Vzpomínka

Dne 2.6. 2008 uplynulo 15 let od smutné chvíle,
kdy zemřel pan Ing. Jan Růžek.
Kdo jste ho znal a měl také rád - vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami.

Pozvánky - Velvary
Městské muzeum Velvary
6. června Zahájení výstavy fotografií Jaroslava Vyšína s názvem Pod hromovou horou
13. června Festival muzejních nocí
Zasedání městského zastupitelstva – termín zasedání bude zveřejněn obvyklým způsobem

…………
21. června VELVARSKÉ TRHY – nám. Krále Vladislava
21. června Výstava drobných hlodavců – areál ZO ČSCH Velvary
Typ na výlet: zámky Nelahozeves a Veltrusy
8. června Den otevřených dveří - výrobní závod PTZ společnosti Unilever v Nelahozevsi - více
informací na poslední straně
V týdnu od 2.6. do 8.6. probíhají v Kralupech nad Vltavou celoměstské slavnosti s názvem „Dny Kralup" - více letáčky

Město Velvary
náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce
ředitel/ředitelka Základní školy Velvary, okres Kladno
Město Velvary v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurz na obsazení funkce
ředitele/ředitelky
Základní školy Velvary, okres Kladno
Nástup do funkce k 1. 8. 2008
Požadavky:
•ukončené vysokoškolské vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
•znalost problematiky řízení ve školství,
•znalost školských předpisů,
•občanská a morální bezúhonnost,
•organizační a řídící schopnosti,
•dobrý zdravotní stav,
•5 let pedagogické praxe.
K přihlášce připojte:
•úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
•doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
•strukturovaný životopis,
•koncepci rozvoje školy (max. 4 strany formátu A4),
•lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti k výkonu uvedené funkce (ne starší 2 měsíců),
•výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), nebo doklad o jeho vyžádání,
•čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášky zasílejte tak, aby byly dodány nejpozději do 10. 6. 2008 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
Způsob podání přihlášky: osobně, nebo poštou v obálce označené „KONKURZ ZŠ –
NEOTVÍRAT“
Bližší informace:

Ing. Jitka Linhartová, starostka města
tel. 315 617 002, e-mail: starosta@velvary.cz
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Vybráno z jednání rady:
27. 2. 2008
•Rada vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Velvary za rok 2007
a uložila starostce a tajemníkovi předložit návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
•Rada schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací.
•Odbor správy majetku předložil radě návrh
poplatku za služby spojené s pronájmem
hrobových míst ve Velvarech pro rok 2008. Při stanovení výše tohoto poplatku vycházel z počtu
hrobových míst (1 200) a z celkových nákladů roku 2007, které činily Kč 210 000,--, tzn., že
náklady na 1 hrobové místo činily Kč 175,--. Rada schválila pro rok 2008 poplatek za služby
spojené s pronájmem hrobového místa ve výši Kč 150,-- na jedno hrobové místo.
•Odbor správy majetku předložil radě žádost o prodej pozemků č. PK 169/1 a PK 170/1 v k.ú.
Budihostice. Rada přihlédla ke stanovisku odborů MěÚ a nedoporučila zastupitelstvu pozemky
prodat.
•Rada souhlasila s udělením licence k provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy
pro linku Praha – Velvary – Libochovice.
•Rada vzala na vědomí informaci o povinnosti odevzdat oznámení o osobním zájmu, o
činnostech, o majetku a o příjmech, darech a závazcích v souladu se zákonem o střetu zájmů.
Tuto povinnost mají starostka města, členové rady města, tajemník městského úřadu, vedoucí
odboru hospodářsko správního, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. O podaných
oznámeních vede evidenční orgán, kterým je v případě města Velvary tajemník městského
úřadu, registr. Do registru může nahlížet, pořizovat si opisy a výpisy každý občan, který o to
požádá.
•V dubnu 2007 byl zpracován Návrh na opravy místních komunikací města (chodníky, ulice,
cesty) s výhledem do dalšího období v celkové výši 9,3 mil. Kč. Na rok 2008 jsou vyčleněny
finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč. Rada schválila plán oprav komunikací pro rok 2008
(jeden z chodníků v Pražské ulici, části chodníků ve Slánské ulici a Na Průhoně, část chodníku k
mateřské škole).
12. 3. 2008
•Rada vzala na vědomí informaci o tom, že účetní města požádala o ukončení pracovního
poměru v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu.
•Radě byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů na některých veřejných prostranstvích města Velvary. Vyhláška má za cíl zamezit i
znečišťování veřejných prostranství osobami, které na nich požívají alkoholické nápoje
(znečišťování veřejných prostranství je přestupkem dle přestupkového zákona). Vybrána byla
místa v okolí škol, náměstí Krále Vladislava s částí Chržínské ulice, areál Malovarského rybníka
a lesík u cesty na Velkou Bučinu. Vyhláška se nevztahuje na kulturní a sportovní akce pořádané
se souhlasem města a na předzahrádky restauračních zařízení. Rada doporučila zastupitelstvu
tuto vyhlášku schválit.
•Radě byla předložena kalkulace stočného pro rok 2008, která vychází ze skutečných nákladů
za rok 2007. Kalkulovaná cena stočného je Kč 21,19 za 1 m 3 odváděné vody. Rada schválila
cenu stočného ve výši Kč 21,20 Kč/1 m3 na období únor 2008 – leden 2009.
•Na základě požadavku rady předložil odbor správy majetku informaci o 5 úsecích, které dosud
nejsou připojeny ke kanalizační síti a které nejsou řešeny v rámci probíhajících příprav žádosti o
dotaci na vybudování kanalizace. Jedná se o část Malovarské ulice směrem k
Malovarskému rybníku (5 nemovitostí), část ulice Nábřeží k fotbalovému hřišti (3 nemovitosti),
část ulice U Cukrovaru (7 nemovitostí), část Chržínské ulice (15 nemovitostí). Rada
konstatovala, že jednotlivé úseky bude možné řešit, až budou zrealizované investiční akce
odkanalizování Malovarské ulice a částí Ješín, Velká Bučina a Nové Uhy.
•Starostka informovala radu o tom, že na Ministerstvu zemědělství byla akceptována žádost o
dotaci na výstavbu vodovodu na Velké Bučině a v Ješíně.

