JUBILEA

Dne 26.3.2006 oslavila
70 let
paní ZDENA KLABEČKOVÁ
Do dalších let hodně zdraví
přeje rodina a přátelé.
*********************************

Dne 19. dubna 2006 oslaví
paní MILUŠE BÖHMOVÁ
z Velké Bučiny
80. narozeniny
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
přejí
syn Mirek, dcery Venuš a Miluš s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Blahopřejeme

Zpráva starosty ze zasedání městského zastupitelstva konaného dne 28.3.2006

Vážení členové městského zastupitelstva, mílí občané,
scházíme se opět na našem pravidelném zasedání městského
zastupitelstva, kterým uzavíráme první čtvrtletí posledního roku volebního
období 2002-2006. Touto dobou v minulých letech již probíhal intenzivní
jarní úklid a rozjížděla se celá řada akcí. Letošní mimořádně dlouhá zima
tyto aktivity výrazně přibrzdila. Je skutečností a meteorologové to
potvrzují, že posledních 35-40 let vlastně u nás skutečná zima nebyla, a
proto letošní počasí všechny překvapilo a zaskočilo. Nejinak tomu bylo i u
nás ve Velvarech, kde jsme museli řešit několik havárií způsobených vodou
z tajícího sněhu. Během zimy došlo ke dvěma výrazným oblevám. První
z nich, 8. února, zasáhla především Velkou Bučinu, kde stávající vodoteče
nestačily odvádět velké množství vody z tajícího sněhu z polí na jižní straně
obce a došlo k přeplnění a následnému vylití rybníka. Tuto situaci se
podařilo zvládnout až za pomoci naší technické čety a členů našeho
hasičského sboru, kteří prohloubili a vyčistili příkopy a strouhy, které
odvádějí vodu do Červeného a Bakovského potoka. Druhé velké tání 16.
února způsobilo, že velké množství vody z polí kolem obchvatu zatopilo
celou spodní část Hradební ulice. I tuto situaci se nakonec podařilo
zvládnout uvolňováním kanalizačních vpustí, které vodu postupně pobraly.
Kromě škod, které proudy vody způsobily na povrchu, však došlo
v následujících dnech k propadu vozovky na několika místech ve střední
části Bezručovy ulice. Voda proudící pod povrchem vymlela zeminu podél
chodníku pod asfaltovým povrchem a poškodila hlavní kanalizační řad,
který se v některých místech úplně rozpadl. Pracovníci Středočeských
vodáren posoudili rozsah škod a konstatovali, že je třeba provést
výkopovou výměnu kanalizačního potrubí v délce zhruba 150 m včetně
dvou vpustí a cca 8 domovních přípojek. Navíc se v postiženém úseku
nachází i přípojka z Domova důchodců, takže bylo nutno neprodleně
přikročit k rekonstrukci. Vlastníci inženýrských sítí byli požádáni o jejich
urychlené zaměření a ze 3 oslovených stavebních firem byla vybrána firma
Fabrealstav ze Všetat, která shodou okolností provádí i výstavbu areálu
firmy Tutr. Oprava kanalizace v Bezručově ulici byla zahájena 6. března.
Díky trvajícímu nepříznivému a deštivému počasí se plánovaná doba
rekonstrukce poněkud protáhla, ale nyní se už práce chýlí ke konci. O
několik dní později byl ohlášen další propad vozovky, tentokrát v ulici
Růžové. V tomto případě se naštěstí jednalo pouze o závadu menšího
rozsahu, kterou se již podařilo opravit. V obou případech bude možno
provést definitivní obnovu zpevněného povrchu vozovky až se značným
časovým odstupem, protože nově nasypaný materiál si napřed bude muset
sednout. Všechny výše uvedené akce byly samozřejmě neplánované a

finančně nákladné, takže se během roku nepříznivě odrazí ve skladbě
městského rozpočtu. Naštěstí se v nedávné době podařilo dosáhnout po
dlouholetém úsilí vyčištění koryta Bakovského potoka, čímž se předešlo
jeho dalšímu vylití, ke kterému by bylo jinak nepochybně došlo. I přesto,
však přívaly vody nanesly do potoka velké množství bahna a různých
nečistot, které se projeví až nyní, kdy skončí tání a hladina opadne na
obvyklý normál. V souvislosti s tím jsme již oslovili správce toku, tj. Povodí
Vltavy, s žádostí o odstranění nejhorších naplavenin. Uvidíme, zda a jak
rychle budou na naši žádost tentokrát reagovat.
Když už jsem se zmínil o mimořádných výdajích z městského rozpočtu
na odstranění havárií způsobených vodou, musím na druhé straně
konstatovat, že rozpočet, který jsme schválili na naší mimořádné schůzi
počátkem března ve výši cca 37 622 000,- Kč na straně příjmů i výdajů,
nám umožní se s těmito problémy vyrovnat, byť patrně za cenu omezení
některých jiných aktivit.
Ačkoliv počasí, kromě uvedených vynucených oprav, neumožňovalo
zahájit některé další větší akce, život ve městě se nezastavil, o čemž svědčí
výčet některých prací, oprav a rekonstrukcí. V Ješíně byla na žádost
občanů vyměněna předimenzovaná a nevzhledná autobusová čekárna za
novější typ. Pokračovalo se v úpravě špejcharu ve dvoře DPS rekonstrukcí
elektroinstalace a osazením nového esteticky působícího osvětlení. Odbor
správy majetku vypracoval plán oprav na rok 2006, který vychází ze
schváleného rozpočtu města. Byla již provedena rekonstrukce jedné
uvolněné bytové jednotky v čp. 9 v tzv. Parýzu, kde byly opraveny podlahy,
elektroinstalace a rozvod vody. Byly zajišťovány průběžně opravy topidel
v městských objektech a v současné době se začalo s opravami chodníků po
zimním období.
Technická četa zajišťovala po celou zimu průběžný úklid sněhu
z chodníků a veřejných prostranství. Poděkování zaslouží zejména za
mimořádné vypětí v neděli 12. března, kdy napadlo nejvíce sněhu. Během
celého období četa sledovala a udržovala stav náhonu Malovarského
rybníka i úpravu jeho plochy a okolí tak, aby mohl být zase po letech
využíván k bruslení veřejnosti. V současné době se v první řadě věnuje
úklidu a úpravě veřejné zeleně a prořezu stromů. Na úpravy větších stromů
byla pozvána odborná firma, která disponuje technikou pro práce ve
výškách.
A nyní několik slov o plánech a záměrech pro následující období.
Byl zadán požadavek ke zpracování projektové dokumentace na
prodloužení městské kanalizace v Malovarské ulici. V průběhu roku zahájí
Středočeská plynárenská a.s. rekonstrukce NTL plynovodu ve městě, a to
v ulicích Pražská, Karla Krohna, Tyršova, Růžová a Spořilov. Přesné
termíny zahájení prací zatím nejsou známy. České energetické závody
oznámily záměr provést celkovou rekonstrukci vedení NN v městské části
Ješín. Společně s tím proběhne pravděpodobně ve 2. pololetí v Ješíně i

