Vážení kolegové, vážení občané,
jako obvykle Vás na začátku veřejného zasedání zastupitelstva seznámím s tím, co se
ve městě dělo od posledního jednání zastupitelstva, tj. od 18. června.
Už na minulém zasedání jsem Vás informovala o tom, že jsme uspěli ve dvou
žádostech o dotaci. Z Operačního programu Životní prostředí jsme obdrželi dotaci ve
výši celkem 4 247 tis. Kč na zateplení mateřské školy. Ve výběrovém řízení byl vybrán
dodavatel – firma Delta final, s. r. o. V letošním roce bude zhotovena střecha a
vyměněna okna a dveře, na jaře příštího roku bude provedeno zateplení fasády. Díky
pochopení řady rodičů, kteří si ještě v září nechali děti doma, může mateřská škola
omezeně fungovat i v průběhu výstavby.
Na minulém zasedání jsem Vás informovala o tom, že nám byla přislíbena dotace na
výstavbu vodovodu v místních částech Velká Bučina a Ješín za předpokladu, že
v řádném termínu doložíme další dokumentaci. Jedním z předpokladů získání dotace
byla náprava opatření, která jsme přijali po auditu provedeném pracovnicemi odboru
kontroly Krajského úřadu. Vše jsme včas stihli a dotace nám byla přiznána! Výše
dotace je sice menší, než jsme předpokládali, ale i tato částka nám umožňuje výstavbu
vodovodu realizovat. Náklady na stavební a technologickou část výstavby
vodovodních řadů jsou 15,525 mil. Kč, z toho 7,762 mil. je dotace z Ministerstva
zemědělství a 7,763 mil. bude financováno z rozpočtu města. V této ceně nejsou
zahrnuty přípojky, které nejsou uznatelným výdajem. Z rozpočtu města jsou dále
financovány i další položky, které nejsou uznatelnými výdaji (projekt, technický dozor,
věcná břemena, zábor atd.). 21. srpna jsem na Ministerstvu zemědělství podepsala
smlouvu o dotaci, 3. září bylo dodavatelské firmě Petr Kožený, s. r. o., předáno
staveniště a stavba mohla být zahájena. Nejprve se bude stavět vodovod na Velké
Bučině, poté v Ješíně. Zítra, tj. 18. září, se s občany Velké Bučiny sejdeme na schůzce,
na které budou přesně informováni o průběhu výstavby a o postupu při realizaci jejich
vodovodních přípojek. Občany Ješína na obdobnou schůzku pozveme o několik týdnů
později.
Na jaře letošního roku jsme žádali o další dvě dotace: Na výstavbu Kulturního a
sportovního centra rekonstrukcí a dostavbou bývalého kina a Sokolovny a na výstavbu
kanalizace v Malovarské ulici, na Nových Uhách, na Velké Bučině a v Ješíně. Dotace
na tyto akce jsme nyní neobdrželi. Na výstavbu Kulturního a sportovního centra jsme
splnili kritéria přijatelnosti a s hodnocením téměř 67 % jsme obsadili 16. příčku.
Dotaci v této výzvě obdrželo 8 žadatelů, poslední z nich získal hodnocení 69 %.
Každých půl bodu zde hrálo roli, my jsme cenné body ztratili zejména proto, že město
dosud nečerpalo dotaci na obdobné projekty z evropských fondů. Žádosti podáme
znovu v dalších možných termínech. Ukazuje se však, že v rámci dotací z Evropské
unie nebude možné realizovat kanalizaci v Ješíně a na Velké Bučině.
V srpnu byla dokončena oprava krovu a střechy Panské hospody. Stav krovu byl
výrazně horší, než ukázaly předběžné průzkumy, proto náklady na tuto akci byly vyšší,
než jsme předpokládali, a dosáhly celkem Kč 5 367 470,--. Z Ministerstva kultury

jsme obdrželi v loňském roce 1668 tis. Kč, v letošním roce 540 tis. Kč. Požádali jsme
o zvýšení dotace, máme naději pouze v případě, že některá z obcí, které byly již
prostředky přislíbeny, dotaci čerpat nebude a tyto prostředky budou přerozděleny.
Středočeský kraj na tuto akci přispěl částkou 150 tis. Kč z Fondu obnovy památek.
Jsme rádi, že se nám podařilo tuto významnou velvarskou památku zachránit, i když
částka více než 3 mil. Kč, které jsme v průběhu loňského a letošního roku museli
vynaložit z rozpočtu města, byla pro náš rozpočet nesmírnou zátěží. Obávám se však,
že nás podobné akce ještě čekají, bylo zjištěno, že stav krovu radnice vykazuje velké
závady, jejichž původcem by mohly být chyby při výměně střešní krytiny před cca 15
lety, obdobně jako tomu bylo i u Panské hospody.
Od srpna probíhá rekonstrukce kapličky na Velké Bučině. Byla demontována střecha,
proveden ztužující věnec, střecha byla znovu postavena a byly provedeny omítky. Až
po vyzrání omítek bude proveden finální nátěr, věřím, že se náves s kapličkou opět
stane příjemným místem k setkávání lidí. Dovolte mi, abych znovu poděkovala všem
občanům, kteří na opravu kapličky přispěli, zejména panu RNDr. Jaromíru
Neumannovi, který na Bučině žije teprve krátce, přesto přispěl na záchranu kapličky
částkou 30 tis. Kč.
V těchto dnech dokončuje restaurátor rekonstrukci Památníku padlým, který je
umístěn u silnice k Radoviči. Na tuto rekonstrukci jsme obdrželi dotaci 44 tis. Kč
prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion povodí Bakovského potoka.
Asi před měsícem nás pracovník Městského muzea Dr. Pömerl upozornil na to, že se
z legionářských pomníků umístěných na velvarském hřbitově začínají ztrácet bronzové
reliéfy. Oslovila jsme restaurátora, který provádí náhradu reliéfů na pomníčcích
v Památníku Terezín, a on nám zdarma zhotovil tyto reliéfy ze speciální pryskyřice
podle originálu, který se nám včas podařilo sejmout a zachránit. Zloději kovů se
bohužel neštítí ničeho!
Velkým problémem nejen našeho města jsou černé skládky. Je těžké pochopit občany,
kteří v rámci svého ročního paušálního poplatku mají možnost likvidovat legálně
veškerý odpad, že další odpady ukládají na černé skládky. Před pár týdny byla
kompletně uklizena černá skládka mezi Ješínem a silnicí na Hobšovice a již nyní je
tam zakládána skládka nová.
I v uplynulém období pokračovala spolupráce s Obecní policií Koleč v oblasti řešení
dopravních přestupků. Přestože se objevily i kritické hlasy, zejména těch občanů, kteří
platili pokutu, občané bydlící poblíž průjezdných komunikací tuto činnost uvítali.
Celní úřad provedl v uplynulém čtvrtletí vážení nákladních automobilů, z 21
zkontrolovaných byly 3 přetížené. Ve vážení bude pokračovat dle technických a
personálních možností.
Rada na svém zasedání dne 2. 7. 2008 jmenovala na základě výsledku konkursu
ředitelem Základní školy Velvary Mgr. Petra Doška. Mgr. Došek se své funkce ujal
1. srpna. Spolupráci s novým ředitelem jsme navázali nejen my na radnici, ale i