•Starostka

informovala radu o tom, že školní jídelna a muzejní sbírky již byly převedeny do
majetku města.
•Rada rozhodla vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace
v ul. Malovarská a v místních částech Velká Bučina, Ješín a Nové Uhy v rámci Operačního
programu životního prostředí.
26. 3. 2008
•Rada vybrala zpracovatele žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace - RAVEN EU Advisory,
a.s., Brno.
•Starostka informovala radu, že od 5. 3. do 5. 5. 2008 se přijímají žádosti o dotaci z
Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, oblast podpory 3.3 Rozvoj
venkova. Projektu na vybudování Kulturního a sportovního centra se týká výzva č. 9, na kterou
je alokováno cca 102,5 mil. Kč, Výše dotace může dosáhnout 85 %, resp. 92,5 % uznatelných
výdajů. Rada schválila zahájení prací na podání žádosti o tuto dotaci a zmocnila starostku,
místostarostu a tajemníka, aby provedli výběr
zpracovatele žádosti o dotaci.
•Rada souhlasila s udělením licence k provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy
pro linku Velvary – Roudnice nad Labem a pověřila místostarostu k jednání s ČSAD Česká Lípa
a krajským úřadem o rozšíření počtu spojení na lince Velvary – Roudnice nad Labem.
•Rada byla informována o možnosti čerpat dotaci na opravu drobných kulturních památek.
Navrhuje se oprava sochy Sv. Jana Nepomuckého, který byla původně umístěna v Ješíně a nyní
je uskladněna v Městském muzeu.
9. 4. 2008
•Na základě zmocnění rady vybrala komise ve složení starostka, místostarosta a tajemník firmu
CTS corporation, s.r.o., jako zpracovatele žádosti o dotaci na vybudování Kulturního a
sportovního centra ve Velvarech.
•Ke dni 31. 12. 2007 obdržel Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí,
několik žádostí o provedení změny schváleného územního plánu města Rada doporučila
zastupitelstvu schválit všechny žádostí s výjimkou jedné.
•Rada projednala možnost prodeje části nemovitosti čp. 65 ve Velvarech a doporučila
zastupitelstvu vyhlásit záměr prodeje
•Rada schválila zapůjčení areálu Malovarského rybníka organizátorům akce „Chapiteau“ ve
dnech 11. - 13. 4. 2008 a SDH Velvary na dny 30.4. - 1. 5. 2008 s podmínkami, že bude zajištěn
pořádek i úklid areálu.
•Rada souhlasila s pronájmem západní části náměstí ve dnech od 22. 9. – 29. 9. 2008 na
provozování lunaparku.
•Rada nesouhlasila s pronájmem západní části náměstí na provozování lunaparku ve dnech od
8. 4. – 15. 4. 2009, protože ve stejném termínu již byl dříve schválen pronájem Agentuře
Človíček na pořádání Vajíčkobraní.
•Rada doporučila zastupitelstvu schválit odkoupení pozemků parc. č. 143/2 a č. 143/2 PK
v k.ú. Ješín. Tyto pozemky město potřebuje pro zamýšlenou výstavbu kanalizace a ČOV v
Ješíně.
•Rada doporučila zastupitelstvu schválit Komunitní plán sociálních služeb ve městě Velvary a v
pověřených obcích a realizační plán.
•Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej přebytečného vozidla M25, reg. značky 2S0
4484 z movitého majetku města. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 15. - 31.
3. 2008.
•Rada schválila žádost o pronájem volné místnosti ve zdravotním středisku Velvary čp. 252 pro
účely rozšíření ordinace rehabilitace a fyzioterapie.
•Rada doporučila zastupitelstvu vyhlásit výběrové řízení k možnosti čerpání prostředků z
Fondu rozvoje bydlení v roce 2008.

