Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 30. 3. 2009
Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás jako obvykle na začátku veřejného zasedání zastupitelstva města
informovala o dění ve městě v 1. čtvrtletí letošního roku.
Velkým problémem letošního roku se jeví nejistota v naplnění příjmů rozpočtu města. Je zcela
jasné, že v současném období krize budou daňové příjmy nižší než jsme předpokládali, v tuto
chvíli však nevíme, o jak velký propad se bude jednat. Máme rozpracované některé investiční
akce, na něž jsme dostali dotaci a na jejichž spolufinancování vynakládáme prostředky
z městského rozpočtu. V případě, že by nám naše vlastní zdroje nestačily, museli bychom si
vzít úvěr.
Začátek roku se nesl ve znamení příprav několika projektů: Jednou z největších investic
v letošním roce je rekonstrukce a oprava budovy základní školy. Na tuto akci jsme obdrželi
příslib dotace ve výši 15 mil. ze všeobecné pokladní správy a zároveň jsme žádali o dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. O přidělení dotace z tohoto
programu nebylo dosud rozhodnuto, zatím jsme dostali informaci o tom, že jsme splnili
podmínky přijatelnosti. Na rekonstrukci jsme nechali zpracovat projekt a proběhlo výběrové
řízení na dodavatele. Rekonstrukce bude probíhat hlavně v období hlavních prázdnin, ale část
prací musí být provedena již koncem školního roku a část prací na počátku příštího školního
roku, což si vyžádá určitá omezení ve výuce. Proto prosím Vás, občany, jejichž děti
navštěvují základní školu, o maximální pochopení.
I přesto, že letošní zima k nám nebyla příliš přívětivá, pokračovala výstavba vodovodu. Na
Velké Bučině jsou již dokončeny vodovodní řady a pokračuje výstavba přípojek, v Ješíně byla
ve druhé polovině března zahájena výstavba řadů, průběžně budou také realizovány přípojky.
Výstavba inženýrských sítí s sebou přináší vždy určitá omezení, přesto věřím, že se nám tuto
akci podaří zdárně ukončit v plánovaném termínu.
V únoru letošního roku jsme podali žádost o dotaci na výstavbu kanalizace na Nových Uhách
a v Malovarské ulici, o tom, zda jsme byli úspěšní, se dozvíme v letních měsících tohoto roku.
V letošním roce oslaví naši hasiči 145. výročí založení prvního dobrovolného hasičského
sboru v Čechách. Budova hasičské zbrojnice již několik let volá po rekonstrukci, proto jsme
požádali o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, dotace nám byla přiznána.
V rámci této akce budou zejména vyměněna garážová vrata a okna a budou provedeny úpravy
sociálního zařízení.
Rovněž budova bývalé synagogy, v níž v současné době sídlí základní škola, prochází
postupně rekonstrukcí. V letošním roce bude provedena výměna oken, na niž jsme obdrželi
dotaci ve výši 110 tis. Kč z Fondu obnovy památek Středočeského kraje.
Přestože nemáme peněz nazbyt, snažíme se podporovat místní spolky a sdružení. V rámci
letošního rozpočtu jsme měli vyčleněnou částku 200 tis. Kč na příspěvky těmto institucím.
O rozdělení prostředků rozhodla rada v únoru tohoto roku, bylo zveřejněno ve Zpravodaji i na
webových stránkách města.