ředitelé ostatních našich škol i školní jídelny. Školní rok zahájili žáci školy netradičně
– besedou s významnými hokejisty, kteří hrají v NHL: Tomášem Kaberlem a Jiřím
Tlustým.
Jedním z problémů našeho města je zanedbaná údržba budovy základní školy. Do
14. listopadu se v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy
přijímají žádosti o dotace, mj. na rekonstrukci a modernizaci základních škol. V této
kapitole je alokováno 90 mil. Kč, připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci
na záchranu budovy naší základní školy. To, že je ve velmi špatném stavu střecha,
víme již delší dobu. Velkým překvapením pro nás však bylo zjištění, že v některých
učebnách se houpe podlaha tak, že bylo důvodné podezření na statické narušení stropů.
Byla provedena sonda do podlahy, statik naštěstí vyhodnotil stav trámů jako dobrý,
problém spočívá v tzv. polštářích, tj. výplních mezi konstrukcí stropu a podlahy.
Velmi nutným zásahem do budovy školy bude rekonstrukce otopné soustavy. Před
několika lety byly instalovány nové plynové kotle, rozvody však zůstaly původní a
není možná regulace pomocí termostatů. Při stále stoupajících cenách energií se
investice do nové otopné soustavy včetně automatické regulace jistě za pár let vrátí.
V červenci byla v parku za školou postavena lanová pyramida, která se těší velké
pozornosti dětí. Celkové náklady na pořízení tohoto atraktivního prvku činily 215 tis.
Kč, z toho 116 tis. byla dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje, 50
tisíci Kč přispěl Metal Trade Comax a 12 tisíci Kč firma .A.S.A. Oběma sponzorům i
touto cestou vyslovuji dík.
V letošním roce se v areálu Malovarského rybníka konaly 3 úspěšné akce – Agentura
Človíček pořádala na jaře a na konci srpna taneční zábavu, Natvrdlí již tradiční
fotbalový turnaj Pukavec Cup. Všechny akce se setkaly s velmi kladným ohlasem
veřejnosti. Vzhledem k tomu, že si obyvatelé přilehlé nemovitosti stěžovali na hluk, je
ohroženo pořádání dalších akcí v tomto areálu. Škoda... Opět silně pociťujeme absenci
prostoru vhodného pro pořádání obdobných akcí.
Po vydání publikace Rukověť k symbolům obcí a měst Kladenska a Slánska jsme
zjistili, že jsme jednou z velmi mála obcí, která nemá svou vlajku. Nechali jsme proto
zhotovit návrhy vlajky města, tyto návrhy budou vystaveny tak, aby všichni trvale
hlášení občané měli možnost se k návrhu vyjádřit. Na prosincovém zasedání
zastupitelstva potom rozhodneme, kterou vlajku si zvolíme.
Ve dnech 17. – 18. října 2008 se budou konat krajské volby a volby do Senátu,
případné druhé kolo voleb do Senátu bude probíhat o týden později, tj. 24. – 25. října.
Ráda bych Vás informovala o tom, že kandiduji za volební subjekt Nezávislí
starostové pro kraj. Svou kandidaturou v krajských volbách za tento volební subjekt
podporuji volbu kolegů umístěných na předních místech kandidátky. Jsou pro mě
zárukou toho, že se budou snažit napomoci vyřešení nejpalčivějších problémů
Středočeského kraje, z nichž kromě problémů s financováním obcí vyjímám řešení
dopravy, vodohospodářské infrastruktury a školství. Věřím, že si občané již uvědomili
význam kraje jako samosprávného celku a že k volbám přijdou.

V minulém týdnu se do Městského muzea vrátil z úspěšné výstavy v Clam-Gallasově
paláci v Praze obraz Václava Brožíka Husitka a ihned byl zapůjčen na další výstavu,
která se bude konat od 22. října 2008 v Městské knihovně v Praze.
V uplynulém týdnu uspořádalo Městské muzeum Velvary v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví sobotní program s prohlídkou Pražské brány, Galerie Jiřího
Corvina, kostela Sv. Kateřiny včetně věže a bývalé městské šatlavy, završením
programu byl nedělní koncert komorní hudby v Městském muzeu. Děkuji všem, kteří
se na přípravě tohoto programu podíleli, kromě pracovníků městského muzea to byli
učitelé a žáci Základní umělecké školy a SEV Javory, které seznámilo veřejnost
s novou naučnou stezkou.
Na závěr mi vážení kolegové a vážení občané dovolte, abych Vás pozvala na nejbližší
akci, kterou bude beseda se spisovatelkou Táňou Kubátovou. Beseda se bude konat
příští středu, tj. 24. září 2008, v 18:00 hodin zde v sále Městského muzea.
Ve Velvarech dne 17. 9. 2008