rekonstrukce veřejného osvětlení, na které se město bude muset finančně
podílet. Co se týče přípravy výstavby vodovodu na Velké Bučině, zatím
nám byla předána projektová dokumentace k územnímu řízení. Nyní se
řeší nesouhlas jednoho z majitelů se vstupem na jeho pozemek a dokud
nedojde k dohodě, nemůže být žádost o územní řízení zatím podána.
V souvislosti s opakovanými dotazy na možnost sportovního vyžití mládeže
ve volném čase, jsme podali žádost o dotaci z fondu ČEZ na výstavbu
víceúčelového sportoviště na místě bývalého hokejového hřiště na Nábřeží.
Pokud bude naší žádosti vyhověno, měla by být akce zahájena již v tomto
roce.
Ve své zprávě na našem prosincovém zasedání jsem se zmiňoval o
neutěšené dopravní situaci ve městě a o úmyslu znovu požádat o povolení
vybudovat při vjezdech do města zpomalovací prahy, tzv. retardéry,
kterými by se dosáhlo alespoň částečného snížení rychlosti vozidel
přijíždějících ulicemi Chržínskou, Za Roudnickou branou a Karla Krohna.
Tento náš požadavek byl jednoznačně zamítnut, ale bylo nám doporučeno,
že bychom mohli v těchto kritických místech postavit zpomalovací šikany
podobné, jaké je možno vidět na silnici II/240 před vjezdem do obce
Tursko. O takové možnosti vůbec neuvažujeme, protože se jedná o
záležitost nebezpečnou a navíc i finančně neúnosně nákladnou. Protože
vybudování přeložky silnice II/240 od Černuce, která by vyvedla téměř
veškerou těžkou nákladní dopravu mimo město, je zatím v nedohlednu,
děláme další pokusy o snížení počtu vozidel projíždějících centrem. Ve
spolupráci s obecním úřadem v Černuci jsme požádali Ředitelství silnic a
dálnic o doplnění dopravního značení na dálnici D8 před exitem 29 u
Račiněvsi tak, aby především nákladní doprava přijíždějící od severu a
směřující ke Slanému, neodbočovala na silnici II/240 přes Račiněves, Břízu,
Černuc a Velvary, ale pokračovala po dálnici až do Nové Vsi a potom po
I/16, která se všem jmenovaným obcím vyhýbá. Nedávným sčítáním vozidel
jsme totiž zjistili, že z celkového počtu těžkých nákladních vozidel
přijíždějících od Černuce a pokračujících přes velvarské náměstí,
Chržínskou ulici a Nové Uhy na obchvat, je jen 20% pískařů z černucké
pískovny, zatímco 80% jich přijíždí od dálnice D8. Nyní čekáme, jak se
ŘSD k naší žádosti postaví.
Jak se zdá, letošní dlouhá zima se již definitivně chýlí ke konci. Mizí
poslední zbytky sněhu a nemilosrdně se odkrývají odpadky a nepořádek,
ať už se jedná o zárodky různých nových černých skládek, nebo spousty
odpadků odhozených do příkopů podél silnic a podobně. Chtěl bych při
této příležitosti apelovat na naše občany, aby nečekali, že všechno uklidí
naše technická četa, ale vlastními silami udělali pořádek v okolí svého
bydliště. Město samozřejmě pro to rovněž dělá některá opatření. Jak víte o
minulém víkendu proběhl mobilní sběr nebezpečného odpadu a tuto sobotu
se uskuteční sběr objemných odpadů, tentokrát doplněný na přání občanů
o sběr odpadů ze zahrádek a veřejné zeleně. Věřím, že všichni zájemci mají

k dispozici časový rozvrh svozu, podle kterého budou mobilní kontejnery
přistaveny postupně na 17 stanovištích a skutečně se zbaví všeho
nepotřebného, co se doma nahromadilo. Úspěšnost těchto akcí budeme
moci posoudit až zpětně podle výsledků, které dostaneme od svozové firmy
BEC. Ke zlepšení pořádku doufejme přispěje i zvýšený počet odpadových
nádob, které budou ve městě rozmístěny. Ačkoliv jsem to učinil již
několikrát formou článků v našem Zpravodaji, chci znovu požádat
majitele psů, aby byli ukáznění a exkrementy svých svěřenců důsledně
uklízeli. Uvažovali jsme i o tom, že bychom mohli na některých místech
k tomuto účelu rozmístit igelitové sáčky tak, jak to už v některých městech
praktikují, ale chtěli bychom napřed zjistit, jaký by byl o tuto službu mezi
našimi občany zájem. Žádám proto, abyste se nějakým způsobem, např. na
našich internetových stránkách, k tomu vyjádřili.
Při té příležitosti bych chtěl připomenout, že město již druhým rokem
provozuje vlastní internetové stránky. Přestože jejich provoz probíhá
víceméně amatérsky a s minimálními finančními náklady, dosáhly značné
sledovanosti a stávají se významným informačním zdrojem. Občané na
nich mohou získat řadu informací, využívají se k prezentaci firem nebo
k inzertní činnosti a probíhá na nich internetová diskuse. O tom, že naše
internetové stránky jsou na velmi slušné úrovni svědčí fakt, že se v nedávno
proběhnuvším krajském kole soutěže Zlatý erb umístily na 8. místě a až za
námi skončila řada větších a renomovaných měst a obcí. Navíc naše
stránky od letošního ledna plní úkoly dané novým správním řádem,
zejména umožňují dálkový přístup na úřední desku a funkci elektronické
podatelny.
Hlavní zásluha na úspěšném rozjezdu našich internetových stránek patří
panu Bakalářovi z Velké Bučiny a vedoucímu odboru panu Šulcovi, který
mu ve spolupráci s pracovníky našeho úřadu dodává potřebné podklady.
A nyní o některých dalších akcích ve městě. Městské muzeum
v uplynulém čtvrtletí uspořádalo 2 výstavy. První z nich byla výstava prací
dětí z MŠ Hospozín, kterou samy děti zpestřily kulturními vystoupeními.
V současné době probíhá již 2. ročník velvarského salonu amatérských
výtvarníků. Kromě toho, muzeum ve spolupráci s MŠ Hospozín a SEV
Javory uspořádalo masopustní průvod městem.
Městská knihovna uspořádala soutěžní program pro žáky 6. tříd
základních škol s názvem „Čechy plné přísloví, spisovatelů a dalších
záludností“ a besedu se spisovatelkou, nakladatelkou a novinářkou Slávkou
Kopeckou, která navázala na čerstvé vydání další knížky naší spisovatelky
a městské knihovnice Zdeňky Ortové. Pro nadcházející období připravuje
knihovna besedu s publicistou Janem Jelínkem na téma Židé-historie a
současnost, kterou navazuje na besedu pro žáky základní školy o
holocaustu. Na začátek dubna je potom připravena literární soutěž pro
školní mládež s názvem „Dopište to“ s cílem probudit v dětech fantazii, vtip
a dobrý nápad a vyzkoušet jejich slovní zásobu.