V uplynulých dvou letech proběhla rozsáhlá a nákladná rekonstrukce krovu a střechy budovy
Panské hospody. Na této budově zbývá ještě dokončit statické zajištění, omítky a průchod, na
tyto práce máme příslib dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón z Ministerstva kultury ve výši 1 015 tis. Kč.
Ne vždy jsme v získávání dotací úspěšní – bohužel jsme letos neobdrželi dotaci z Fondu
sportu a volného času Středočeského kraje na vybudování lanového hřiště na Velké Bučině.
Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva byl přítomen plk. Marták, který nás seznámil se
svým stanoviskem ohledně setrvání obvodního oddělení Policie ČR ve Velvarech. Od té doby
proběhlo několik jednání. Prostory v přízemí, které by obvodní oddělení využilo pro své
rozšíření, však k rozšíření pobočky potřebuje i Česká spořitelna. Rada rozhodla, že tyto
prostory pronajme České spořitelně a policii budou nabídnuty prostory v přízemí po uvolnění
bytu.
Již několik let řešíme problémy s hustotou dopravy ve městě a s rychlostí projíždějících
vozidel. Využijeme dotační titul ze Státního fondu dopravní infrastruktury a požádáme o
dotaci na instalaci dvou světelných informativních měřičů rychlosti. Pokud dotaci obdržíme,
necháme měřiče nainstalovat do ulice Za Roudnickou branou ve směru od Černuce a do
Ješína poblíž autobusové zastávky ve směru od Slaného.
Na Městském úřadu dochází k personální změně, po odchodu Ing. Chejnovské z pozice
vedoucí odboru hospodářsko správního k 31. 1. 2009 byla vedením odboru dočasně pověřena
paní Jitka Urbánková. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení této pozice,
v následujících dnech zasedne výběrová komise, aby z došlých přihlášek vybrala
nejvhodnějšího kandidáta.
Včera se v Městském muzeu konal první letošní koncert z cyklu Dvořákovy Velvary, na nějž
jsme dostali dotaci z Fondu kultury Středočeského kraje ve výši 15 tis. Kč. Závěrem mi
dovolte, abych Vás pozvala na nejbližší akce konané ve městě, a to na sobotu 4. dubna, kdy se
bude konat druhý ročník Vajíčkobraní, a na pondělí 13. dubna na Velikonoce natvrdo.

Ve Velvarech dne 30. 3. 2009

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
________________________________________________________________

Č.j.: 1375/09/TAJ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Velvary, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Velvary Ing. Radkem Moulisem,
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“),
výběrové řízení na pozici
mzdová účetní / mzdový účetní
Druh práce: úředník, který zajišťuje agendu mzdového účetnictví městského úřadu a
organizačních složek města, předkontaci přijatých faktur a správu místního poplatku ze
psů
Místo výkonu práce: Městský úřad ve Velvarech, Velvary, náměstí Krále Vladislava 1
Obecné předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
a) fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
b) dosažení věku 18 let;
c) způsobilost k právním úkonům;
d) bezúhonnost.
Další požadavky:
a) uživatelská znalost práce s PC (MS Outlook, MS Word, MS Excel, znalost IS MUNIS
výhodou);
b) znalost zákona o obcích, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
správního řádu atp.;
c) řídící, organizační a komunikační schopnosti;
Požadované vzdělání:
vyšší odborné vzdělání nebo úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
Písemná přihláška musí obsahovat:
a) jméno, příjmení uchazeče;
b) datum a místo narození uchazeče;
c) státní příslušnost uchazeče;
d) místo trvalého pobytu uchazeče;
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana;
f) datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) strukturovaný životopis, ve kterém zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se mzdového účetnictví a správních
činností;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Nástup možný: od 1. 8. 2009
Platové zařazení: platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a zákona
č. 262/2006 Sb.: 9. platová třída s tím, že stupeň bude stanoven dle délky započitatelné
praxe.
Lhůta pro podání přihlášky: 15. července 2009, do 12:00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky: osobně do podatelny městského úřadu nebo poštou v
zalepené obálce označené „Výběrové řízení – mzdová/mzdový účetní, Neotvírat!“.
Adresa pro zaslání přihlášky: Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24
Velvary.
Město Velvary si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Město Velvary si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu.
Velvary, 6. dubna 2009
Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu
***************************************************************************
Přehled akcí – květen 2009 /bližší informace k jednotlivým akcím naleznete ve Zpravodaji/
Velvary
15.5. od 20:00 hod.
16.5. od 19:00 hod.
23.5. od 9:30 hod.
30.5. od 15:00 hod.

Cestovatelský večer
Muzejní noc
Oslavy 145. výročí Sboru dobrovolných hasičů Velvary
„Festiválek NATVRDEL“

ostatní akce :
13.5.-16.5.
16.5.

