Vážení občané,
systém financování obcí je v současné době nastaven tak, že obce dostávají ze státního
rozpočtu tzv. „podíl na sdílených daních“, který je odvozen zejména od počtu trvale bydlících
občanů. Na každého trvale bydlícího občana dostáváme ze státního rozpočtu přibližně 7 tis.
Kč ročně. V našem městě žije cca 150 lidí (tj. asi 5 % všech obyvatel města), kteří zde trvale
hlášeni nejsou. Pokud by se všichni tito lidé k trvalému pobytu přihlásili, zvýšily by se
daňové příjmy města přibližně o 1 mil. Kč. Jistě si všichni dovedete představit, co by se za
tuto částku dalo pořídit!
Vážení občané, apeluji na Vás, kteří v našem městě žijete a dosud k trvalému pobytu nejste
přihlášeni, abyste to v zájmu nás všech co nejrychleji napravili – počet obyvatel se zjišťuje k
1. 1. každého roku.
Děkuji Vám za pochopení.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

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

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám nejen jménem svým, ale i jménem pracovníků Městského
úřadu ve Velvarech popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody
v novém roce 2009.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Mgr. Ivan Kurz
místostarosta města

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

Novoroční ohňostroj se uskuteční
na náměstí Krále Vladislava
1. ledna 2009 v 18:00 hod

Informace městského úřadu:

Upozorňujeme občany, že se z rozhodnutí tajemníka městského úřadu úřední
den středa 31.12.2008 přesouvá na úterý 30.12.2008. Dne 2. 1. 2009 (pátek) je z
důvodu dovolených městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Ing. Radek Moulis
tajemník MěÚ Velvary

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

• Poslední odvoz bioodpadu v tomto roce se uskutečnil v sobotu 29. listopadu.
Další odvozy budou až po 1. dubnu příštího roku.
********
•

Upozorňujeme občany, kterým byly při červnovém řádění vandalů na
hřbitově ve Velvarech odcizeny lucerny a vázičky, že několik nalezených
předmětů je uloženo na hřbitově u paní Štědré, kde je možné si je
vyzvednout.

• Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst na hřbitově ve
Velvarech pro rok 2008 činí 150,-- Kč na jedno hrobové místo. Poplatek se
týká všech hrobů a měl by být zaplacen do konce letošního roku. Úhradu lze
provést v hotovosti na MěÚ Velvary, poštovní poukázkou či bankovním
převodem.
***********************************************************************

Zavedení elektronických dálničních kuponů, které bylo plánováno od 1. ledna
2009, je odloženo
Pro osobní vozidla a tzv. „malé“nákladní automobily s tonáží od 3,5 do 12 tun, tedy
nadále platí, že při jízdě na zpoplatněných úsecích musí být označeny papírovými
dálničními kupóny (známkami). Dálniční známky pro rok 2009 bude možné zakoupit
na všech obvyklých prodejních místech (provozovny České pošty, čerpací stanice,
hraniční přechody a jiná místa poskytující služby motoristům).
red.

Pozvánky na prosincové akce
Městské muzeum Velvary Stálá expozice a výstavy :
• do 2.1.2009 prodejní výstava obrazů Zdeňka Černého
• od 6.12.-21.12. prodejní výstava Heleny Dudové – Krásné Vánoce z přírody
– (vánoční aranžmá)
• do 31.12. Pražská brána - výstava čertů, čertic, ďáblíků, rarášků a belzebubů
12.12. od 20 hodin Cestovatelský večer
16.12. od 18 hodin Veřejné zasedání městského zastupitelstva
Městská knihovna Velvary
10.12. od 10 do 16 hodin prodejní akce „Den pro knihu“
Umělecká škola Velvary
Výstava prací žáků výtvarného oboru v budově školy.
10.12. Vánoční koncert žáků hudebního a tanečního oboru ZUŠ Velvary, který je určen
široké veřejnosti od 15:30 hod.
18.12. Vystoupení žáků tanečního oboru. Uskuteční se dvě vystoupení se stejným
programem v 15:30 hod. a v 16:30 hod.
Kostel sv. Kateřiny ve Velvarech
25.12. od 17 hodin Vánoční koncert
náměstí Krále Vladislava
13.12. v 16 hodin „Putování za Betlémskou hvězdou“ / více letáček klubu Vajíčko/
20.12.
TRADIČNÍ VELVARSKÉ TRHY