Náš sbor dobrovolných hasičů připravuje na jaro opět dvě tradiční akce
v areálu Malovarského rybníka a sice 20. května memoriál Karla Krohna
nazývaný též Dědkiáda a 2. června okresní kolo soutěže mladých hasičů
Plamen.
V uplynulém období zahájilo aktivní činnost občanské sdružení Natvrdlí.
V něm si skupina mladých lidí dala za cíl rozvíjet kulturní a společenské
dění ve městě. Uspořádali již několik akcí, například setkání pod vánočním
stromem, dále ve spolupráci s ZUŠ velmi úspěšné loutkové představení pro
děti Tři zlaté vlasy děda Vševěda, turnaj amatérských družstev v sálové
kopané, připojili se k akci Vlajka pro Tibet, na kterou naváže příští týden
doprovodný večer na téma Tibet a připravují další 2 akce, a to 17.4.
v areálu koupaliště pořad soutěží pro děti a dospělé Velikonoce natvrdo a
v závěru dubna večer čarodějnic.
O tomto víkendu se uskutečnil v sále muzea první letošní koncert vážné
hudby z cyklu Dvořákovy Velvary, kterým by měla být obnovena
dlouholetá tradice těchto koncertů v našem městě. Pro letošek by se mělo
jednat o cyklus 4, možná i 5 koncertů, které budou rovnoměrně rozvrženy
během celého roku.
Moje poslední poznámka se týká blížících se voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu, které se uskuteční v pátek a v sobotu 2.-3. června
2006.
Máme již k dispozici časový harmonogram jejich přípravy, podle kterého
se budeme řídit, takže všechny potřebné informace se dostanou k občanům
včas, většinou tak, že budou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu.
Předpokládám, že proti minulým volbám nedojde k žádným významným
změnám, kromě Ješína, kde se již nebude volit v objektu bývalého MNV,
ale v prostorách zemědělského závodu pánů Vojtěchovského a Tlustého.
Protože naše příští zasedání bude pravděpodobně až po těchto volbách,
chtěl bych znovu požádat naše občany, aby se k nim dostavili v co
nejhojnějším počtu. Tím bych svou dnešní zprávu ukončil a popřál Vám
v následujícím jarním období hodně zdraví. Děkuji Vám za pozornost.
Mgr. Ivan Kurz
starosta
*****************
**********************
Stavební parcely v Černuci
Obecní úřad v Černuci nabízí k prodeji stavební parcely pro stavbu
rodinných domů v Černuci. Jedná se o 7 parcel směrem k Hospozínu.
Cena za m2 od 526,- Kč. Inženýrské sítě dokončeny do 31.5.2006.
Bližší informace podá OÚ Černuc tel. 315 761 048, 724 191 916.

Zprávy z jednání městské Rady – březen 2006
13.3.2006
- žádost městské knihovny o schválení upraveného ceníku služeb.
Rada s návrhem úprav souhlasí.
- žádost o opravu chodníku ve Slánské ulici.
Usneseno zařadit do plánu oprav místních komunikací.
- havárie kanalizace (propad vozovky) v Růžové ulici.
Usneseno neodkladně provést opravu poškozeného úseku kanalizace,
oprava povrchu vozovky bude provedena po usazení materiálu.
- návrh na hrazení nákladů za schválené změny územního plánu.
Usneseno že náklady uhradí alikvotním dílem žadatelé, jejichž návrhy
budou realizovány.
- žádost o změnu kupujícího části pozemku č. 451/l v Ješíně.
Rada doporučuje zastupitelstvu žádosti vyhovět.
- připomínky občanů k nedostatečnému zabezpečení RD čp. 367 na rohu
Čechovy a Tyršovy ulice.
Pan starosta informoval o osobním jednání s majitelkou nemovitosti,
která přislíbila, že domek zabezpečí prostřednictvím svého synovce.
27.3.2006
- nabídka prodeje bývalé ubytovny cukrovaru městu za 2 800 000,- Kč.
Rada koupi nedoporučuje vzhledem ke stavu nemovitosti, která by si
vyžádala další nepřiměřené náklady na rekonstrukci.
- žádost oddílu kopané o finanční příspěvek na činnost na r. 2006
Rada doporučuje uhradit povinné ručení za oddílový autobus na rok
2006, případně náklady na pohonné hmoty k dopravě mládežnických
družstev k mistrovským utkáním pouze pro rok 2006.
- žádost SDH o zapůjčení areálu koupaliště pro jarní akce hasičů.
Rada se zapůjčením souhlasí.
- úpravy místních vyhlášek podle pokynů MV ČR.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyhlášky v upraveném znění.
- žádost OS Natvrdlí o zapůjčení areálu koupaliště k uspořádání akce
Velikonoce natvrdo dne 17.4.2006.
Rada se zapůjčením souhlasí.