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

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

Poděkování
Vážení občané,
v letošním roce se nám podařilo opravit pomník, který na památku hrdinům padlým
v 1. světové válce nechal v roce 1916 postavit velvarský rodák pan Josef Čermák a
který je umístěn u silnice k Radoviči. Celkové náklady ve výši 127 tis. Kč byly
částečně hrazeny z dotace poskytnuté prostřednictvím dobrovolného svazku obcí
Mikroregion povodí Bakovského potoka (44 tis. Kč). Při přípravě rekonstrukce jsme
zjistili, že pomník je v soukromém vlastnictví syna pana Josefa Čermáka.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala panu Miroslavu Čermákovi, který městu
pomník s přilehlým pozemkem daroval.
Ve Velvarech 26. 9. 2008

Ing. Jitka Linhartová

Panská hospoda
Vážení občané,
v srpnu skončila oprava krovu a střechy na budově čp. 10, kterou všichni známe pod názvem
Panská hospoda. Mnozí z Vás jste se možná zamýšleli nad tím, proč byla opravována právě
Panská hospoda a ne jiné budovy, které by si opravu také zasloužily.
Na jaře loňského roku jsme připravovali podklady pro podání žádosti o dotaci z tzv. Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento dotační
program spravuje Ministerstvo kultury a uvolňuje z něj městům, která mají památkovou
rezervaci nebo zónu, částky v řádu statisíců korun. Město Velvary mělo přislíbenu částku 400
tis. Kč na další etapu rekonstrukce krovu kostela Sv. Jiří na velvarském hřbitově (kostel je v
majetku církve). Protože nedošlo k dohodě mezi zástupci církve, projektanta a dodavatele,
hrozilo, že o tuto částku město přijde.
V programu regenerace památkové zóny našeho města bylo zařazeno mj. dokončení fasády na
Panské hospodě. Ve zdivu budovy se před pár lety objevily trhliny, pozvali jsme proto statika.
Ten konstatoval havarijní stav krovu, bylo nutné ihned přistoupit k řešení – bylo třeba
urychleně provést rekonstrukci krovu a střechy, protože hrozilo zhroucení této nemovité
kulturní památky.
V průběhu rekonstrukce se ukázalo, že stav krovu je výrazně horší, než bylo zjištěno při
předběžném průzkumu. Budova trpí otřesy způsobenými projížděním těžkých nákladních
automobilů v její těsné blízkosti. Krovu neprospěla ani výměna střešní krytiny, která proběhla
před cca 15 – 20 lety (už tehdy muselo být zřejmé, že krov je ve špatném stavu, přesto byla
položena nová krytina na původní krov). Dodavatel předpokládal, že alespoň polovinu
původní krytiny bude moci znovu použít, z technických důvodů to však nebylo možné – při
tehdejším položení krytiny byla použita cementová malta, kterou z tašek nebylo možné
očistit. Celkové náklady na opravu dosáhly 5 367 tis. Kč. Část nákladů byla hrazena z výše
zmíněného dotačního titulu (v loňském roce jsme obdrželi 1 668 tis. Kč a v letošním roce 540
tis. Kč), část z Fondu obnovy památek Středočeského kraje (150 tis. Kč), největší část však
byla hrazena z rozpočtu města (více než 3 mil. Kč), což bylo pro náš napjatý rozpočet značné
zatížení. Jsme však velmi rádi, že se tuto památku podařilo zachránit pro budoucí generace.
Celá akce probíhala za provozu a výrazně omezovala nejen pracovnice a návštěvníky
knihovny, ale zejména manželé Vosolsobě, kteří bydlí v 1. patře budovy. Dovolte mi, abych
jim touto cestou poděkovala za vstřícnost a trpělivost, se kterou po celý rok snášeli příkoří
způsobená prováděním stavebních prací.
Ve Velvarech 26. 9. 2008

Ing. Jitka Linhartová

Volby 2008
Vážení občané,
v říjnu nás čekají krajské a senátní volby. O významu Senátu již bylo řečeno a napsáno dost.
Ráda bych Vám připomněla, jaký význam má pro nás občany kraj.
Krajská samospráva vykonává úkoly stanovené především zákonem o krajích. Ve volbách
nebudeme rozhodovat o tom, kdo nám z Prahy bude vládnout, kdo ovládne Parlament nebo
jak vysoké budou daně či v jakých oblastech se zavedou poplatky. Právě naopak! Volby do
krajských zastupitelstev rozhodnou, jak efektivně či nehospodárně se peníze nás daňových
poplatníků rozdělí a použijí ve prospěch našeho kraje. Záleží proto na voličích, na nás
samotných, koho zvolíme do našeho krajské zastupitelstva. Potřebujeme, aby náš kraj
spravovali lidé, kteří jej znají.
Kraj zřizuje nemocnice a zdravotnická zařízení, za jejich hospodaření a za kvalitu zdravotní
péče tak nesou zodpovědnost zvolení představitelé kraje. Nejde však jen o nemocnice, ale i o
sociální ústavy, střední školy, kulturní zařízení, silnice… Zodpovědnost za jejich stav a
fungování nese krajská samospráva, námi volení lidé. Kraj musí v následujícím čtyřletém
volebním období využít všech příležitostí, které skýtá naše členství v Evropské unii. Šance na
rozvoj ze zdrojů EU pro období 2007 – 2013 se již nebude opakovat.
Občané našeho kraje vědí, v jakých městech a obcích chtějí žít, vychovávat děti a trávit volný
čas. Zastupitelstva obcí a měst dnes stojí před obtížným úkolem, jak získat prostředky pro
rozvoj obce. Nikdo z nás si nepřeje rozpadající se obce, uzavření místních škol, region bez
dopravní dostupnosti, vylidněný venkov… Společným zájmem občanů Středočeského kraje je
vyvinout tlak na stát, aby rozděloval peníze mezi obce a města spravedlivěji než dosud.
Volby jsou příležitostí, jak rozhodnout o správě věcí veřejných v kraji. Současné aféry
politické scény by občany neměly odradit od účasti v krajských volbách. Rozhodnou totiž o
čtyřletém směřování našeho kraje.
Ve Velvarech dne 26. 9. 2008