1.1. 2009 v 18 hodin NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Další akce :
Uhy :
6.12. od 15 hodin Mikulášská besídka
20.12. od 19 hodin Poslední leč
Nabdín - Kostel sv. Barbory 21.12. od 14 hodin Vánoční besídka
*************************************************************************

Vyšly nově napsané Kapitoly z historie Velvar
Které z nejstarších velvarských hospod byly „slušné“ a které ne, jak vznikla písnička o
prohýřených tolarech a kde žil poslední velvarský poustevník? Ze starých kronik a archívů
sestavila čtveřice autorů Otakar Špecinger, Jan Pömerl, Jitka Kůrková a Václav Fencl
publikaci nazvanou Velvary, kapitoly z dějin královského města. Vydalo ji velvarské
Městské muzeum.
Publikace má sešitový charakter, vedle zajímavostí, starých, pouličních fotografií, kreseb i
grafik se autoři soustředili na chronologicky líčené, „vážné“ dějiny Velvarska od pravěku do
roku 1945. Kapitoly jsou stručné, autoři se ale výběrově věnují i detailům, které dobře
ilustrují nejen co se ve městě dělo, ale i jakou měly události odezvu.

Malé Velvarské dějiny uvádějí do kontextu obecných českých i evropských událostí, které se
občas města dotýkaly velmi reálně.
Velvary vyrostly na důležité obchodní cestě, která městu přinesla bohatství i vážnost. Už
středověcí obchodníci s povozy tady nocovali, protože Velvary jsou vzdálené od Prahy jeden
den chůze zvířat, táhnoucích náklad. Stejná cesta se však stávala v období válek prokletím.
Často tudy táhla vojska, která se v bohatém městě s oblibou zastavovala a rekvírovala
především potraviny. Vojáci se nechávali hostit nebo drancovali a vypalovali domy.
Po třicetileté válce například zůstalo v dříve protestantsky orientovaném městě ze stopatnácti
měšťanských domů pouze patnáct. Ve válečném roce 1866 zapsal do farní kroniky tehdejší
děkan Václav Bernardin: „... měl jsem to potěšení po čtyři neděle pruské vojsko v domě mém
v hojné míře častovati, a k tomu všemu buď generála neb obrsta v mých pokojích s jeho
adjutatntem bytem míti. Ale to bylo mé štěstí, že jsem měl vždy štábního důstojníka v domě,
kdyby toho nebylo bývalo, bylo by mne vojsko utýralo a můj lid sužovalo.“ Děkan dále popsal
cholerovou epidemii, kterou vojáci přivlekli, a které denně podléhalo deset až patnáct lidí.
Publikace se podrobněji věnuje Velvarům během okupace, hlavně aktivitám pronacistické
organizace Vlajka, napojené na kladenskou jednotku gestapa. Velvarští „vlajkaři“ si krutě
vyřizovali osobní účty, udávali své rivaly, kteří často ani nebyli zapojení do odboje.
Z Velvaranů přišlo o život v nacistických rukou šestasedmdesát lidí, z toho sedmatřicet Židů.
Zvláštní kapitola knihy popisuje spolkový život města, píše se v ní o Sokolech, Divadelním
Tylově spolku i sborech a hudebnících. Téměř povídkový charakter má kapitola věnovaná
písničce Ó Velvary, ó Velvary, kde jsou mé tolary, která má spletité historické pozadí.
Inspiroval ji jedenáctiletý soudní spor, ve kterém vystupuje krásná a lstivá šenkýřka Dorota a
dokonce i císař Rudolf II.
(mč)

Hostinec Reduta a U Zlaté hvězdy, kolem roku 1880. Archív Městského muzea Velvary
Poznámka redakce:
Publikaci lze zakoupit v městském muzeu a na MěÚ Velvary. Cena 330 Kč.