Očkování psů
Velvarské trhy

Slaný
15.-17.5. Napoleonské války – 11. městské slavnosti
Program Střediska volného času OSTROV Slaný
Nabídka Vlastivědného muzea Slaný

Zprávičky z Velvar

Park za Panskou hospodou, kde bylo předloni otevřeno dětské hřiště pro nejmenší, dostává
po rekonstrukci budovy novou podobu. Zahradní práce provádí technická četa ve spolupráci
s paní Lenkou Bernáškovou z Černuce. Výsadba nových stromků probíhá i v některých jiných
částech města.

Po zimní přestávce byly opět zahájeny stavební úpravy na budově Mateřské školy. Po
rekonstrukci střechy byly zahájeny práce na zateplení obvodového pláště. Práce jsou
financovány z Operačního programu Životní prostředí za spoluúčasti města Velvary a
dodavatelem stavby je firma DELTA final s.r.o z Prahy.

20. dubna začaly stavební práce pokládky vodovodu v Ješíně. Doprava na frekventované
silnici I/16 /Slaný – Velvary/ je řízena semafory a toto omezení by mělo trvat zhruba do
15. května t.r.

Z náměstí před prodejnou potravin /p. Práznovské/ zmizela sada kontejnerů na tříděný
odpad, o jejichž přemístění se uvažovalo již delší dobu. Po opravě zídky zde bude umístěna
úřední deska a informační tabule.
Zdroj www.velvary.cz
*********************************************
Upozornění:
Očkování psů proti vzteklině
Středa 13. 5. 2009
Nové Uhy - autobusová zastávka
Ješín
- autobusová zastávka

16:00 – 16:30 hod.
16:45 – 17:30 hod.

Čtvrtek 14. 5. 2009
Velká Bučina - autobusová zastávka 16:00 – 17:00 hod.
Pátek 15. 5. 2009
Velvary - veterinární ošetřovna

16:00 – 18:00 hod.

Sobota 16. 5. 2009
Velvary - veterinární ošetřovna

10:00 – 12:00 hod.

Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz psa a 80,-- Kč = poplatek za očkování
***************************************
VELVARSKÉ TRHY SE USKUTEČNÍ DNE 16. KVĚTNA 2009

Městské muzeum Velvary
Vás zve

16.5. 2009 od 19.00
na

Velvarskou muzejní noc
tentokrát pod názvem

Svatby dříve a nyní
Program
 Módní přehlídka
dobových oděvů aneb
co si obléci na večírek
 Svatební den
s květinou
Povídání o historii
svatebních kytic a
dekorací
 Svatby dříve a nyní
Výstava svatebních
fotografií, oznámení,
blahopřání, svatebních
šatů, kytic a dalších předmětů se svatbou souvisejících
Velvarskou muzejní noc pro Vás ve spolupráci s Městským muzeem připravili: studenti a
studentky SOŠ Velvary se svými pedagogy, paní Marcela Jirásková a Helena Dudová.

EVROPSKÝ PARLAMENT

Mgr. Hynek FAJMON
POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Poslanecká kancelář, Smetanova 55, Nymburk, 288 02
e-mail: hfajmon@europarl.eu.int

TISKOVÁ ZPRÁVA
Europoslanec Hynek Fajmon (ODS) poslal knihy do středočeských knihoven
Europoslanec Hynek Fajmon (ODS) odeslal do 112 středočeských městských a
obecních knihoven zdarma zásilku knih a publikací o evropské politice a legislativě. Jedná se
již o jeho druhou takovou akci v tomto volebním období. Při první akci v roce 2007 bylo do
knihoven odesláno více než 500 ks knih a publikací.
Během letošní akce bude středočeským knihovnám předáno opět více než 500 ks knih
a publikací věnujících se aktuálním otázkám evropské politiky a jejího dopadu na občany a
další subjekty v České republice.
Do středočeských knihoven se tak dostanou například dvě publikace týkající se
zemědělství "Společná zemědělská politika Evropské unie a český venkov" a "Čeští
zemědělci a Společná zemědělská politika EU". Tyto publikace jsou určeny především pro
zemědělce, ale užitečné informace v nich najdou také komunální politici ze středočeských
obcí a měst.
K návštěvníkům středočeských knihoven se ale dostane také publikace "EU a Vaše
město/obec" nebo kniha "Euro versus koruna" a knihy "Monitoring evropské legislativy 20042005, 2006, 2007. Všechny tyto knihy a publikace se stanou součástí běžného výpůjčního
knihovního fondu středočeských knihoven a budou k dispozici jejich čtenářům.
Hynek Fajmon
poslanec EP za ODS
www.fajmon.eu
************