Ing. Jitka Linhartová

ZŠ Velvary informuje:
Tento školní rok zahájili žáci velvarské školy netradičně. 1. září zavítali mezi nás vzácní
hokejisté NHL Tomáš Kaberle a Jirka Tlustý. Beseda proběhla v krásně opravené třídě 6.A za
účasti žáků, rodičů a zástupců tisku. Mezi hosty byla i paní starostka ing. J. Linhartová. Oba
sportovci odpovídali na řadu otázek. Tomáš Kaberle, kapitán české hokejové reprezentace,
vyprávěl o svých spoluhráčích z NHL, Jirka Tlustý vzpomínal na dobu, kdy školu navštěvoval
jako její žák. Beseda proběhla ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře, oba hosté vystupovali
skromně a neokázale. Ochotně a s úsměvem podepsali řadu památníků a fotografií, zapsali se
do kroniky školy. Pro malé začínající hokejisty to byl jistě nevšední zážitek vyfotografovat se
se známými hokejisty NHL. Na závěr této úspěšné a zdařilé akce následovala společná
fotografie.
Eva Hanáková
uč. ZŠ Velvary

***************
Pozvánky – říjen 2008
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se
konají ve dnech 17. a 18. října 2008
Městské muzeum Velvary - stálá expozice a dále
3.10. Zahájení výstavy amatérská fotografie
10.10. Cestovatelský večer
22.10. Křest publikace - Velvary, Kapitoly z dějin královského města
Ostatní akce
Výstavy drob. zvířectva: Velvary 4. a 5. října, Kralupy n./Vlt. 18. a 19. října
Oddíl Javory : nabídka akcí na říjen a listopad
Klub Vajíčko: burza dětského ošacení
16.10. Zpěvák Radek Tomášek
18.10. VELVARSKÉ TRHY
28.10. VELVARSKÉ HRY

Poděkování Základní školy, Velvary, Karla Krohna 527
Aby výchovně vzdělávací prostředí naší školy bylo bezpečné, zdravé, čisté a upravené,
probíhaly v období hlavních prázdnin práce údržbářské, malířské, lakýrnické, podlahářské
atd. Většina souvisejících činností byla zajištěna pedagogickými i nepedagogickými
pracovníky školy a jejich rodinnými příslušníky, kterým patří dík.
Poděkování si zaslouží i pracovníci čety Města Velvary pod vedením pana Hájka, kteří se
školou průběžně spolupracují a jsou nápomocni při odvozu listí a nepotřebného materiálu,
sekání trávy, drobných stavebních úpravách a opravách, apod.
Zároveň děkuji firmám a osobám, které se zapojily do zlepšování studijních a pracovních
podmínek žáků i zaměstnanců, za ochotu, profesionalitu a bezproblémovou spolupráci.
Jedná se zejména o:
HANČ JIŘÍ – malířské a natěračské práce; Cífka, spol.s r.o.; Jiří Pecháček –TRUHLÁŘSTVÍ;
Ludovít Matoušek – MATAS; Marcela Odvodyová.
Velvary 9. 9. 2008

PaedDr. Jana Hevessyová, ředitelka školy

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

Školní družina ještě jednou děkuje
V červnu jsme zakoupili dětem do školní družiny na zahrádku herní prvek. Do úpravy terénu
a zakotvení prvku se zapojilo několik ochotných tatínků, kterým jsme již děkovali.
Ke zprovoznění této dětské atrakce chybělo zajistit písek a dovézt ho.
O to se ochotně a zdarma postarali p. Radek Nývlt a p. Libor Srb, kterým tímto děkujeme.
Velice si spolupráce s rodiči vážíme !
Děkujeme také p.Petru Hájkovi, který celý objekt udržuje, za vstřícnou spolupráci.
Alena Ježková, vedoucí ŠD
*****************************************
OZNÁMENÍ
Ve středu 22. října 2008 v 18 hodin bude v sále Městského muzea
proveden křest nové původní publikace s názvem Velvary, Kapitoly z
dějin královského města, kterou připravil autorský kolektiv ve složení
Ing. Otakar Špecinger, PhDr. Jan Pömerl, Ing. Jitka Kůrková a Václav
Fencl.
Křest knihy provede za přítomnosti zástupce nakladatelství DIGON Louny
starostka města paní Ing. Jitka Linhartová.
Veřejnost je vítána.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
informuje o besedě se spisovatelkou Táňou Kubátovou
Ani sychravý deštivý podvečer neodradil více než tři desítky diváků, kteří přišli do
sálu městského muzea pobesedovat se spisovatelkou Táňou Kubátovou. Tentokrát naše
pozvání přijal host opravdu ryze literární, neboť Táňa Kubátová je autorkou čtrnácti románů
pro ženy a její další knižní novinka již čeká na vydání. Devadesátiminutový program se líbil a
diváci živě reagovali na zajímavé vyprávění.