•Vlastník

pomníku padlým v 1. světové válce (směrem k Radoviči), se rozhodl tento pomník,
včetně odpovídající části pozemku, darovat městu. Rada doporučila zastupitelstvu schválit
přijetí tohoto daru.
•Rada nedoporučila zastupitelstvu prodej části pozemku parc. č. 581/1 v k.ú. Velká Bučina.
Prodejem tohoto pozemku by se zúžila cesta a ztížil přístup k dalším nemovitostem.
•Starostka informovala radu o tom, že městu byla přiznána dotace z Fondu obnovy památek
Středočeského kraje ve výši 150 000,-- Kč na opravu krovu a střechy Panské hospody. Rada
doporučila zastupitelstvu přijetí dotace schválit.
•Při realizaci oprav krovu na Panské hospodě bylo zjištěno více závad, než se předpokládalo
podle sond provedených před zahájením prací, střešní krytinu nelze rozebrat, aniž by byly
poškozeny původní tašky, protože při předchozím položení byla použita cementová malta.
S ohledem na tuto skutečnost došlo k navýšení ceny za provedení díla o tzv. náklady na
vícepráce (cca 500 tis. Kč). Rada vzala na vědomí informace o navýšení ceny díla za vícepráce a
toto navýšení schválila.
•Starostka informovala radu o schůzce s ředitelem Okresního ředitelství Policie České republiky
v Kladně. Předmětem schůzky bylo projednání bezpečnostní situace ve městě Velvary. Ředitel
Okresního ředitelství přislíbil posílení oddělení ve Velvarech policisty, kteří se budou během
roku vracet z výcviku z policejních škol.
•Starostka informovala radu o rezignaci zastupitele Ing. Krejcárka. V této souvislosti bude
osloven další náhradník z kandidátky KDU-ČSL.
23. 4. 2008
•Starostka informovala radu, že akce „Chapiteau“, pro jejíž konání byl organizátorům zapůjčen
areál Malovarského rybníka, se setkala u mládeže s kladným ohlasem, naopak záporně akci
hodnotili majitelé sousední nemovitosti.
•V únoru 2008 provedla Česká školní inspekce inspekční a kontrolní činnost v Základní škole
Velvary. Rada projednala inspekční zprávu a uložila starostce projednat inspekční zjištění
s ředitelkou školy.
•V únoru 2008 provedla Česká školní inspekce inspekční činnost také v Základní umělecké
škole Velvary. Rada vzala inspekční zprávu na vědomí.
•Městský úřad Slaný oznámil vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Na podnět pracovníků
Městského muzea ve Velvarech byl vypracován návrh na restaurování sochy Sv. Jana
Nepomuckého, předpokládané náklady na restaurování sochy jsou Kč 171 750,--. Žádosti o
dotaci se přijímají do 31. 5. 2008, rada schválila podání žádosti o tuto dotaci
•Na základě schválení záměru prodeje vozidla M-25 zastupitelstvem města předložil odbor
správy majetku návrh kupní smlouvy konkrétnímu zájemci za kupní cenu 40.000,-- Kč. Rada
tento návrh kupní smlouvy schválila.
•Vzhledem k nárůstu nákladů na provoz muzea navrhli jeho pracovníci po poradě s odborem
hospodářsko správním zvýšení vstupného v Městském muzeu Velvary a také jeho rozčlenění
podle rozsahu prohlídky a využití dalších služeb, které muzeum návštěvníkům poskytuje.
Vzhledem k tomu, že výše vstupného nebyla již velmi dlouho měněna, rada návrh schválila.
•Rada vyslovila souhlas s pronájmem západní části náměstí v době od 26. 5. do 1. 6. 2008 pro
umístění pouťových atrakcí.
•Starostka informovala radu o obdržené dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského
kraje ve výši 116 000,-- Kč na realizaci lanového hřiště. Byl schválen návrh na nákup
basketbalového koše do Ješína.
•Starostka informovala radu o tom, že na základě požadavku města SÚS Kladno připravuje
opravu Chržínské ulice v úseku mezi náměstím a křižovatkou se Školní ulicí. SÚS Kladno
navrhl opravu dláždění, odbor správy majetku navrhl vyasfaltování uvedeného úseku. Rada
s ohledem na skutečnost, že se jedná o historické centrum města, trvá na předláždění propadlých