- duplicita autobusového a vlakového spoje z Velvar do Kralup n. Vlt.
(autobus 12.40 hod. vlak 12.42 hod.)
Usneseno projednat s vedením Střední odborné školy a rozhodnout,
který spoj je možno postrádat. Rada doporučuje ponechat vlak.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahold Czech Republic, a.s.
hledá pro Distribuční centrum v Klecanech u Prahy
do provozních pozic:
- Pracovník pro fyzické zpracování reklamací zboží
- Skladový manipulant do skladů potravin a nepotravin
- Pracovník do skladu vratných obalů
Požadavky: zdravotní způsobilost k výkonu fyzicky náročné práce ve vícesměnném
provozu, flexibilitu, schopnost týmové práce, trestní bezúhonnost.

do administrativních pozic:
- Referent oddělení nákupu
- Plánovač dopravy
- Taktický plánovač
- Pracovník servisu prodejnám
Požadavky: středoškolské vzdělání, zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost,
flexibilitu, znalost práce na PC – MS Office, schopnost týmové spolupráce, trestní
bezúhonnost.
Nabízíme: dobré a motivační platové ohodnocení, zaměstnanecké výhody,
možnost profesního a odborného růstu v podmínkách nadnárodní společnosti,
nástup dle dohody.

Zájemci se mohou dostavit osobně každý čtvrtek v 9.30 hod. nebo ve 14.00
hod. na personální oddělení DC Klecany či telefonicky dohodnout osobní
schůzku na č. tel. 286 002 501.
Zájemci o administrativní pozice zašlou nabídku se strukturovaným
životopisem na adresu DC Klecany, Klecany 500, PSČ 250 67 nebo e-mail:
hana.urubkova@ahold.cz.

OZNÁMENÍ
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 15. DUBNA 2006

Firma COMAX, spol. s r.o. se sídlem Velvary 420
vyhlašuje volná pracovní místa na obsazení pozic:
TECHNOLOG PROVOZU LAKOVACÍ LINKY
Požadujeme:
 Vzdělání VŠ chemického směru
 Praxe, či zkušenosti v oborech technologie výroby nátěrových hmot, aplikace
nátěrových hmot, lakovacích linek, lakování coil-coating – vítána
 Znalost jednoho světového jazyka
 Aktivní ovládání PC /Word, Excel/, znalost programu NAVISION vítána
 Řidičský průkaz skupiny B
 Samostatnost v rozhodování, komunikativnost, řídící schopnosti, flexibilita,
loajalita

PRACOVNÍK OBCHODU PRO PROVOZ HUTNÍ VÝROBY
Požadujeme:
 Vzdělání VŠ chemického směru
 Praxe, či zkušenosti v oborech metalurgie neželezných kovů vítána, obchodní
dovednosti (nákup i prodej) velkou výhodou
 Znalost jednoho světového jazyka
 Aktivní ovládání PC /Word, Excel/, znalost programu NAVISION vítána
 Řidičský průkaz skupiny B
 Samostatnost v rozhodování, komunikativnost, řídící schopnosti, flexibilita,
loajalita

PRACOVNÍK SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Požadujeme:
 Vzdělání SŠ ekonomického, či obdobného směru
 Praxe, či zkušenosti ve skladovém hospodářství výhodou
 Aktivní ovládání PC /Word, Excel/ podmínkou, znalost programu NAVISION
vítána
 Řidičský průkaz skupiny B
 Oprávnění k řízení motorových vozíků
 Samostatnost v rozhodování, komunikativnost, flexibilita, loajalita

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
Požadujeme:
 Vzdělání SŠ elektro, či vyučen v oboru provozní elektrikář
 Vyhláška č. 50/1978 Sb., minimálně § 6, § 7 výhodou
 Praxe v oboru 3 roky
 Další oprávnění typu průkaz ŘMV, jeřábnický, vazačský průkaz, svářečský
průkaz – výhodou
 Řidičský průkaz skupiny B
 Zdravotní způsobilost pro výkon práce v nepřetržitém provozu
 Samostatnost v rozhodování, komunikativnost, flexibilita, loajalita

NABÍZÍME:






Zaměstnání v prosperující firmě
Nástup možný IHNED
Možnost seberealizace
Práce v kolektivu
Přihlášky s profesním životopisem zasílejte na adresu:

COMAX, spol. s r.o., personální oddělení, 273 24 Velvary 420
e-mail: vaigeltova@comaxsro.cz
bližší informace na tel. č. 315/730201, 724 146 998 – JUDr. Vaigeltová
*******************************************

Firma COMAX, spol. s r.o. se sídlem Velvary 420
dále vyhlašuje volné pracovní místo na obsazení pozice
DĚLNÍK VÝROBY NEŽELEZNÝCH KOVŮ
Požadujeme:
 Vzdělání: vyučen v oboru slévárenství, hutnictví či metalurgie, apod. – možno
nahradit vyučením v jakémkoli oboru a zaučením pro výkon příslušné funkce
 Řidičské oprávnění skupiny „T“ a oprávnění k řízení motorových vozíků
podmínkou
 Zdravotní způsobilost pro výkon práce v nepřetržitém, či třísměnném provozu
 Pečlivost, spolehlivost, svědomitost, schopnost samostatného jednání a
rozhodování
 Schopnost pracovat v kolektivu spolupracovníků
 Flexibilita
NABÍZÍME:

 Zaměstnání v prosperující firmě
 Nástup možný – duben 2006, po dohodě i dříve
 Práce v kolektivu
Uchazeči se mohou přihlásit na adrese firmy, či na níže uvedených
telefonních číslech.
COMAX, spol. s r.o., personální oddělení, 273 24 Velvary 420
e-mail: vaigeltova@comaxsro.cz
Bližší informace na tel. č. 315/730201, 724 146 998 – JUDr. Vaigeltová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