Po skončení besedy jsem Táňu Kubátovou požádala o pár slov pro Zpravodaj:
Co říkáte velvarskému publiku?
Jsem jím nadšená. Už na samém začátku jsem ocenila, že vůbec v tom deštivém počasí byli
diváci ochotni opustit kvůli mně teplo svých domovů. A zvláště ti, kteří, jak jsem věděla,
strávili celý den prohlídkou výstavy Zahrada Čech. Při samotné besedě se mi líbila jejich živá
odezva. Tohle publikum mě zkrátka přesvědčilo, že setkání se čtenáři mých knížek může být
velmi milé. A že na besedě nejsem já ta, která dává, zatímco oni dostávají, ale že se můžeme
obdarovat vzájemně. Já jsem si (kromě krásných dárků hmotných, za které dárcům ještě
jednou velice děkuji) odnesla pocit příjemně stráveného večera s lidmi naladěnými na stejnou
strunu, a to rozhodně není málo.
Jak se vám zamlouvá secesní sál zdejšího muzea?
Zajímavé bylo vnímat ten prostor v době, kdy byl ještě prázdný, a pak poté, co jej zaplnili
diváci. Na začátku to bylo příjemně působící místo s velmi dobře zrekonstruovanou

výzdobou, ovšem tu správnou atmosféru získal sál až s lidmi, kteří jej zaplnili. Ale i při
samotné besedě jsem se občas přistihla, jak při soustředění na tu správnou formulaci hledím
na některý z květinových motivů zdobících strop a horní části stěn nebo na zajímavý detail
dřevěného obložení. Zkrátka si myslím, že beseda v sále, který má svou jistě bohatou historii,
je daleko příjemnější, než kdyby se odehrála v nějakém neosobním a ničím neinspirujícím
prostoru.
Jakým dojmem na vás působí Velvary?
Nebyla jsem zde poprvé, několikrát jsem vaše město už navštívila, a tak jsem nejela do
neznáma. Věděla jsem, že ono v ten den uplakané náměstí umí být velmi přívětivé a že se
může pochlubit řadou pěkně zrekonstruovaných staveb. Ale co je hlavní a co nejvíc ovlivňuje
můj dojem z vašeho města, je, že jsem se zde setkala s mnoha příjemnými lidmi. Ať už jde o
obě paní knihovnice, o zaměstnankyně muzea, anebo návštěvníky besedy. Měla jsem tu čest
blíže se seznámit také s vaší paní starostkou, o níž nyní vím, že patří mezi ty osvícené
starosty, kteří chápou, že investice do kultury se v každém případě vyplatí, i když z pohledu
formule „má dáti – dal“ se může jevit jako nevýhodná. Znám příklad města, kde se starosta
chlubí tím, že poslední kniha, kterou kdy četl, byla čítanka pro devátou třídu, a který hlásá, že
kulturní instituce, která si na sebe nevydělá, vůbec nemá právo na svou existenci.
Neinspirovaly vás Velvary k tomu, abyste některý z budoucích románů situovala
právě sem?
Vyloučit se samozřejmě nedá nic, ale prozatím mí hrdinové zůstanou i nadále v Brně. A to ze
dvou důvodů. Za prvé jsem si už v Brně vybudovala celou „komunitu“ svých literárních
postav, které se občas navzájem znají, ačkoliv jsou každá z jiného příběhu. A dokonce někdy
nějakou epizodní postavičku píši už s tím úmyslem, že ji použiji jako hlavní v příští knížce. A
za druhé, anonymita většího města mi umožňuje mé postavy „schovat do davu“ tak, že jejich
existence je uvěřitelná, ale pokud se v nich někdo pozná, může si být jist, že se jedná o
podobnost čistě náhodnou. Mám strach, co by se asi stalo, pokud bych se v menším městě
nechtěně strefila do někoho skutečně existujícího a nevykreslila ho právě přívětivě.
Chystáte na předvánoční trh nějakou vaši knižní novinku?
Ráda bych vydala knížku Abstinentka, kterou mám už připravenou jak po stránce textové, tak
grafické. Společně s Abstinentkou připravuji druhé vydání Dlouhána odnaproti, samozřejmě
s jinou obálkou, která, jak doufám, bude pro čtenáře přitažlivější než ta předchozí. Zbývá
ovšem ještě vyřešit technické otázky kolem tisku a distribuce, protože na rozdíl od dřívějška
se chci obejít bez nakladatele a knihy si vydat sama. Zda se to podaří stihnout do konce roku
v téhle chvíli zaručit nemohu.
Se spisovatelkou Táňou Kubátovou hovořila Zdeňka Ortová
*****************************************************************************************

 Pozor na změnu času
V neděli 26. října 2008 ve 3 hodiny se časomíry vrací o jednu hodinu nazpět.
red.

R O Z H O V O R s MUDr. Vladimírem Veselým o očkování proti chřipce

Základní a vysoce účinnou prevencí proti chřipce je očkování. Pokud nechceme strávit část
zimy v posteli, měli bychom zamířit co nejdříve do lékárny. Očkování proti chřipce totiž
přináší výrazné snížení nemocnosti u mladších osob, a to až šestkrát v porovnání s
neočkovanou populací. U starších osob je vakcinace proti chřipce velmi účinná v prevenci
hospitalizací a úmrtí na chřipku nebo její komplikace. Na pár slov o tomto nepříjemném
onemocnění jsem se sešla s praktickým lékařem MUDr. Vladimírem Veselým.
Co je to vlastně chřipka? Chřipka je onemocnění, které je způsobeno virem, nikoli bacilem.
V současné době cíleně proti virům neexistuje žádné antivirotikum a jedinou ochranou je
preventivní očkování proti chřipce. Trvá-li chřipka déle než týden, mohou se přidat potíže,
které se řeší nasazením antibiotik, ta však neléčí chřipku, ale komplikace způsobené
bakteriální agens.
Komu byste očkování rozhodně doporučil? Očkování doporučuji všem věkovým
kategoriím. Ze zákona je Všeobecnou zdravotní pojišťovnou očkování zdarma poskytováno
(kromě manipulačního poplatku) osobám starším 65 let, u osob mladších 65 let je to tehdy,
pokud jsou pacienti postiženi například nemocemi dýchacích cest, srdečním onemocněním,
diabetem, pokud jsou po mozkové mrtvici nebo po infarktu. Oborové pojišťovny včetně
Vojenské zdravotní pojišťovny hradí vakcínu v plné výši u všech věkových skupin
obyvatelstva. Konkrétně v mé ordinaci vypadá očkování tak, že vystavím recept na očkovací
látku, pacient si ji vyzvedne v lékárně a pak je mu u nás zdarma a bez čekání aplikována.
Pacienti občas poukazují na to, že byli očkováni proti chřipce a přesto marodili třeba se
zánětem průdušek. V čem spočívá jejich omyl? Viróza sama o sobě oslabuje ochranné
vlastnosti organismu a může dojít k běžnému infekčnímu onemocnění s příznaky bronchitidy,
nasofaryngitidy, faryngitidy... Od přeočkování lze očekávat, že pokud bude vakcína odpovídat
typu viru, tak v tom případě chrání stoprocentně. Pokud půjde o příbuzný typ viru, potom
očkovaný pacient prodělá chřipku v mírné formě a bez komplikací. Komplikace chřipky jsou
jednak kardiální, může dojít k poškození srdečního svalu, může také dojít k zánětu plic, může
nastat i postižení nervové tkáně s příznaky obrny. U chřipky lze léčit pouze příznaky, a
nejlepším lékem na chřipku zůstává teplý čaj, klid na lůžku, dieta s velkým množstvím
vitamínů, tekutin a k tomu antipyretika typu parelenu, acylpirinu, coldrexu a podobně.
Zdravotnické organizace každým rokem vypouštějí do světa strašáka v podobě obavy z
chřipkové pandemie. Je jejich znepokojení opodstatněné? Ano, je opodstatněné. Obávám
se, že pandemie může přijít už letos nebo příští rok. Epidemiologové celého světa očekávají
velkou endemii nebo dokonce pandemii, což je celosvětové postižení obyvatelstva chřipkou.
Připomínám dobu španělské chřipky, která po ukončení 1. světové války měla za následek
stejný počet úmrtí jako samotná válka.
Dovolte mi na závěr osobní otázku. Jste vy sám proti chřipce přeočkován? Celé
zdravotní středisko je mnou osobně přeočkováno proti chřipce již několik let jdoucích po sobě
a s velmi dobrými výsledky.
S MUDr. Vladimírem Veselým hovořila Zdeňka Ortová