Hledám pronájem bytu 2 + 1 nebo domku ve Velvarech, popř. ve
vzdálenosti do 5 km od Velvar. Tel. 774 149 484

Koupím RD 3 + 1 až 5 + 1 ve Velvarech, podmínka zahrada.
Tel: 737 434 062

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH VE VELVAREH DĚKUJE
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:
Metal Trade Comax, Město Velvary, OÚ Černuc, OÚ Hospozín, OÚ Kmetiněves, CDZ Plast,
Mlýny Kralupy, Tiskárna Kočka - Slaný, Namura Kralupy, Elektro Cífka, Gremium - Zlonice,
Anima - Křovice, trafika Neumann, M. Kříčková, Drogerie Schubertovi, Pekařství Zounek,
Autobaterie Tutr, Domácí potřeby Cífka, Chemek Sazená, kadeřnictví Chvapilová,
kadeřnictví Loskotová, řeznictví Holý, cukrárna Černá, květinářství: Marečková, Říhová.
Textil: Brindzejová, Čermáková, Pospíšilová. Papírnictví Došková, truhláři Prejza a
Pecháček, nábytek J. Michl, Bylinky E. Črepová, sadař Pokorný, zemědělci: Ing. Bílek, Ivo
Pokorný, Ing. Haškovec, Petr Srb, Černý, Vojtěchovský, M. Polívka, P. Lukášek, J. Hempejz,
P. Reš, R. Raucher, L. Hovorka, pí Wolgnerová. Potraviny: Koukolíčková, Maříková,
Restaurace Paris, Doleželovi, M. Štropová, J. Konvrzek, M. Kraus – elektro, J. Dohnanská,
M. Pelichovská, V. Rousová, M. Schusterová, J. Řepíková, J. Plecitá a M. Adamec,
V. Marešová, A. Máša, M. Černá, V. Kašpárková, M. Kapitánová, J. Hančová,
J. Bergmanová, P. Lausman, J. Manková a B. Sterblová.
Dále děkujeme panu Vinšovi ze Sazené za dopravu členů na výroční členskou schůzi.
*************************************
Z dopisů pana Jiřího Krejčího:
Březen v Domově
V březnu bylo v Domově Velvary veselo. Zavítala mezi nás zpěvačka Naďa Urbánková se
svým doprovodem. Zazpívala hezké písničky a povídala si s námi. Bylo to moc hezké
posezení s občerstvením, na jehož závěru jsem zpěvačce Nadě Urbánkové předal za Domov
Velvary květiny a upomínkový dárek z Velvar.
Druhé odpoledne nám zpříjemnil harmonikář z Drnova, který zahrál pěkné písničky.
A tak díky vedení Domova nám čas utíká v pohodě a při dobré zábavě. Srdečné díky !
Co najdete též v městské knihovně
Chodím rád do Městské knihovny ve Velvarech. Hrozně rád čtu, je to můj oblíbený odpočinek
i zábava. Jenže do městské knihovny jsem tentokrát nešel jen kvůli knihám, ale kvůli
fotografiím. A proč zrovna do městské knihovny? Protože zde najdete výstavku fotoamatérů
z Velvar a okolí. Vystavují zde Pavel Bakalář, Radek Kozelka, Miroslav Krhounek, Zdeňka
Ortová, Jaroslava Podskalská, Pavel Protiva a Dagmar Stříbrná. Takže jsou zde zastoupeny i
ženy, což je jen správné a vynikající, nemyslíte?
Půjdete-li do městské knihovny, podívejte se na vystavené fotografie, které jsou zajímavé
svými náměty a možná najdete i to, co sami fotíte, nebo chcete fotit.
Velvarská městská knihovna takto dává možnost ukázat co zajímavého fotoamatéři svedou.
Jiří Krejčí
Domov Velvary