míst v uvedeném úseku. Rada nesouhlasila s návrhem odboru správy majetku nahradit žulovou
dlažbu asfaltovým povrchem.
7. 5. 2008
•Rada vzala na vědomí rezignaci ředitelky Základní školy Velvary a uložila starostce vyhlásit
neprodleně konkurs na uvolněné místo a sestavit konkursní komisi. Termín uzávěrky přihlášek
rada stanovila na 10. 6. 2008 do 12:00 hodin. Rada určila do konkurzní komise 2 zástupce za
zřizovatele (Mgr. Kurze, který bude předsedou komise, a Mgr. Červenkovou), a vzala na
vědomí, že za Školskou radu bude v konkurzní komisi paní Šárka Štefaniková. Rada pověřila
starostku jmenováním uvedených členů konkurzní komise.
•Galerie hlavního města Prahy požádala o zapůjčení obrazu Václava Brožíka „Husitka“ na
tématickou výstavu Bytosti odnikud, která se uskuteční ve dnech 21. 10. 2008 – 1. 2 . 2009 v
Městské knihovně v Praze. Rada zápůjčku schválila.
•Rada vzala na vědomí, že byly včas odevzdány žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace v
Malovarské ulici, na Velké Bučině, na Nových Uhách a v Ješíně (Operační program Životní
prostředí) a na výstavbu Kulturního a sportovního centra (Regionální operační program NUTS
II Střední Čechy).
•Rada schválila výrobu 300 ks turistických karet Klubu českých turistů, karty budou určeny k
prodeji v muzeu a na městském úřadu.
•Rada se zabývala kritickými připomínkami z řad občanů, které se týkají nedostatku míst v
mateřské škole. Občané konstatují, že podstatnou část dětí zapsaných do mateřské školy tvoří
děti z okolních obcí, které mnohdy docházejí pouze nepravidelně a blokují tak místa pro děti z
Velvar. Rada uložila ředitelce mateřské školy, aby přijímala přednostně děti, jejichž oba rodiče i
dítě samo mají trvalý pobyt ve Velvarech.
•Rada vzala na vědomí informaci o kladném vyřízení žádosti města Velvary o dotaci na
zateplení a výměnu oken budovy mateřské školy.
21. 5. 2008
•Starostka informovala radu o přípravě konkursního řízení na ředitele/ředitelku základní školy.
Rada pověřila starostku jmenováním dalších členů konkursní komise.
•Rada vzala na vědomí informaci o stavu zajištění opravy kapličky na Velké Bučině a navrhla
zastupitelstvu realizaci akce v roce 2008. Pověřila vedoucího odboru správy majetku,
vedoucího odboru výstavby a životního prostředí a autora projektové dokumentace předběžným
výběrem dodavatele. Protože předpokládané náklady na opravu kapličky vysoce překračují
původní odhad, bude nutné, v případě schválení akce zastupitelstvem, provést rozpočtové
opatření.
•Radě byla předložena žádost o umístění dvou stolů a čtyř lavic před restauraci PARIS na nám.
Krále Vladislava. Rada souhlasila s uvedenou žádostí za podmínky, že stoly a židle nebudou
umístěny na chodníku, ale bude zřízena předzahrádka obdobně jako je realizována předzahrádka
restaurace Vikabar.
•Rada projednala nesouhlasné stanovisko majitelů sousední nemovitosti k zamýšlenému prodeji
části pozemku č. 1851/3 a uložila starostce zorganizovat místní šetření za přítomnosti dotčených
osob, zástupce města a městského úřadu. Poté bude stanoven další postup.
•Rada doporučila zastupitelstvu schválit přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí
na zateplení a výměnu oken v budově mateřské školy a dotaci z Ministerstva zemědělství na
stavbu vodovodu v Ješíně a Velké Bučině.
•Rada schválila
přijetí dotace ze Středočeského kraje na podporu knihoven ve výši
20 000,-- Kč.

•Ředitelka

základní školy požádala radu o souhlas s instalací herního prvku na dvůr školní
družiny. Herní prvek bude zakoupen z rozpočtu základní školy. Rada s instalací herního prvku
souhlasila
•Starostka informovala radu, že získala informace o účinném odchytu holubů ve městě Havířov.
Dotazem na Magistrátu města Havířov zjistila, že odchyt byl sice velmi účinný, avšak náklady
na odchyt byly značně vysoké.
Ve Velvarech dne 23. 5. 2008
Ing. Jitka Linhartová
starostka města
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace MěÚ Velvary

Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst
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.

Cena stočného pro rok 2008
Městská rada schválila dne 12.3.2008 zvýšení ceny stočného (poplatek za odvádění
odpadních vod do kanalizace) pro rok 2008 ve výši 21,20 Kč /1m3. Zároveň se připravuje
návrh na zpoplatnění odvádění dešťových vod do kanalizace, který se však netýká
domácností a objektů k bydlení.
…………………………………….

Výměna občanských průkazů - doplnění informace ze Zpravodaje č. 5/2008
Do 31.12. 2008 je nutné provést výměnu občanských průkazů vydaných do
31. prosince 2003, ovšem tato výměna se týká pouze občanských průkazů, které
byly vydány bez strojově čitelných údajů.
………………………………………….

Třídění odpadu

PŘEHLED STANOVIŠŤ SBĚRNÝCH NÁDOB NA TŘÍDĚNÉ ODPADY
Poř
obec, část
. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Velvary
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ješín
16.
17. Nové Uhy
18.
Velká Bučina
19.
počty nádob celkem

ulice – popis stanoviště
náměstí Krále Vladislava
náměstí Krále Vladislava – u pošty
Petra Bezruče
Komenského u č.p. 356
Chržínská - sídliště
Chržínská - proluka
U nádraží
U Jednoty
Za Roudnickou branou
Malovarská – u areálu silnic
Malovarská
U Cukrovaru
Nábřeží
Na Průhoně – u kina
u kapličky
u parku
na kraji obce
u bývalé hasičárny
u rybníka

papír
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
14

počet nádob
sklo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19

plasty
3
1
3
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
29

V přízemí budovy městského úřadu je umístěn E-Box, do kterého lze vhazovat během pracovní
doby městského úřadu drobná vyřazená elektrozařízení jako jsou baterie, vysoušeče vlasů, mob.
telefony, holicí strojky, rychlovarné konvice, fotoaparáty, hračky, klávesnice a myši z počítačů
apod.
Lenka Rohanová

Omluva redakce
Vážení čtenáři,
pokud jste se v minulém Zpravodaji (č.5) pozastavili nad tabulkou na str. 7 - Demografický vývoj
ve městě Velvary - omluvám se Vám. V tomto přehledu chyběla úvodní část s celkovým počtem
obyvatel k 1. lednu 2007. Chyba nastala při převádění podkladů tiskárně. S omluvou zařazuji
přehled ještě jednou. Děkuji za pochopení. Eva Vidimová
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.

