaný. Bylo to místo vyvýšené
se sloupem, na němž byl upevněn železný rozvírací kruh, který byl přiložen provinilci
jako obojek na krk a pak zámkem uzavřen. Kruhem trestány byly menší přestupky. Do
něho dány na dvě hodiny služebné děvky, že se dívaly do šibenice. [5] Kruh byl také
předmětem nezbednosti výrostků. Tomášek, syn primátora Beránka, dal kruh jednomu
kamarádovi na krk a nechal ho v něm uzavřeného až do rána.
Školní budova byla již schátralé stavení; stála v místech nynějšího západního
schodiště kostela sv. Kateřiny. Obec chtěla stavěti novou budovu. Ve prospěch stavby

dály se četné odkazy. R. 1615 odkazuje Jan Lipnický, „až by se škola, tj. dům kázně a
pobožnosti k cvičení mládeže, zde ve Velvařích stavěti počala, aby manželka jeho
Anna dala na stavení 100 kop míš., ale dříve nic“.
Nikodém Beneš, poslední primas velvarský pod obojí, umíraje kol r. 1632
v exiliu v Perně odkazuje na školu velvarskou 50 kop míš. (v nynější měně asi
3000 Kč.).
Válka třicetiletá stavbě zabránila a budova školní po menších opravách stála až
do r. 1878. Chrám sv. Kateřiny byl přistavěn a důkladně opraven již koncem XVI.
století; při této přístavbě byl na kruchtě malbou domovních štítů ozdoben. Na věži
kostelní, jež byla o poschodí vyšší než nyní, byly hodiny a ve světnici nad hodinami
měl obydlí hlásný. Kostel sv. Jiří byl r. 1616 zhruba dostavěn a vymalován. Jméno
malíře není dosud zjištěno. Znaky v kostele na levé straně jsou domovní štíty čtyř
primátorů, za nichž se kostel stavěl, ostatní pak dozorců nad stavbou kostela, znamení
na kruchtě blíže severního vchodu náleží Santinu Malvazyonovi, staviteli kostela,
který zbudoval téměř celý kostel v slohu gotickém; jen štít na západní straně
v renesančním.
Roku 1618 činí Daniel Lev ještě odkaz na dostavění kostela sv. Jiří; rok na to
pobita vížka nad kostelem bílým plechem. R. 1620 skládány teprve účty, kolik bylo
vynaloženo na stavbu kostela. Vnitřní zařízení bylo ještě skrovné. Kazatelna byla
pouze kamenná na hřbitově tam, kde v roce 1913 vsazen byl náhrobek rodiny Santina
Malvazyona a která byla zbořena v r. 1878. Na zřízení kazatelny uvnitř kostela byl
učiněn odkaz ještě r. 1625.
Špitál byl již tehdy při kostele sv. Jiří v nynějším místě. V manuálu jest zmínka,
že jedna babka špitálská kradla skleněná kolečka v kostele na zasklení oken složená a
prodávala je ve městě. Těžce umírala; hryzlo ji svědomí pro ona kolečka. O kostele
Všech svatých není v knihách nic zaznamenáno.
V začátku třicetileté války byla ve Velvarech ještě lázeň, jež byla již r. 1468
obecní. R. 1568 prodala ji obec lazebníku Jiříkovi; od těch dob byla v rukou
soukromých. R. 1617 koupil ji lazebník Vavřinec Langhans, národnosti německé,
který byl zároveň, jak bylo obyčejem, ranhojičem a lékařem města a okolí. Při lázni
bylo též několik nadací, aby se „pálila“ lázeň několikráte do roka pro chudý lid. Byla
v místě domu č. 210.
(pokračování příště)
Poznámky:
[1] Po pohromě způsobené válkou třicetiletou dosažen tento počet domů znovu teprve
kolem r. 1810. Tedy skoro za 200 let.
[2] Domovní štíty s různými obrazci měly úkol nynějších čísel domovních
[3] Čermák, J.: Panská hospoda ve Velvarech a národní píseň „Ó, Velvary“, in 43.
výroční zpráva Městské spořitelny ve Velvarech, 1933
[4] Přespolní řezníci, zvaní huntýři, směli prodávat jen nasolené či uzené maso a to jen ve
stanovené dny a mimo masné krámy
[5] Šibenice byla malá zděná zahrádka, na kteréž byly upevněny trámy, na nichž se
věšelo. Oběšenec visel až do příští popravy a pak jednoduše tělo jeho shozeno do ohrady.
Popraviště bylo ve Velvarech jižně od solárny [dnes Velvana, JP], kde dosud se říká „na
spravedlnosti“. Místo lze přesně určiti.

Pozvánky na akce, které se budou konat v areálu Malovarského rybníka

Sbor dobrovolných hasičů Velvary Vás zve v sobotu 24. května od 9 hod.
na XIV. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA KROHNA
DĚDKIÁDA 2008 - více samostatný letáček

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