Sázej stromky pro potomky
Nikdo přesně neví, proč se Sazená jmenuje tak, jak se jmenuje. Někteří historici se
domnívají, že je to odvozeno od toho, že do těchto končin byli v minulosti „vsazeni“
kolonisté. Jiní vidí zrod názvu v častých požárech, po kterých bylo v celé obci vždy plno sazí.
Mě se ale nejvíc zamlouvá domněnka, která vychází ze záliby sazenských občanů sázet
kolem svých obydlí a v celém katastru co nejvíce stromů.
Ona je Sazená od okolních obcí opravdu až nápadně odlišná tím, že je obklopena lesy
a také v samotné obci je stromů opravdu hodně. Když se podíváme do statistických údajů,
sazenský katastr má 677 hektarů a z toho les tvoří plných 64 hektarů, což představuje
přibližně 9,5%. Pro srovnání z okolí – Velvary mají lesů 30 ha (1,65%), Chržín 28 ha (3,2%),
Uhy 22 ha (3,8%), Loucká dokonce les nemá vůbec. A když se podíváme trochu dál, ani tam
to není příliš odlišné. Výjimkou je pouze Vraný, který má lesů dokonce 194 ha, to je 11,4%.
Tu sazenskou lesní bilanci neuvádím proto, abych se vyvyšoval nad okolními obcemi.
Ale abych zdůraznil, že ta teorie o vzniku jména má nejspíš něco do sebe. Nevím, co tu touhu
po sázení stromků vyvolává, ale viditelně se zachovala až do dnešních časů.
Na obecním zastupitelstvu se někdy v loňském roce zrodila myšlenka, vysadit nový
les na obecním pozemku, který kdysi sloužil domkářům jako zdroj trávy a sena pro domácí
zvířata, ale dnes už leží ladem. Od nápadu k jeho realizaci nebylo daleko. Upravit pozemek
pro výsadbu a nakoupit něco přes 2.000 stromků, to bylo ještě celkem snadné. Pozvat místní
obyvatele na neplacenou brigádu, to už se zdálo být poněkud opovážlivé. Ale když ve
stanovený den – v sobotu 29. března – lilo ráno jako z konve, věřil v úspěch už opravdu
málokdo. Ale neuvěřitelné se stalo skutkem. Sešlo se dost přes čtyřicet lidí a vyčleněný
pozemek byl za dopoledne osázen.
Zvlášť bych chtěl pochválit ty, kteří s sebou vzali děti. Až ten nově vysazený les totiž
povyroste, budou právě tyto děti do něj chodit na houby a budou zase svým dětem vyprávět a
ukazovat, že tohle vysazovali ony se svými rodiči. Protože – i když se kolem nás skoro
všechno zrychluje, stromy rostou od nepaměti pořád svojí neměnnou rychlostí a vzrostlého
lesa se tam dočkají až tyhle děti. Protože stále platí to starodávné pořekadlo, které jsem napsal
v záhlaví tohoto povídání – „sázej stromky pro potomky.“
Vynikající pracovní sílu už tradičně představují při podobných akcích myslivci ze
sdružení Ostříž. To má sídlo sice na Uhách a většina jeho členů v Sazené nebydlí, ale vždy
rádi a ochotně přijdou přiložit ruku k dílu tam, kde se aspoň trochu pomáhá přírodě.
Byl jsem na sazeňáky náramně pyšný a myslel jsem, že tím překonali všechny své
předky. Ale pýcha mě přešla v té chvíli, kdy jsem se začetl do sazenské kroniky:
5/IV/1936 Obec v dubnu vysazuje stráň nad studánkou podle plánu lesního
hospodářství, který pořídil lesní z Dol. Beřkovic Eugen Profeld.
Asi tisíc výkopku opatřila si obec sama na Cinkovic břehu u potoka. 5 000
jasanu na horách, 5 000 bříz, akáty 2 000.
Ostatní stromky duby 2 000, javory 100, habry 2 000, jasany 6 000
vykopali s Prejzou naši lidé ve Veltruském háji (parku). Za 12 000 stromku
zaplaceno bylo tři sta Kč. Z toho dostal hajný 100 Kč a lesní 200 Kč.