Dny evropského dědictví
Zpráva o průběhu akce
Již tradiční akce proběhla v sobotu 13. září 2008 a celkem prošlo novou naučnou stezku a
navštívilo Pražskou bránu, Městské muzeum Velvary, Galerii Jiřího Corvina, kostel sv.
Kateřiny, městskou věž u kostela a šatlavu v radnici kolem 120 lidí. Město Velvary a Městské
muzeum Velvary jako hlavní pořadatelé děkují za spolupráci Základní umělecké škole
Velvary a Středisku ekologické výchovy TOM Javory Černuc.
Vlastivědná vycházka nebyla tentokrát zaměřena na historii a pamětihodnosti Velvar, ale na
přírodu. Spolu s vedoucí TOM SEV Javory Černuc paní Marcelou Jiráskovou procházeli
velvarskou přírodou vnímaví a také zvídaví lidé a vynořily se zde některé otázky, na které
paní Jirásková neznala okamžitou odpověď. Odpovídá tedy prostřednictvím Zpravodaje.
Housenka patřila motýlovi s názvem drvopleň obecný, dřevité útvary na žaludech způsobuje
žlabatka bezkřídlá. Kdo zasadil platan u Předního /Šturmova/ mlýna se nám s určitostí
nepodařilo zjistit - mohl to kdysi být majitel mlýna, členové Okrašlovacího spolku Velvary,
ale strom zde mohl vyrůst i sám jako nálet. Vznášíme tedy dotaz na velvarské pamětníky, zda
by někdo neměl o platanu před mlýnem bližší informace. A když jsme u pamětníků - dostali
jsme dopis reagující na Zpravodaj 8-9/2008, kde jsme otiskli popis jednotlivých stanovišť
naučné stezky. Pamětníci /docela mě mrzí, že dopis je bez konkrétního jména, protože pro
muzeum je důležité znát konkrétní zdroje informací/ zde píší, že koupaliště bylo na
Malovarské rybníku zřízeno už za I. republiky. Ano, to je pravda, ale tehdy lidé dokázali sladit
své zájmy s přírodou a nenarušili koupalištěm neboli plovárnou či lázněmi příliš přírodní
podstatu rybníka. Naučná stezka je především přírodovědná, a tak jsme v omezeném prostoru
pro text použili jen datum otevření poslední větší přestavby koupaliště /slavnostní otevření je
uvedeno v kronice města/. Postupné úpravy koupaliště od začátku 50. let 20. století až do
tohoto data rybník z přírodního hlediska prakticky zlikvidovaly. Historické souvislosti
jednotlivých zastavení se mohou zájemci dozvědět při návštěvě muzea. Tak byla ostatně i
spolupráce TOM SEV Javory Černuc a Městského muzea Velvary míněna. Vzhledem
k nedostatku financí není možné postavit na jednotlivé zastávky tabule s textem, kde by si
návštěvník přečetl jak přírodovědné tak historické informace. Tištěný,
především
přírodovědný text ke stezce si návštěvník může vyzvednout v muzeu a v případě zájmu o
historii jednotlivých zastavení /mlýny, koupaliště, kostel Všech svatých, torzo pomníčku /,
se zeptat pracovníků muzea. Samozřejmě nejsme vševědoucí, proto nás těší, že lidé mají o
historii svého města zájem a uvítáme další informace od pamětníků. Na závěr bych chtěla
ještě poprosit občany, pokud mají staré i novější fotografie týkající se jednotlivých zastávek
naučné stezky, aby je přinesli do muzea k okopírování.
Ing. Jitka Kůrková
Městské muzeum Velvary

********************************************
Městské muzeum Velvary připravuje na příští rok výstavu na téma SVATBA A JEJÍ PROMĚNA
V ČASE.
Žádáme proto občany o zapůjčení nebo darování fotografií, svatebních oznámení i gratulací,
dokumentů /např. starých oddacích listů, předsvatebních smluv/, dále oblečení včetně módních
doplňků pro nevěstu, ženicha i družičky, sušených květin a dalších předmětů souvisejících se
svatbou. Předem děkujeme za spolupráci.
Za Městské muzeum Velvary
Jitka Kůrková