Te n t o k r á t o b e s e d ě s e S l á v k o u K o p e c k o u
Když se ve středu 22. března zaplnil do 18.00 hod sál městského muzea takřka do
posledního místa, bylo zřejmé, že při výběru hosta pro besedu nejen se čtenáři
velvarské knihovny, jsme měly opravdu šťastnou ruku. Nakladatelka, novinářka,
spisovatelka a báječná žena paní Slávka Kopecká dokázala ve více než hodinovém
programu sama pobavit a zaujmout všech 57 přítomných. Mezi spokojenými
posluchači byl i velvarský starosta pan Ivan Kurz s manželkou,
který při závěrečném poděkování a předání krásné kytice paní Kopecké
zdůraznil, že tak hojná účast na kulturní akci není u nás ve Velvarech samozřejmostí.
Děkujeme všem, kteří svojí přítomností podpořili první akci tohoto druhu,
kterou naše knihovna pro veřejnost uspořádala. Děkujeme představitelům města
a pracovníkům muzea za poskytnutí prostor nově zrekonstruovaného sálu, který
byl důstojným místem pro toto příjemné setkání. A protože se beseda setkala
s mimořádně příznivým ohlasem, chtěly bychom na podzim uspořádat besedu
další. Slibujeme, že vybereme opět osobnost, která bude tak příjemným
společníkem, jakým byla paní Slávka Kopecká.

M Ě ST S KÁ K NI HOVNA V ELVARY
VYHLAŠUJE NOVOU LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
P R O Ž Á K Y V Š E C H S T U P Ň Ů Z Á K L A D N Í Š K O LY

„DOPIŠTE TO!“
Možná se vám již také stalo, že jste si po přečtení knihy pomysleli, že vy byste
příběh ukončili úplně jinak než autor, že pointa mohla být napínavější, zábavnější,
romantičtější, záhadnější, zkrátka nápaditější. A naše knihovna vám teď dává
příležitost, aby se spisovatelem mohl, alespoň na čas, stát každý z vás. Nabízíme vám
krátký nedokončený text. Vaším úkolem je zapojit fantazii, vtip, dobrý nápad, vzít do
ruky propisovačku či klávesnici počítače a příběh dopsat. Možná vám k originálnímu
závěru postačí dvě věty, možná se rozepíšete podrobněji. Vaše dokončení však nesmí
být delší než náš původní text. Záleží jen na vás, zda zvolíte dramatické zakončení,
nebo jestli vaše pointa bude humorná, možná zabrousíte do žánru sci-fi.
Váš dokončený text příběhu můžete odevzdat buď osobně v dětském oddělení
velvarské knihovny, nebo zaslat e-mailem na adresu: knihovna@velvary.cz. Vaše
příspěvky musí být označeny vaším jménem, adresou a třídou školy, kterou
navštěvujete.
Posledním dnem pro odevzdání soutěžních prací je čtvrtek 11. května. Hodnotit
budeme originalitu, dobrý nápad a bohatost slovní zásoby. Soutěže se mohou zúčastnit
žáci všech stupňů základních škol Velvary, Černuc a Kmetiněves. Vítěz soutěže bude
odměněn.

Brouzdám se po mořské pláži. Slaná voda mi mlsně olizuje kotníky a přítulný písek mi
obaluje chodidla. Ráno je pláž pustá. Nikde ani živáčka. Dýchám svěží prázdninový
vzduch, sem tam seberu nějakou mušli a vychutnávám trošičku strašidelný pocit
samoty. Když v dálce spatřím opuštěný slunečník, zvědavě přidám do kroku. Pod
slunečníkem se vyhřívá prázdné pruhované lehátko. Ale ne, není prázdné, uvědomím
si, když mě vyleká zvuk, který sem tak nějak nepatří. Na lehátku vyzvání něčí mobil.
Rozhlížím se po majiteli. Je to záhada. V písku ani jedna lidská stopa. Ani mořské vlny
žádného plavce nehostí. A telefon se hlasitě dožaduje, aby se mu někdo věnoval. Co
teď? …………………………………………………………………………………
Zdeňka Ortová - knihovnice

Poděkování SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH VE VELVARECH
Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech děkuje všem dárcům, kteří
přispěli naší organizaci jak finanční částkou, tak věcnými dary na výroční
členskou schůzi.
Děkujeme těmto dárcům: Comax, Velvana, Pekařství Zounek, Mlýny
Kralupy, Penta-Saidl, Cukrárna Černá, Drogerie Schubertovi, CDZ Plast,
Tiskárna Kočka-Slaný, Městský úřad Velvary, OÚ Černuc, OÚ Hospozín,
Namura Kralupy, Elektro Cífka, Zetek Zlonice, Trafika Neumann, Ing. Řimsa,
Kadeřnictví Chvapilová a Loskotová, Květinářství Jirásková, Marečková,
Říhová, Řeznictví Holý, Kolařík, Textil Brindzejová, Čermáková, Pospíšilová,
Kosmetika Batra-Marry Ross, Truhlářství Hora, Barták, Hampejz, Pecháček,
Potraviny Koukolíčková, Prošková, Maříková, Liscová, Pavlisová, Pabián.
Zemědělci Ing. Bílek, Pokorný, Srb, Ziková a Černý, Vojtěchovský, Polívka,
Lukášek, Fábera, Tymich, Reš, Raucher, Kratochvíl-sadař Vítov, Kuchyňka
náměstí, Autobaterie Tutr, Jednota Kladno, Obuv Stýblo, Linet Želevčice,
Chemek, Kosmetika Sazená, truhláři Sazená. Domácí potřeby Cífka, Zelenina
Benešová, dále K. Demovičová, sklenář Košťál, Doleželovi, V. Horálková, P.
Svítek, M. Štropová, M. Černá, J. Chyská, V. Rousová, J. Konvrzek. Hadačovi,
M. Kraus-elektro, J. Řepíková, M. Vinšová, J. Hančová, K. Kolaříková, A.
Salač, manželé Zíchovi, V. Marešová, A. Valerová, J. Bergmanová, M.
Kapitánová, M. Drobná, A. Procházková, B. Sterblová, J. Mánková, R.
Michovská, M.Pelichovská a R. Košťál, J. Hrdinová Zlonice.
Dále děkujeme panu Vinšovi za dopravu členů na výroční členskou schůzi.
Za Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech
M. Králová
***********************************************