Celkem bylo vysázeno 17 400 lesních stromů a nůše žaludů. Sázel se žalud
ke stromečku.
Opravdu nevím, jestli to sazenští tehdy všechno vysázeli v jednom dni, ale i tak –
klobouk dolů. Přesto si ale myslím, že Sazená tentokrát opět zůstala věrná sazečskému
původu svého jména, o kterém teď už nepochybuji.
Sazená. duben 2009
Ing. Rudolf Votruba

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

Opět se hlásí NATAMA – náhradní táta a máma…
Není to tak dávno, co jsme dostali možnost otisknout v těchto novinách (Zpravodaj č. 2/2009)
článek Sdružení NATAMA, týkající se náhradní rodiny, hledáme pěstouny, náhradní táta a
máma. Vzhledem k tomu, že současně s touto tiskovou zprávou šlo ruku v ruce i odvysílání
našich informací na rozhlasové stanici Regina Praha, začalo se nám ozývat hodně lidí
ochotných pomoci.
A tak naši pracovníci pracovali na plné obrátky, poskytovali informace, sjednávali schůzky.
Přinášíme pro vás malou statistiku : průměr nových kontaktů byl již ke konci loňského roku
cca 17 na měsíc. Konkrétně v listopadu to bylo 24 kontaktů, v prosinci 20 kontaktů. V lednu
41 nových kontaktů, z toho 11 zájemců, což je opravdu hodně.
Samozřejmě, že ne každý kontakt je „trefou do černého“, ale zájem je důležitý a nás potěšil,
ukázal totiž, že osud dětí není veřejnosti lhostejný.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, pracovníkům redakcí za ochotu s jakou pomohli
dobré věci a samozřejmě Vám čtenářům, kteří jste se na nás obrátili ať již s konkrétní pomocí
nebo alespoň se žádostí o radu či informaci.
Věříme, že se okruh zájemců, ochotných pomoci dětem bude rozšiřovat a možná budete mezi
ně patřit časem i Vy.
Za pochopení a spolupráci děkuje Sdružení NATAMA
**********************************************
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM VE SLANÉM PŘIPRAVUJE NA KVĚTEN:
5.5. 2009 Koncert Základní umělecké školy ve Slaném
Piaristická kaple v 17 hodin
6.5. 2009 Koncert KPH: Piaristická kaple v 19:30 hodin
dr. Otakar Martinovský – klavír
Ondřej Martinovský – viola
7. 5. 2009 Zahájení výstavy Ikonografie na ostrostřeleckých terčích:
galerie muzea v 16 hodin
14. 5.2009 Zahájení výstavy Tři barokní zastavení ve Slaném:
výstavní sál muzea v 16 hodin
16. 5. 2009 Husitské slavnosti: Vlastivědné muzeum, Velvarská brána
otevřeno pro veřejnost 9 – 15 hodin
Koncert žáků 3. ZŠ Světlušky: Piaristická kaple v 11 hodin
20.5. 2009 Vycházka V. Nejtek a Slaný: setkání před muzeem ve 14 hodin
19.5. 2009 Koncert Základní umělecké školy ve Slaném
Piaristická kaple v 17 hodin
27.5. 2009 Přednáška Mgr. Zd. Víška: Svatopluk Čech a Slaný
malá galerie muzea v 17 hodin