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

PRODÁME zahrádku s chatkou v zahrádkářské kolonii
u Podhorního mlýna.
Informace na tel. 606 337 012 po 19:00 hod.

Příspěvek ZŠ Velvary

SLAVNOST SLABIKÁŘE
Blíží se konec školního roku a já musím, a to s obdivem, říci, že z prvňáčků,
kteří na začátku školního roku nesměle usedali do lavic, se stali opravdoví žáci.
Nejen, že se někteří stali dobrými čtenáři či počtáři, všichni pracovali na
projektu „Můj slabikář“.
Pro děti to znamenalo to, že při každém seznámení s novým písmenem samy
vypracovávaly slabikář svůj. Na list papíru lepily či kreslily obrázky, ve kterých
probírané písmeno slyšely a v novinových ústřižcích písmeno podtrhávaly.
Tyto listy zakládaly do svých desek. Dnes jsou s prací hotovy.
14.4.2008 své práce předvedly prostřednictvím výstavky nejenom svým rodičům, ale
i kamarádům. Všichni žáci byli za své práce odměněni. Rodičům, kteří často dětem
s prací pomáhali, děti poděkovaly připraveným kulturním programem a všichni jim
přečetly, tentokráte ze slabikářů školních.
Dětem tak zůstane kromě vzpomínek na 1.třídu i vlastní práce, nad kterou
strávily ¾ školního roku.
Popřejme jim hezké prázdniny plné odpočinku a hezké vzpomínky na školní léta.
Mgr. Jitka Kolínková
*********************************
Nabídka akcí oddílu Javory na červen
1.6. Dětský den - Vražkov
3.6. Oslava dne dětí na odd. zahradě
7.6. Výlet do Babiččina údolí
14.6. Výlet do děčínské ZOO
20.6. Svatojánská noc na odd.zahradě soutěže, hry pro děti, táborák a malý ohňostroj
21.6. Bloudičky opět v Českém Ráji
Všechny stálé akce a kroužky v obvyklé dny a hodiny

*********************************************
PRODÁM bubnovou rotační sekačku BS 50 s benzinovým čtyřtaktním
motorem BRIGGS+STRATTON! Cena dohodou. Tel. 603 713 758

Hasičská „Dědkiáda 2008“ se vydařila
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech uspořádal v sobotu 24.května již 14.ročník memoriálu
svého zakladatele Karla Krohna – Dědkiáda 2008. Jedná se o soutěž starších hasičů nad 35 let
v požárním útoku na vodu. Letos byl podruhé rozšířen o kategorii mladších hasičů bez omezení
věku O pohár SDH Velvary.
Do areálu Malovarského rybníka se sjelo celkem 20 družstev hasičů z kladenského, mělnického,
rakovnického a litoměřického okresu. Soutěžila se zápalem, ale zároveň kamarádsky a s úctou
k soupeři. Vítězem se stali podruhé hasiči z SDH Úžice před dvěma družstvy domácího SDH
Velvary. V mladší kategorii zvítězila litoměřická družstva SDH Předonín před Břízou a domácím
SDH Velvary. Nejstarším družstvem byl vyhlášen SDH Libčice nad/Vltavou a nejstarším
závodníkem z téhož družstva Jaroslav Mostek, kterému bylo úctyhodných 77 let.
Akce byla bohatě navštívena diváky, pro které byla připravena výstava hasičské techniky a ukázky
z práce profesionálních hasičů. Na své si přišly děti, pro které byly připraveny cukrovinky, možnost
šplhání po laně a další atrakce. Dospělí dali přednost dobrému guláši a bohatému občerstvení.
Domácí sbor dobrovolných hasičů z Velvar zde vystavoval i svou historickou hasičskou techniku,
ke které přibylo renovované hasičské vozidlo Praga RN z roku 1953. Na tomto členové odpracovali
přes tisíc brigádnických hodin. Ocenění obdrželi i nejstarší členové sboru Bedřiška Stovičková a
Antonín Máša za 60 let aktivního členství u dobrovolných hasičů.
Poděkování patří sponzorům soutěže a městu Velvary za zapůjčení a pomoc při přípravě areálu
rybníku. Za rok se bude konat již 15.ročník soutěže u příležitosti 145.výročí založení nejstaršího
dobrovolného hasičského sboru v Čechách.
Libor Šulc
SDH Velvary děkuje níže uvedeným sponzorům, bez nichž by se akce neuskutečnila :
Synthos Kralupy a.s., Unipetrol RPA a.s. Litvínov, Lukáš Tkáč – Ostrava, Václav Holý – Velvary,
Vladimír Širůček – Velvary, Miroslav Hádl – Velvary, Jaroslav Zounek – Velvary, ČDZ závod Plast
Velvary, Velvana Velvary a.s., Aquel Liberec, Kostelecké uzeniny a.s. Kostelec a Potraviny Kralupy
n/Vlt.