Masopustní průvod ve Velvarech
Letošní masopustní průvod ve Velvarech se uskutečnil v úterý 21.února
2006. Jako v loňském roce ho organizovala Mateřská škola Hospozín společně
s Městským muzeem Velvary a SEV Javory Černuc. O termínu věděly všechny
okolní školy již od začátku září 2005 z přehledu akcí Javorů a Městského muzea
Velvary. V lednu 2006 jsem připravila masopustní plakáty, které jsem doručila
do všech okolních škol a byly vyvěšeny i v obcích. A pak už jsme s dětmi
v mateřské škole pilně trénovaly básničky i tanečky. Náš loňský repertoár jsem
rozšířila o vlastní tvorbu a také jsem znovu zapátrala v dostupné literatuře,
zejména ve čtyřdílném „Českém roku“ (Karel Plicka,František Volf, Karel
Svolinský). Vzniklo tak pěkné pásmo, které děti zvládly na výbornou. Všichni
jsme se těšili na veselou zábavu ve Velvarech, kam letos, díky oslavám 40.
výročí naší mateřské školy, jsme jezdili v lednu a únoru téměř každý týden
vystupovat do muzea.
Konečně tu bylo očekávané úterý! Některé maminky opatřily dětem vlastní
masopustní masky a moc to slušelo malému čertíkovi Lukáškovi, pekaři
Matějovi i malému Marečkovi, který si na masopustní taškařici osedlal oslíka.
Alice měla opět pěknou masku „odstřižka“. Další děti byly převlečeny za různá
zvířátka, mezi nimiž nechyběli medvědi s medvědářem. Do Velvar přijely na
masopustní průvod děti z Mateřské školy Vraný a z Mateřské školy Dřínov
také v hezkých maskách. Další „masky“ přivedla paní Jirásková ze SEV Javory
Černuc a dorazily také děti ze Zvláštní školy Velvary.
Udeřila 9. hodina a pod podloubí budovy Městského úřadu Velvary přišel
pan starosta Ivan Kurz se svými spolupracovnicemi. Uvítala jsem ho jménem
všech účastníků veselou masopustní suplikou, kterou jsem si k tomuto účelu
zveršovala a prosila jsem v ní pana starostu města Velvar o oficiální povolení
k průvodu. Pan starosta nám toto povolení dal, a pak už s úsměvem přihlížel
programu, který předvedly děti z naší mateřské školy. Škoda jen, že hluk
automobilů z náměstí přehlušoval pěknou sólovou recitaci starších dětí. Zato
skupinový přednes byl slyšet výborně, protože všechny děti ho říkaly nahlas.
Díky paní Ing. Jitce Kůrkové z Městského muzea Velvary byl zajištěn
bezpečný průchod městem za asistence členů místního oddělení České policie.
Všichni účastníci průvodu s námi obešli náměstí a u pošty a drogerie jsme si
zopakovali hlavně skupinovou recitaci a zpěv, aby nás všichni přihlížející dobře
slyšeli. Myslím si, že se děti z naší mateřské školy na veřejnosti dobře
prezentovaly. A potom jsem pozvala všechny zájemce do muzea, kde paní
Kůrková a paní Jirásková zajistily typické masopustní mlsání – koláčky a
smažené šišky. Já jsem pro všechny účastníky průvodu připravila diplomy za
účast, tentokrát s písničkou a fotografií.
Moje pozvání do muzea ale nebylo jen na hodování, ale hlavně na pohádku
„O dvanácti měsíčkách“, kterou jsme společně s našimi dětmi zahrály. Všechny

děti i dospělí se jistě dobře bavili. A kdo tam s námi byl, viděl, že neméně
skvěle se bavili i všichni herci, kteří sklidili zasloužený potlesk.
A co bych chtěla říci na závěr? Poděkování si zaslouží všichni, kdo tento
průvod organizovali a zajišťovali. Děkuji všem účastníkům, kteří nelitovali
peněz na dopravu a přijeli na masopustní průvod do Velvar. Věřím, že příští rok
půjdou s námi do průvodu znovu a že se zúčastní i děti z ostatních blízkých
školek a škol. Myslím si, že je dobré a záslužné připomínat dětem staré národní
tradice a že povědomí o těchto zvycích patří k základům vzdělání.
Eva Štanclová, ředitelka MŠ Hospozín
*********************************
Městské muzeum a Městská knihovna ve Velvarech
Vás zvou na besedu
s publicistou Janem Jelínkem

ŽIDOVSTVÍ
HISTORIE A SOUČASNOST
20. dubna 2006 v 19 hodin v sále Městského muzea

Občanské sdružení Natvrdlí zorganizovalo
v neděli 12.3. turnaj v sálovém fotbale, ten
se konal v místní Sokolovně. Jelikož se
jednalo o nultý tzv. zkušební ročník, účast
přijaly pouze oslovené a pozvané týmy
z blízkého okolí města Velvary.
Toho dne se naše město probudilo do
zasněženého dne, jaký nepamatují ani
zasloužilí občané. Přes prvotní obavu z nízké
účasti plynoucí z této malé kalamity, dorazili
všichni včas a v 9 hodin začalo první utkání.
Celkem se účastnilo 8 družstev, včetně domácích Natvrdlých.
Turnaj probíhal až do odpoledních hodin a finálový zápas pro sebe
rozhodl tým No Stress, který ve finále porazil mužstvo Sqadra.
Pořádající
Natvrdlí
vybojovali
v
oslabené
sestavě
po
nervydrásajícím utkání s mužstvem Něco 5. místo.
Příjemně strávená sportovní neděle byla zakončena zaslouženým
setkáním všech účastníků u pěnivého moku v restauraci Na
Sladovně.
Občanské sdružení Natvrdlí vřele děkuje za vstřícnost a zajištění
termínu pro konání akce MÚ Velvary.
OS Natvrdlí