Natvrdlí a Muzeum města Velvary Vás zvou
na cestovatelský večer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka akcí oddílu Javory na říjen
2.10. Začíná cvičení žen ve školní tělocvičně v 19:00 hod. poplatek 10 Kč.
3.10. Začíná keramika pro všechny v klubovně v Černuci v 19:00 hod.,
poplatek 40 Kč.
6.10. Začíná Babinec v klubovně v Černuci od 18:30 hod. Tentokrát povídání
u kávy o nejstarší historii obce. Poplatek 20 Kč.
11.10. Jak chodí spát medvědi – výlet pro členy Javoráčku.
20.10. Babinec – Chryzantémy ze zelených hor.Program o pěstování a aranžování chryzantém. Přineste si misku na aranžování květin, cena 50 Kč.
27.- 30.10 Tajný výlet pro členy oddílů.

Na listopad připravujeme:
Výlet do Poniklé do muzea řemesel, do výrobny vánočních ozdob a do muzea betlémů a lyží.
Adventní neděli.
Dušičkový tradiční lampiónový program:
***

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

Padesátníky upadnou v zapomnění, ale v ZOO v Ústí nad Labem na ně
budou vzpomínat v dobrém
V souvislosti s končící platností padesátihaléřových mincí vyhlásila v březnu letošního roku
ústecká ZOO soutěžní akci s názvem "Padíky pro alíky". Téměř půl roku se mohli lidé z celé
republiky zúčastnit soutěže ve sběru padesátihaléřových mincí, aby tak přispěli na přestavbu a
zastřešení výběhu pro aligátory. Přestože soutěž byla k 28. září t.r. ukončena, minimálně do
konce letošního roku bude ještě ústecká ZOO neplatné mince přijímat. Máte-li doma
padesátihaléře a chcete-li společně s SEV Javory přispět na stavbu pavilonu pro aligátory,
můžete nosit mince do klubovny Javorů, vždy ve čtvrtek od 10:00 hodin do 16:00 hodin, nebo
do muzea paní Kůrkové.

Vyjádření ke zprávě starostky ze dne 17.9. 2008
Pořádání zábav v areálu Malovarského rybníka je ohroženo z toho důvodu, že pořadatel ani
MÚ, který pozemek pronajímá nebyl ochoten, přes naše stížnosti, zajistit umístění návěsu
s hudbou tak, aby byla dodržena hygienická hladina zvuku podle zákona 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví.
Areál Malovarského rybníka je velký a za použití prodlužovacích šňůr nebo agregátů na
výrobu elektrického proudu bylo možné hudbu umístit tak, aby nás rušila co nejméně.To jsme
byli ochotni tolerovat.
NETOLERANCE ze strany pořadatelů nás nutí k tomu, abychom žádali důsledné dodržování
výše uvedeného zákona.
Na veřejném zasedání městského zastupitelstva dne 17.9.2008, kterého jsme se zúčastnili,
abychom si celou věc vyjasnili, nás nemile překvapila reakce jednoho zastupitele. Má člen
zastupitelstva hájit zájmy části veřejnosti i přes nedodržení zákona a jednotlivec žádná práva
nemá ?
manželé Egermayerovi

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE VELVARY
Pořádá v chovatelském areálu ve dnech
4. října od 8-16 hod.
5. října od 8-12 hod.

PODZIMNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
K vidění budou králíci, holubi, drůbež i exotické ptactvo.
Srdečně Vás zveme k návštěvě.
Bližší informace: Tajč Bořivoj, Tyršova 547, Velvary
Telefon:
Kašparová Alena, Uhy č. 315 762 492
e-mail:
karel.kaspar@quick.cz

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSCH V KRALUPECH N. VLT.
Pořádá ve dnech 18. – 19. října 2008
XX. JUBILEJNÍ VÝSTAVU DROBNÝCH ZVÍŘAT
VE DŘEVÁKU S EXPOZICEMI
exotického ptactva – ušlechtilých koček a morčat
prodej zvířat – tombola – občerstvení.
Areál je v Kralupech – Lobečku, ulice Ke Koupališti „Dřevák“
Otevřeno: sobota od 8:00 do 17:00 hodin, neděle od 8:00 do 13:00 hodin.
Vstupné 25,-- Kč. Děti zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dne 16. října 2008 od 20:00 hodin v restauraci Na Sladovně ve
Velvarech zahraje a zazpívá Radek Tomášek.

TRADIČNÍ VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 18. ŘÍJNA 2008

Akce Klubu Vajíčko na říjen

11.10. Burza dětského zimního oblečení a sportovních potřeb (prostory ZŠ Velvary) podrobnosti sledujte na plakátech !
Vždy v pátek od 9:00-10:30 hod. Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku (sokolovna).

Město Kralupy nad Vltavou pořádá dne 18. října 2008 oslavu
k příležitosti 80. let otevření mostu T.G. Masaryka
Můžete se těšit na slavnostní průvod přes most, vystoupení mažoretek, šermování,
dvorní rance, lidové tance, mistra světa r. 2003 v show s biči, ukázky sedlářského
řemesla, staročeský jarmark, výstavu staré hasičské techniky, výstavu drobného
zvířectva a další.
Začátek ve 13:00 hodin na Sokolišti
(na rohu Jodlovi a Mostní ul.)
Více informací na www. mestokralupy.cz nebo v měsíčníku Kralupský Zpravodaj
říjen /2008
Jste srdečně zváni!
****************************************************