MĚSTSKÁ

KNIHOVNA

pro vás poprvé pořádá
mimořádnou prodejní akci s názvem

DEN

PRO KNIHU

Ve středu 10. prosince bude v prostorách velvarské knihovny prodávat knižní
novinky pro děti i dospělé čtenáře knihkupectví Petra Houšky ze Slaného.
Budete si zde moci vybrat z velkého a hlavně pestrého výběru nových knih
všech žánrů od pohádek, přes encyklopedie, detektivky, romány pro ženy a
další zajímavé tituly.
Těšíme se na setkání s vámi

ve středu 10. prosince
v době od 10.00 do 16.00 hod.

V Panské hospodě se bude čepovat krásná literatura
********************************************************

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech děkuje touto cestou všem svým příznivcům, městu
Velvary, podnikům, podnikatelům a sponzorům za podporu jeho činnosti v uplynulém roce
2008. Do nového roku přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti. V roce 2009 si připomeneme 145. výročí založení nejstaršího dobrovolného
hasičského sboru v Čechách, který vznikl u nás ve Velvarech.
Výbor SDH Velvary

Základní škola
informuje...
Dne 20. listopadu proběhlo na naší škole mnoho ohlášených akcí. Od 10
hodin jsme měli den otevřených dveří, kde žáci prezentovali své znalosti
o státech EU. A touto hodinou začal i prodej výrobků našich žáků na
pomoc dětem žijícím ve slumech v Brazílii.
Podařilo se nám prodat všechny naše výrobky za celkovou částku 6 485,Kč. Touto sumou jsme byli příjemně překvapeni. Nadace „Divoké Husy“
zdvojnásobí náš výtěžek a odešle jej na vzdělávání dětí v Brazílii. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří nám přispěli a zakoupili si výrobek.
Poděkování patří i p. uč. Tlusté a Kovaříkové za pomoc při realizaci
prodeje a žákům, kteří se podíleli na prodeji.
V. Dvořáková
*********************************************
Sdružení Natvrdlí a Městské muzeum Velvary
vás srdečně zvou na další
cestovatelský večer

SVATÁ ZEMĚ OD EGYPTA PO PERSII,
OD JEMENU PO LIBANON
12.12. 2008 od 20.00 hodin
v sále Městského muzea Velvary
Na cestě s koněm či velbloudem? Alois Musil – přelud pouště
nebo dobře vyretušovaný zakladatel české orientalistiky?
Něco slov, odpovědí, fotografií nabízí očitý svědek Pavel
Michal.
Vstupné 30,- Kč

Městské muzeum Velvary
Vás zve na
Prodejní výstavu
Heleny Dudové
6.-21.prosince 2008

„Krásné vánoce z přírody“
(vánoční aranžmá)

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

Pracovníci Městského muzea Velvary oznamují, že
v době od 24.12. 2008 do 1.1. 2009 bude muzeum
uzavřeno. Děkujeme za pochopení a přejeme všem
občanům Velvar krásné Vánoce a v roce 2009
hodně štěstí a zdraví.
Ing. Jitka Kůrková
PhDr. Jan Pömerl

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNUC
a Obec Černuc
si Vás dovolují pozvat na
netradiční
VÁNOČNÍ besídku,

která se uskuteční
v kostele sv. Barbory v Nabdíně
v neděli 21. 12. 2008 od 14.00 hodin
Pro účastníky akce je zajištěna autobusová doprava po trase Miletice,
Černuc, Nabdín a zpět.
odjezd:

Miletice – autobusová zastávka - 13. 45 hodin
Černuc – obecní úřad
- 13. 50 hodin
Těšíme se na každého z Vás.

Přijďte se podívat, co jsme si pro Vás připravili.
******************************************************************

Pozvánka
ČSŽ Uhy zve děti na Mikulášskou besídku,
která se koná 6.12.2008 v sále u restaurace Uhy.
Čekáme návštěvu Mikuláše, Anděla a Čertíka.
Jsou připraveny hry, soutěže i odměny.
Začátek je v 15:00 hodin.

Nabídka zaměstnání
Allegro s.r.o., vnitřní stavby
Přijme do HPP programátora děrovacího lisu (stroj TRUMPF).
Uchazeč může být držitelem průkazu ZTP. Nástup ihned.
Provozovna Bratkovice – Velvary
Kontakt: 724 265 024 p. Vejřík
Email: vejrikt@allegro-praha.cz

Kuchyň Velvary (Areál Comax)
přijme kuchaře (ku)
na ranní směnu od pondělí do pátku.
Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 315 730 135 nebo 728 221 343

Co to vlastně je ve Pcherách?