Kino Slaný - DUBEN 2006
1.-2. sobota-neděle DŮKAZ
Americké filmové drama s titulky. Největší risk života je neriskovat...
Gwyneth Paltrowová v hlavní roli balancuje na pokraji šílenství.
Režie: John Madden
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-4. pondělí-úterý ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Premiéra. Americké filmové dobrodružství ve stylu Jumanji. Hra, kterou musíte hrát
až dokonce. Film v české verzi. Režie: John Favreau
4.4. úterý hrajeme pouze od 17,00 hodin!!!
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.-6. úterý-čtvrtek
PANIC JE NANIC
Premiéra. Nová česká filmová komedie o tom, jak si konečně dosyta užít
prázdniny. Film plný lechtivého humoru, překvapivých situací a vtipných hlášek.
Hrají: David Vobořil, Michal Hruška, Tomáš Žatečka, Šárka Vaňková, Naďa
Konvalinková,Květa Fialová, Milena Dvorská a další. Režie: Ivo Macharáček
4.4. úterý hrajeme pouze v 19,30 hodin !!!
Nepřístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- 8. pátek-sobota HRA S NEVĚROU
Premiéra. Americké filmové drama s titulky. Byla to přitažlivost, téměř osudová... V
hlavních rolích Clive Owen a Jennifer Anistonová.
Režie: Mikael Häfström
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.-12. neděle-středa KARCOOLKA
Premiéra. Americká animovaná filmová komedie v české verzi. Až zčervená
Karkulka, zčervenáte smíchy... První pravdivá verze klasické pohádky.
Režie: C.Edwards a T.Edwards
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. čtvrtek *Hrajeme pro děti* PANE, POJĎTE SI HRÁT
Pro nejmenší diváky jsme připravili další oblíbené pásmo pohádek, kde uvidíte
stále populární medvídky.
Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.-15. pátek-sobota HOSTEL
Premiéra. Americký filmový horor s titulky.
Nejhrůznější film posledních deseti let. Režie : Eli Roth
Hrajeme pouze v 19,30 hodin !!!
Nepřístupno do 18 let
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.-17. neděle-pondělí ANDĚL PÁNĚ
Česká rodinná filmová pohádka, plná hereckých hvězd a laskavého humoru...
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Bartoška, Klára Issová, Oldřich Navrátil, Josef Somr a další.
Režie: Jiří Strach
Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.-20. úterý-čtvrtek JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Hrají: Miroslav Etzler, Jiří Mádl, Václav Postránecký, Sabina Laurinová, Eva
Holubová a další. Režie : Marie Poledňáková
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.-23. pátek-neděle T Y G R A S N Í H
Premiéra. Italská inteligentní filmová komedie o velké osudové lásce.
V hlavních rolích Roberto Benigni, Jean Reno a Nicoletta Braschi.
Režie : Roberto Benigni
Nepřístupno

24.-25. pondělí-úterý UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
Premiéra. Britská filmová komedie s titulky. Pastor Walter Goodfelow je velmi
zaneprázdněn psaním dokonalého kázání. Náhle však zjistí, že ho podvádí jeho
milovaná žena a jeho děti jsou opravdu ve velkých problémech...
Režie: Naill Johnson
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. středa *DNY VIETNAMSKÉ KULTURY VE SLANÉM*
Promítání filmů o Vietnamské socialistické republice, její bohatství, historické a
přírodní krásy. Filmovou projekci bude komentovat vietnamista, promovaný filolog
pan Ivo Vasiljev, CSc. Hrajeme pouze ve 20,00 hodin !!! Jednotné vstupné : 20 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.-30. čtvrtek-neděle S Y R I A N A
Premiéra. Americký film s titulky. George Clooney a Matt Damon jako pinčlíci v
globální vizi obchodu s ropou. Režie : Stephen Gaghan
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Začátky představení jsou v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak.
Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci dubnu je možno zakoupit v
předprodeji v pokladně městského kina denně od 1. dubna 2006.
TEL. 312 522 608. Rezervace vstupenek pouze do druhého dne !
Změna programu vyhrazena.

DIVADLO SLANÝ
Pondělí 3.dubna 2006 v 19,30 hodin - divadelní předplatné
*P O S L E D N Í L É T O* Vesele i vážně ze života Sáry Bernhardtové.
Hrají: Marta Vančurová a Vlastimil Harapes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 9.dubna 2006 v 15,00 hodin *M A X I P E S F Í K* Pohádkové setkání se
známou večerníčkovou postavičkou. Hraje Divadlo Špilberk Brno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 10.dubna v 8.30 a 11,30 hodin a v úterý 11.dubna 2006 v 8,15 a 11,00
hodin
Představení pro školy: *P A S T* Detektivní komedie v podání souboru Slánská
scéna. Režie Karel Vidímský.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek 13.dubna 2006 v 19,30 hodin *P A S T*
Detektivní komedie v podání souboru Slánská scéna. Režie Karel Vidímský.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Středa 19.dubna 2006 v 19,30 hodin - divadelní předplatné
*R A D Ú Z A M A H U L E N A* . V muzikálovém provedení divadla Příbram.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek - neděle 20. - 23.dubna 2006 *A B E C E D A H V Ě Z D*
Další natáčení České televize Praha. Úspěšný zábavný pořad s Vladimírem
Hronem a jeho hosty. Režie František Polák.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 24.dubna 2006 v 19.30 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ VIETNAMSKÉ KULTURY VE SLANÉM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Středa 26.dubna 2006 v 10, 13 a 15 hod. Dětské divadelní předplatné:
*DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA* v podání Pohádkového divadla
Julie Jurištové.

Plochá dráha Slaný
Kalendář závodů v roce 2006
Pátek 14.4. - 16. hod.
Mistrovství ČR juniorů družstev
Mistrovství ČR juniorů 125 ccm – jednotlivců
Sobota 15.4. - 14.hod.
Mistrovství ČR juniorů – jednotlivců finále č. 1
Pondělí 8.5. – 14. hod.
Volný závod juniorů 125 ccm – jednotlivců
Středa 7.6. – 18. hod.
Mistrovství ČR extraliga družstev – 4. kolo
Za účasti týmů: AMK ZP Pardubice, PSK Olymp Praha
PK Plzeň, AK Slaný
Středa 5.7. – 16. hod.
Finále mistrovství ČR dvojic
Pátek 25.8. – 17.30 hod.
PRO-TEC Cup-Memoriál Antonína Vildeho
Test match juniorů Česko-Polsko
Exhibiční závod veteránů
Středa 27.9. – 16. hod.
Mistrovství ČR extraliga družstev – 8. kolo
Velká Cena Královského pivovaru Krušovice a.s. VII. ročník
Tešíme se na Vaši návštěvu s přáním prožití hezkého sportovního odpoledne při
sledování napínavých a nesmlouvavých soubojů na škvárovém oválu.
Za AK v AČR Slaný
Antonín Vilde