Návrší u Chržínského hřbitova – nejstarší pohřebiště na Velvarsku
V Fencl
Pohřbívání mrtvých je jev velice starý. Zpočátku byly ale pohřby spíše výjimečné nebo
takové, které nezanechávají po sobě stopy (do větví stromů,do vody …).
Od doby, kdy na našem území žil lid s keramikou šňůrovou (2800-2500 př.Kr.) jsou
pohřbíváni všichni příslušníci pravěké občiny.
Pohřebiště často nacházíme na vyvýšených místech s rozhledem daleko do kraje. Občas
zjišťujeme, že na stejném místě pohřbíval postupně lid několika archeologických kultur,
často i vzdálených od sebe tisíce let.
Takovýmto místem je i prostor mezi obcemi Chržín a Uhy. Jedná se o prastarou, ještě
čtvrtohorní písčitou terasu, kterou nám zde zanechala praVltava. Místo s dalekým rozhledem,
zvláště k jihu. Krásně je odtud možno vidět třeba i Slánskou horu.
I zde lidé pohřbívali své mrtvé častokrát. Nejčastěji nacházíme hroby na samé jižní hraně
terasy, právě odkud je daleko vidět. Bohužel, velké pískovny hlavně po II. sv. válce právě
tuto část terasy zcela zničily. Podařilo se zachránit jen několik pravěkých pohřbů.
Jako první z odborníků navštívil tato místa náš přední archeolog dr. L. J. Píč, již někdy
kolem r. 1909. Tehdy napsal: „ že v chržínské škole jsou uloženy střepy, přeslen a záušnice z
popelovité vrstvy z doby hradištní“ (Slovanské). Také bývalý ředitel zdejší školy J. Smetana
měl velkou kolekci pravěkých předmětů z Chržína a okolí, kterou později věnoval do Velvarského muzea. Bohužel nikde nepíše o tom, kde přesně byly jednotlivé předměty nalezeny.
Paní Mojžíšová, žena pozdějšího ředitele zdejší školy, mi v roce 1970 potvrdila, že před lety,
při provádění výkopů na dvoře školy, se našly kostry s typicky slovanským šperkem záušnicemi.
První archeologickou akcí na záchranu zde ničených hrobů provedli v roce 1950, tehdejší
ředitel Muzea v Kralupech P. F. Masner spolu A. Knorem z Archeologického ústavu v Praze.
Při ní prozkoumali jeden hrob se dvěma kostrami dospělých a další hrob, tentokrát dětský.
Od dělníků zjistili, že několik hrobů bylo zničeno již dříve. Prozkoumané hroby patřily
k pohřebišti lidu s kulturou šňůrovou. Tyto hroby jsou také na zdejší terase zatím nejstarší.
To byla na dlouhou dobu jediná akce na záchranu jistě zde ničených pravěkých památek.
Možná, že někdo z vás má doma ještě uložený kamenný sekeromlat či nádobku pocházející
z těchto pískoven. Byly bychom vděčni kdyby nám ji přinesl do muzea, alespoň ukázat a
nechat ji vyfotografovat.
Popisovaná terasa se táhne od Chržínského kostela dále až na katastr sousedních Uhů.
Zde v roce 1984 archeologové dr. V. Moucha a dr. L. Jiráň zkoumali další pískovnu, zničené
pravěké sídliště. To patřilo lidu s kulturou knovízskou (1300-900 př.Kr.). Na stejné ploše
zachytili i žárový hrob lidu této kultury a také další, bohatý žárový hrob z doby halštatskolaténské (cca 6. stol. př. Kr.).
V roce 1993 objevil letecký archeologický průzkum na této terase, také na katastru Uhů,
další zajímavé objekty.
Následný archeologický průzkum na místě zjistil, že se jedná o 4 pravěké hroby. Tři z nich
byly čistě žárové. V jednom, ale byla nejprve uložena kostra jednoho nebožtíka a nad ní
popel z dalšího.
Celkem zde byly prozkoumány dva hroby ze starší doby bronzové patřící lidu s kulturou
únětickou (2200-1600 př. Kr.) a jeden hrob z doby halštatsko-laténské (6.-5. stol. př.Kr.).
V roce 2001 při budování silničního propojení obchvatu Velvar na dálnici D8 byla dole
v údolí objevena osada také z 5.-6. stol. př.Kr. Porovnáním předmětů z obou míst bylo
zjištěno, že její obyvatelé pohřbívali své mrtvé také na této terase. Jde o jeden z hrobů
objevených roku 1984 a další z roku 1993.

Možná, že naši předkové Slované, když přišli do zdejších končin, tak u některých hrobů
mohly být mohyly nad nimi ještě znát. V Jižních Čechách v místech, která nebyla nikdy
zemědělsky obdělávána, jsou ještě dnes dobře znát mohyly staré více jak 3600 let. Stejně tak
tomu mohlo být i zde. To také mohl být jeden z důvodů pro to, aby zde začali i oni
pohřbívat své mrtvé. Později, když se v zemi rozšířilo křesťanství, tak zde postavili i kostel.
Každopádně je prostor, kde dnes stojí Chržínský kostel, hřbitov kolem něj, a vlastně celá
zdejší terasa, nejstarším pohřebištěm v širokém okolí.
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