Divadelní soubor Scéna Kralupy Vás zve na podzimní festiválek
TYJÁTJÁTRA
V říjnu se chystají dva divadelní večery:
- v pátek 3.10. zahraje v kralupské divadelní klubovně soubor z Lázní Toušeň autorskou
grotesku KINO. Krátké nonverbální představení mělo úspěch na letošní přehlídce Jiráskův
Hronov. Po přestávce bude program pokračovat hororem NASETO! kralupského souboru.
Děsuplné, do morku kostí se zadírající představení, se kterým Scéna hostovala až v Estonsku,
se opět vrací na domovské jeviště.
- v sobotu 25.10. bude PREMIÉRA. Kralupské divadlo uvede NOC VRAHŮ, drama
kubánského autora José Triana o jedné rodině, respektive třech sourozencích. Představení pro
tři herce (Týna Štefková, Helenka Plicková a Standa Kučera) režíroval Pavel Kuptík za režijní
asistence Míši Kuptíkové.
Tyjátjátra budou pokračovat i v listopadu, už 1. 11. se v Kralupech představí opravdu
jedinečný projekt. Pod hlavičkou Rádobydivadlo Klapý vystoupí jako herci tři režiséři
Ladislav Valeš, Jaroslav Kodeš a v Německu působící Václav Spirit, kteří si vybrali svou
oblíbenou hru belgického dramatika Michela de Ghelderona ESCORIAL. Společně také
přemluvili čtvrtého, proslulého divadelního režiséra Rudolfa Felzmanna, aby jejich
představení režíroval. Felzmann je jedním z nejvýznamnějších divadelních pedagogů a na
trojici hrajících režisérů měl prý velký vliv.
Všechna představení festiválku Tyjátjátra začínají ve 20 hodin. Více informací na plakátech a
na www.kralupy.cz/scena

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

Koupím dům, chalupu i před opravou, platím hotově.
Tel 722 064 950

Z historie:
Dr. Rudolf Čermák: Velvary před a v začátku třicetileté války (pokračování)
Po shození místodržících Slavaty a Martinice s oken hradu pražského nebylo více
pochybností, že nastávají bouřlivé doby v království Českém. Nařízena zemská hotovost.
Velvary odeslaly 8 pěších soldátů a jednoho rejtara. Tím zvolen rychtář Šídlo. Konšelé rádi
se ho zbavili, nebylť v lásce pro prudkou povahu. Značným nákladem z obecní pokladnice
vyzbrojení vojáci odešli z Velvar ve středu po sv. Jiljí.
V tomto prvním válečném roce zbořen starý rathaus a pátek po Všech svatých
položeny základy k novému, při čemž několik pacholat dle záznamu manuálu na pamětnou tři
kopy vydrželo. (Byla to odměna skutečně v penězích mendikům. Viz anal. [ogický] případ ve
Wintr. [ově] životu církevním).
Roku 1619 jde patent za patentem, zprvu od direktorů království Českého, pak od
nově zvoleného krále Fridricha. Jsou všechny pečlivě opsány v knize “Registra úřadu
purkmistrovského” a jsou prodchnuty vřelou láskou k vlasti. K nařízení nové hotovosti
zemské odchází z města znovu osm vojáků.
V témž roce obnovil radu celkem bez podstatných změn nový purkrabí hradu
pražského Ehrenfried z Berbištorfu, majitel “Ungeltu”v Praze, jenž byl činným při
defenestraci sekretáře Fabricia. Z četných mandátů v roce 1620 zírá již krajně vážná doba a
zároveň vlažnost, nerozhodnost a nedostatek nadšení na straně české proti energii a rozmachu
na straně druhé. Janu Bejšovci z Bejšova, rytmistru kompaqnie kraje slánského, Velvary
posílaly na osm vojáků měsíčně dvacet kop míš. Byla také nařízena sbírka zlata a stříbra pro
válečný poklad. Konšelé ochotně vyzvedli všecko stříbro kostela sv. Kateřiny: pět stříbrných
kalichů s cimbuřím a pět stříbrných pozlacených misek a poslali je do Prahy.
Svedená bitva na Bílé Hoře s výsledkem, jaký dle stavu vylíčeného v mandátech
královských mohl se čekati. Hned druhého dne po bitvě na Bílé Hoře přihnala se první
pohroma na Velvary. Na den sv. Martina v pondělí dne 9. listopadu přijela do Velvar jízda
polská, kterou Ferdinandu II. ku pomoci poslal král polský a město vydrancovala. Kostely
byly vyloupeny, oltáře rozbity, domy zámožných měšťanů vypleněny, několik žen znásilněno,
mnoho osob raněno, dvě zabity a na dvou místech zapáleno. Mezi mrtvými byl též konšel
Pavel Libertin. I kancelář radní vyloupena; pěkná, cenná sbírka tištěných knih byla
rozkradena a zdá se, že i stará, velká stříbrná pečeť městská při tom přišla nazmar, neboť
dosud zachovalé pečetidlo má letopočet 1621. Poláci vykonavše celou tuto zkázu za 1 ½
hodiny, odjeli směrem k Černuci, aby i jiné osady svou návštěvou zarmoutili. Obyvatelstvo
obávající se nového útoku rozprchlo se do okolí, hlavně do Slaného. Velvary po tři týdny byly
téměř úplně pusté. Zbylo pouze několik nejchudších, kteří neměli co ztratiti a kteří loupili
v domech zámožných to, co zbylo ještě po Polácích. Z domu Libertinova odnesl a v Praze
prodal Pavel Kešek, podruh z předměstí, plášť a cínové nádobí.
Na sklonku roku kníže Karel z Lichtenštejnu ruší veškerá nařízení Fridrichova,
falckraběte rýnského, zakazuje vývoz obilí z vydrancovaného království Českého do zemí
sousedních, nacházejících se v rukou nepřítele, připouští však vývoz obilí do neutrálního
Saska, zakazuje obchod a vývoz zbraní a munice a dobrých českých a říšských peněz a
„šmelcovaného“ zlata.
V dubnu r. 1621 nařídil Adam ze Šternberka, nejvyšší purkrabí král. Českého radě velvarské,
aby propustila kněze Václava Nucella, který byl asi kalvinské konfese. Proti této a
českobratrské konfesi obracelo se ostří protireformace v prvé řadě. Luteránů bylo ještě šetřeno
z ohledů na kurfürsta saského, přátelského císaři Ferdinandu II.
(pokračování příště)