TJ SOKOL UHY

pořádá dne 15.4.2006 v sále restaurace Uhy od 20.00 hod.
VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
Hudba: skupina J. Hory

V. Fencl: Velký Pátek a poklady
Blíží se Velikonoce. Naši předkové věřili, že na Velký pátek se otevírá
země, aby vydala své poklady. Všichni si pamatujeme z dětství alespoň jednu
pohádku o tom, jak díky tomu prostý pasáček k bohatství a ke štěstí přišel. Kdo
by ostatně nechtěl podobný poklad najít a zbohatnout.
A vidíte některým lidem se to podařilo i u nás na Velvarsku. A nemuselo to
být ani na Velký pátek. Pravda, nešlo o nějaké závratné bohatství. Nejčastěji to
bylo jen několik stovek mincí, které si kdosi neznámý v nejistých časech
ukryl a nikdy si je již nevyzvedl. Nejvíce takových pokladů mincí bylo nalezeno
v Černuci.
V roce 1864 Antonín Bejbl rozšiřoval své stavení. Při práci narazil na
nádobu, v níž byly rzí silně pokryté mince. Zprvu si z nich bral několik kousků
každý kdo přišel. Teprve později se o nálezu dozvěděl známý amatérský
archeolog J. Felcman. Ten zbytek nálezu zajistil a předal do Národního Muzea
k odbornému zpracování. V nádobě bylo celkem 594 kusů stříbrných mincí.
Z toho bylo 224 pražských, míšenských a hesenských grošů. Zbytek, tj. 370
kusů, tvořily husitské haléře spolu s rakouskými, solnohradskými a bavorskými
feniky. Podle rozboru mincí provedeného profesorem J. Smolíkem musel být
poklad zakopán do země v roce 1451 nebo 1452.
Druhý černucký nález byl učiněn ve statku čp. 55, při kopání krechtů na
řepu. V džbánku naplněném až po hrdlo byly stříbrné mince Leopolda I (16971708).
V Černuci se našly údajně mince nejen středověké, ale snad i pravěké.
Na počátku 20. století prý zde bylo nalezeno i několik zlatých keltských mincí.
Bohužel jako většinou, když jde o nález peněz, tak je nikdo neviděl. Zda si to
nálezce vymyslel nebo je výhodně prodal, tak to si vzal s sebou do hrobu.
V muzeu ve Velvarech je i několik dalších mincí z Černuce. Ty jsou
datovány do prvních století našeho letopočtu. Jde o mince ražené římskými
císaři, které si k nám tenkrát přinesl nějaký germánský bojovník. Možná jako
válečnou kořist nebo část žoldu za službu v legiích?
Další poklad mincí z naší oblasti je ze Sazené. Ten v roce 1936 našel Jos.
Kušina ve svém domku. Mince byly volně uloženy pod podlahou. Tentokrát to
bylo 333 mincí. Podle dr. Nohejlové z Národního Muzea, která nález odborně
zpracovala se jednalo o mince ražené v letech 1624 až 1757 v různých zemích
Evropy. Většinou byly mince pouze po jednom kusu od každé ražby. Nejvíce
bylo 7 kusů ( 15-ti krejcar ražený ve Slezsku v roce 1694). Mince pocházely
z Čech, Rakouska, Německa, Uher. Část z nich byla ražena ve Francii. Ty zde
zanechali francouzští vojáci, kteří okupovali naší zemi za slezských válek v
letech 1741-42.
V roce 1903 se našly na staveništi hospody v Ješíně i zlaté denáry
Vladislava II (1140-74). U každého nálezu mincí platilo, stejně jako dnes, že

se musí ohlásit. Podle tehdejších zákonů patřila jedna třetina státu, druhá
nálezci a třetí majiteli pozemku či nemovitosti, kde se věc našla.
Nálezce, který mince zatajil byl tehdejšími Rakousko–Uherskými úřady
„popotahován„. Kolik a jakých mincí se přesně našlo, a jak to s nepoctivým
nálezcem dopadlo, to ve zprávě o nálezu už není.
Další poklad mincí z našeho okolí je z Kralup-Mikovic. V roce 1779 tam byla
nalezena nádobka a v ní denáry knížete Oldřicha. Ty byly uloženy do země
okolo roku 1034. Dnes bohužel nevíme, ani kolik jich bylo, ani kde a jak
skončily.
Co se mincí týče, tak vůbec největším nálezem nejen v Čechách, je
„Podmokelský poklad„. V roce 1777 našli sedláci u Podmokel na Rakovnicku
bronzový kotel a v něm asi 7000 zlatých keltských mincí, které mohly vážit
kolem 50 kg. Císařovna Marie Terezie se tenkrát svého zákonného podílu
vzdala. Sedláci dostali výprask, protože nález neohlásili vrchnosti. Majitel
panství hrabě Furstemberg se souhlasem panovnice nechal později většinu
mincí roztavit a z části nechal vyrazit pamětní dukáty se svým portrétem.
Kde je zbytek mincí dnes? Jen pár desítek kusů, které zbyly je v několika
muzeích.
Tak nenávratně zmizel největší zatím u nás nalezený zlatý poklad. Komu
původně tolik zlatých mincí patřilo? Odborníci se domnívají, že to byl „státní
poklad“ Keltů, kteří jej v nejistých časech, kdy na ně již dotírali Germáni,
zakopali do země. Co se asi s těmi kdo jej ukryli muselo stát, že si takové
ohromné bohatství nikdo z nich nevyzvedl ?

*************************
Základní škola Velvary Karla Krohna a SEV Javory Černuc
zvou občany do muzea na malý velikonoční jarmark.
Můžete si zde koupit kraslice, velikonoční přání
a veselá zapichovátka do květináčů.

MĚSTSKÉ MUZEUM VE VELVARECH VÁS ZVE
na výstavu fotografií ze soutěže
PŘÍRODA KLADENSKA

Pražská brána 2.4.-17.6. 2006
fotografie zapůjčilo
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Prohlídku výstavy je třeba ohlásit v budově muzea v Pražské ulici
Tel. 315 76 14 19
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