Čas školních výletů
Vždycky v květnu nebo červnu jezdíme s naší třídou na školní výlet. Už vidím, jak nad
tímto sdělením nevěřícně kroutíte hlavou, protože víte nebo tušíte, kolik mi je let. Ale opravdu je to
tak. Jezdíme na výlety koncem školního roku pravidelně a nic nevadí, že od naší maturity uplynulo
už padesát let. Právě proto bylo třeba pro letošní rok hledat místo, kde by bylo možné nejen
absolvovat výlet, ale také důstojně oslavit takové výročí.
A protože správný výlet se plánuje už od začátku školního roku, hned vloni v září jsem jako
cíl navrhl Velvary. Musím přiznat, že moc nadšení to nevzbudilo, většina mých spolužaček a
spolužáků totiž bydlí v Praze a tak jsou historickými památkami, kulturou a dalšími atrakcemi
pořádně namlsaní. A Velvary jim kromě známé písně o zmařených tolarech prakticky nic neříkaly.
Ale byla ustavena průzkumná skupina, která se v prosinci do Velvar vydala obhlédnout terén.
Přes skepsi a nedůvěru byli ve Velvarech více než spokojení a tak už zbylo jen stanovit
termín a doplánovat detaily. Volba padla na sobotu 17. května, kdy jsme věřili, že už bude
dostatečně hezké počasí pro takovou akci.
Správné výletní cestování je třeba uskutečnit vlakem. A tak v sobotu cestovala z Prahy přes
Kralupy nezvyklá skupina cestovatelů. Počasí bylo skoro podle přání a předpokladů. První dojmy
při vystupování z Velvarky kazil jen vzhled velvarského nádraží, které opravdu nepatří k tomu
nejhezčímu, co by tak člověk chtěl vidět. Vydali jsme se cestou k náměstí a za normálních okolností
by asi naše skupina byla velice nápadná. Ale protože probíhaly tradiční velvarské trhy, unikli jsme
nechtěné pozornosti.
Nelichotivý dojem z nádraží hned napravil první cíl našeho výletu – kostel sv. Kateřiny na
náměstí. Ten je sice běžně zavřený, ale díky pochopení pátera Ptáčka, ochotě paní Krumpholcové a
především organizačním schopnostem paní Kůrkové z městského muzea, jsme měli vzácnou
příležitost prohlédnout si kostel nejen zvenku. Ta příležitost byla vzácná i pro mě. Přestože mí
rodiče pocházeli z Velvarska, byl jsem v tomto kostele před mnoha lety a málem jsem na to už
zapomněl.
Nikam jsme nespěchali, ale pokračovali jsme prohlídkou stálé expozice obrazů Jiřího
Corvina v krásně upraveném špejcharu, seznámili jsme se s památkami na velvarském náměstí a
pokračovali do městského muzea. Pro mnohé spolužáky bylo opravdovým překvapením, jak si malé
město dovede uchovávat ve skromných podmínkách připomínky své staré i nedávné historie.
Krásná secesní zasedací místnost s obrazy Jiřího Karse byla i pro znalce umění opravdovou
lahůdkou.
Rozloučili jsme se s muzeem i s paní Kůrkovou, které jsme poděkovali za to, že pro nás
připravila krásný zážitek. Obešli jsme ještě Pražskou bránu, bývalou modlitebnu a synagogu a
vrátili jsme se zpět na náměstí.
Protože bylo třeba taky oslavit naše jubileum, zasedli jsme trochu unavení ve Vikabaru na
náměstí. Je třeba říct, že toto restaurační zařízení nedělá Velvarům ani v nejmenším ostudu.
Přestože mnozí z nás procestovali kus světa, ocenili jsme pěkné prostředí, kvalitní kuchyni i
příjemnou obsluhu.
Trochu mě překvapilo a zaskočilo, že v okamžiku, když už jsme se skoro rozcházeli,
projevili spolužáci zájem pokračovat s výletem k nám do Sazené. Ale protože vím, že je u nás
hezky, nevzniknul žádný problém. Přesunuli jsme se, prohlédli sazenské pamětihodnosti a až do
tmy jsme poseděli pod košatým ořechem.

Všichni oceňovali, jak silně na ně zapůsobilo prostředí Velvar i Sazené, jak moc si
uvědomili, že tu žijí lidé, kteří si váží historie i současnosti svého regionu.
Za všechny výletníky děkuji všem těm, se kterými jsme se ve Velvarech i v Sazené setkali,
kteří pro nás vytvořili příjemné prostředí, na které se bude ještě dlouho vzpomínat.
Sazená, květen 2008

Ing. Rudolf VOTRUBA

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

Z historie:

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

(pokračování)

Jak shora dotčeno, bylo ve Velvarech pouze pět stálých hostinných domů: dolní
šenkhaus, celnice, dům Dryáčníkovský, u Žábů a v nynějším č. 9. kromě těch čepovalo
se však pivo ve všech domech používajících práva várečného, kdykoliv na dům
pořadem přišla várka. Várečník mohl pivo prodati do hospod ve městě neb do okolí nebo
ve vlastním domě čepovati. Vyvěsil na dům věnec z chvoje, což bylo znamením, že se
tam právě čepuje pivo. Najal si „šenkéřku“, či jak my říkáme sklepnici, jež obsluhovala
hosty. Šenkéřky šly dům od domu, kde právě visel věnec chvojový. I v zájezdních
hospodách byla obsluha ženská. V manuálech jsou četné zmínky a stížnosti, jak na
šenkéřky, tak na rozpustilé hosty. Pověstnou šenkéřkou byla Lidmila, manželka Jana
Koníře z předměstí. Mikuláš Zbírovský byl pro styky s ní odsouzen, aby zaplatil pokutu
200 kop míš. a aby čtvrt roku ve vězení v kládě seděl a každou neděli rovněž po čtvrt
roku před kostelem v poutech stál. Lidmila, jíž se v městě jen Šundrlída říkalo, poněvadž
byla ještě v podezření krádeže a čarování, měla býti útrpným právem tázána, pak
uřezáním ucha a vypálením cejchu na tváři potrestána a z města metlami od popravce
vymrskána. Šundrlída se však ještě přiznala, že také s Bartolomějem Bečkou, když
v jeho domě (č. 2) šenkéřkou byla, mnohokráte proti šestému božímu přikázání hřešila.
Bartoloměj Bečka odpykal toto doznání pokutou 400 kop míš., t.j. 24.000 Kč, které také
až na 50 kop, jež mu byly konšeli prominuty, zaplatil. Drahé milování!
Adam Krištof potrestán byl vězením, že dotýkal se šenkéřky Maruše, zvané „zlatá
hvězda“, v hospodě Dryjáčníkovské, a strkal jí jazyk do hrdla. Matouši trnkovi pod
pokutou 50 kop míš. nařízeno, aby v žádném z obou obecních šenkovních domů přes
jednu hodinu po západu slunce se nezdržoval, poněvadž v celnici po odchodu všech
hostí zůstal sám s Evou, šenkéřkou vín obecních, a konšelé nevěděli, „zda jen
chvalitebné při ní vyhledává“. byla doba neveselá a měšťané rádi své strasti zapíjeli i
truňkem piva. druhy piva byly tyto: 1. Bílé neb pšeničné. 2. Hořké neb ječné. 3. Patoky a
4. Staré. Pivo však nebylo laciné; r. 1622 stál žejdlík piva hořkého jeden groš, starého
nyní ležáku 2 groše. Kdybychom počítali r. 1924 kopu míš. jen šedesát korun, stál
žejdlík obyčejného piva 100 h, tedy litr 3 Kč. Bylo tedy pivečko v poměru k potravinám
drahé, když celý vůl stál pouze 15 kop. míš. = 900 Kč ! Ke všemu byla o pivo nouze. Jan
Řezáček vynadal Pavlu Nemčanskému, že mu piva nevystavěl. Nemanský se omlouval,
že nem,ohl všem hospodám dosti piva dodati, neboť více šenkují u Žábů, u Svatošů
v Dryjáčníkovském domě a v dolejším šenkhausu. Nestál tedy valně o Řezáčka, jenž
točil pivo v celnici. Někdy byla také stížnost na jakost piva. Bohuslav Mikuláš Hložek
ze Žampachu. [6], pán na Hospozíně, oznámil, že nezaplatí Janu Kučerovi, sousedu
velvarskému, za několik sudů piva starého, jež mu ze své várky prodal, poněvadž mu
místo piva prodal nějaké pomyje. Ký div, že kdyžý ve V. bylo pivo drahé a špatné, raději
chodili někteří na Bučinu, kde byl též pivovar a pivo lacinější a lepší. Byli však trestáni
šatlavou a pokutou značnou, poněvadž bylo to přestoupení městských výsad.
Vinopalen bylo v městě několik, tak v domech č. 114, 195, 196 i jinde.
V okolí města byly četné vinice. Stráně a pozemky k jihu skloněné od Podhorního
mlýna až k cukrovaru byly osázeny révou. Vinné lisy byly pod křížkem nad úvozem,
v zahradě nyní p. Slavíka a Jezdínského. Celá stráň mezi Radovičem (tak zní původní

název ze stol. XV.) a Bučinou byla vinicí; též t. zv. Kalvárie“ byla osázena vínem a
jmenovala se Hlavovská vinice. Místo severně od Bučiny, okrašlovacím spolkem
osázené, bylo vinicí záduše sv. Kateřiny. Réva se pěstovala také na pozemcích za nynější
pohodnicí u slánské silnice.
Ve vlhčích pozemcích pod vinicemi na sever od města a kol kostela Všech svatých
byly šafránice. Šafrán byl v XVII. století hojně užívaným kořením.
Za branami městskými byly četné zdmi ohražené zahrady. Zbytky zdí dávno
rozpadlých dosud shledáváme. Chmelnice byly za Předním mlýnem a v luhu, ale také ve
městě ve větších zahradách, jako při domě č. 194, pěstoval se chmel.
Z obilí silo se žita dvakráte tolik co pšenice, kdežto nyní jest na velvarská opáčně.
Ač měli Velvarští dosti stodol, bylo zvykem dělati z obilí stohy a postupně teprve
svážeti je k mlácení do stodol. Pouze jediná je zmínka za celé století CVII. o pěstování
řepky pod Radovičem.
Město bylo zámožné. Patřily mu všechny mlýny v městě, četné pozemky
zaniklých Malovar, vesnice Nabín, Bratkovice, Ješín a půl Bučiny; i v Bechlíně a
Předoníně byly Velvarům některé usedlosti poddané. R. 1621 chtěla věděti obec , kolik
je dlužna. Bylo napočítáno 7.300 kop míš. Byla to sice značná částka, ale dlužno uvážiti,
že jen za Nabín a Bratkovic zaplatilo město Zejdlicovi ze Šenfeldu 12.900 kop míš.
Z dluhů placen byl úrok 6%.
Správu města vedlo 12 konšelů neb radních. Každý z nich postupně dle turnu
stanoveného při obnovení úřadu byl měsíc purkmistrem. Bylo tedy do roka 12
purkmistrů. Kdo z nich byl po obnově úřadu prvním purkmistrem, jmenoval se primátor
neb primas. Byl nejváženější osobou mezi konšely a měl na starosti hospodářské
záležitosti města. Byl-li to muž poctivý a pravý otec města, zkvétalo město. Purkmistr
předsedal ve všech schůzích, řídil radní kancelář, soudy, zápisy do knih městských;
mimo to měl ještě celou řadu jiných povinností. V záležitostech trestních nedělalo se
žádných okolků, zde postupovalo se příliš stručně a rychle. Mnohdy za nepatrné
provinění jako krádež šatstva, peřin, obilí, pykal viník krátce po činu hrdlem. Za to spory
civilní vlekly se do nekonečna. , zde byly stálé odklady a průtahy. Tak svrchu dotčený
proces o tolary trval 11 let; jest jím popsán téměř celý manuál a o podstatě sporu jest
v něm velmi málo. Samá pleva, málo zrna.
Obvod soudní působnosti byl široký. Právu velvarskému byli poddáni provinilci
z obcí až u Prahy ležících, n. př. z Bubenče. Úřednický personál úřadu purkmistrovského
byl tento: 1. Písař radní býval muž vzdělaný, práva znalý, obyčejně bakalář neb mistr
svobodných umění (hodnost mistrovská rovnala se doktorátu, jenže doktory jmenovali se
tenkrát jen právníci a medici). byl duší úřadu purkmistrovského, neboť hotovil koncepty
všech důležitých listin, byl rádcem purkmistra i konšelů při rozhodnutí právnických,
vedl knihy kšaftovní, sirotčí a smluv trhových. Při líčeních byl zapisovatelem a
právnicky odůvodňoval soudní rozhodnutí a rozsudky. Oženil-li se bohatě, vzdal se
obyčejně písařství a při nejbližší obnově rady stával se primátorem. Primátoři vyšlí z řad
bývalých písařů radních a školních oficiálů (učitelů), vynikali svým vzděláním a
působnost jich byla na zdárném vývoji města hned zřejmou, čehož příkladem je Jan
Mitis. R. 1617 bylo mezi 12 nově ustanovenými konšely 7 bakalářů, bývalých písařů neb
školních oficiálů. Byla to ze všech rad velvarských, která měla nejvíce inteligence.
2. Písař mladší byl písařem v pravém slova smyslu, opisoval načisto koncepty písaře
radního, jemuž pomáhal, byl-li více zaměstnán. Sestavoval též účty mu podávané

volenými správci různých důchodů městských v úhledná, přehledná registra, jež dosud
mohou býti vzorem jednoduchého a každému snadno srozumitelného účetnictví
samosprávného. Mnohdy stával se písař mladší, osvědčil-li se, i písařem radním. 3.
Sluha radniční (servus curriae) měl svěřený inventář kancelářský a měl podobné funkce
jako u soudu vykonavatel. I sluha mohl postoupiti za písaře, ba dokonce, jak příklad jest
na Jiříku Šídlovi, i za primátora.
Pokračování příště
Poznámky:
[6] Hložek ze Žampachu byl prudký pán, dodal také k právu městskému některé své čeledíny, že
mu oves kradli a dávali koním. Konšeli žádosti jeho, aby čeledíny dali trápit katem, nevyhověli a
čeledíny propustili, neboť by povolání kata stálo více než měl oves cenu.

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

Městské muzeum Velvary a OS Natvrdlí Vás zvou

v pátek 13.6. 2008
na Velvarskou muzejní noc nazvanou

Do muzea za senzací a bulvárem

Program:
18.00

Kramářské písně v podání členů DS Scéna Kralupy nad Vltavou
zahájí letošní muzejní noc a pozvou návštěvníky k večerní prohlídce
muzea.
18.30- 21.00 Prohlídka expozic muzea, speciálně pro tuto noc připravena malá
výstava pod názvem „Senzace a bulvár v životě starých Velvar“.
20.00 – 21.00 Večerní prohlídka Galerie Jiřího Corvina- areál bývalého děkanství
čp. 198, vstup naproti kostelu sv. Kateřiny z Třebízského náměstí.
21.30
Divadelní představení hororové hry Hrozivý Velvarštejn v podání
DS Scéna Kralupy nad Vltavou na dvoře Městského muzea

Pozn. redakce:
Informace o programu Kralupských oslav, pozvánka na Den otevřených dveří ve výrobním závodě
PTZ Unilever v Nelahozevsi a jízdní řády ČD s platností od 15.06.2008, které byly zařazeny v
tištěné verzi červnového vydání, budou uvedeny na webu samostatně.