Je všeobecně známo, že když se postaví na nějakém pořádném kopci hrad nebo
televizní vysílač, je z toho dominanta, viditelná široko daleko kolem. Když se ale postaví
taková dominantní stavba na rovině – je kupodivu vidět taky zdaleka. To je případ pcherské
větrné elektrárny, kterou lze pozorovat skoro z celé severní poloviny Středočeského kraje.
Vrtalo mi hlavou, cože to tam vlastně stojí. Abych ukojil svou (a snad i Vaši)
zvědavost, pátral jsem po všech dostupných informacích. A tady je z nich to, co jsem
považoval za nejpodstatnější a nejzajímavější.
Teprve 15. srpna 2007 byly zahájeny stavební práce na budování největší větrné
elektrárny v České republice. Postupně byly zaměřeny a vybudovány základy, příjezdová
cesta a přípojka na elektrickou distribuční síť. Výstavba pokračovala opravdu maximálním
tempem a už v listopadu byly stavební práce dokončeny. Díly elektrárny byly z Finska
přepraveny lodí do Hamburku, odtud po Labi do Mělníka a potom už po silnici do Pcher. Část
nákladu (listy rotoru) musela být pro svůj rozměr přepravována z Polska po souši přes
hraniční přechod Chotěbuz. Koncem ledna 2008 začala montáž dvojice 88 metrů vysokých
stožárů s trojlopatkovými rotory o průměru 100 metrů vybavených špičkovou finskou
technologií WinWinD.
V únoru byla montáž dokončena a už 3. dubna 2008 začala elektrárna vyrábět a
dodávat elektřinu. Tedy za necelých osm měsíců byla stavba od prvního kopnutí do země
dokončena a uvedena do provozu! Náklady na výstavbu a pořízení technologií představují
190 milionů Kč a při předpokládaném objemu výroby elektřiny se investice vrátí zhruba za
patnáct let.
Elektrárna s výkonem 2 x 3MW (dvakrát tři miliony Watů!) má opravdu impozantní
výkon, pro srovnání uvádím výkony některých známých českých elektráren:
Temelín (2.000 MW) = 10 x Počerady (200 MW) = 14 x Slapy (144 MW) = 333 x Pchery.
Při předpokládané roční výrobě elektřiny 11 až 13 GWh to znamená, že Pchery mohou
pokrýt spotřebu zhruba 5.000 domácností. Jinak řečeno, pro uspokojení potřeby všech
domácností v České republice by stačilo 2.000 takovýchto elektráren.

Výstavba u Pcher byla podmíněna několika příznivými okolnostmi. Především jsou
zde celoročně vhodné větrné podmínky, ale podstatný byl i pozitivní přístup obce
k vybudování takového zařízení. Vyrobená elektřina je ale přenášena přímo do veřejné
distribuční sítě. Ve Pcherách ani nikde jinde na území ČR to nefunguje tak, že by obyvatelé
měli levnější elektřinu z důvodu místní lokalizace a fungování elektrárny jakéhokoliv typu.
Obec ale bude ročně dostávat příspěvek do svého rozpočtu ve výši 240.000 Kč, bez ohledu na
množství vyrobené elektřiny.
Vznikly i obavy, zda elektrárna nebude narušovat životní prostředí obce a jejího okolí
nadměrným hlukem nebo jinými negativními jevy. Elektrárna se nachází 600 metrů od
nejbližších obytných budov a hladina zvuku se v této vzdálenosti od zařízení pohybuje okolo
35–40 dB, což odpovídá průměrné hladině zvuku v obydleném obývacím pokoji. Agentura
ochrany přírody a krajiny uvádí, že les vydává při rychlostech větru 20 km/hod přibližně
stejný hluk jako větrná elektrárna. Povolené hladiny hluku jsou podle českých zákonů na
úrovni 50 dB (den) a 40 dB (noc), což větrná elektrárna v Pcherách dodrží s velkou rezervou.
Byl jsem se na místě podívat osobně a mohu potvrdit, že hluk i při poměrně silném větru je na
závětrné straně skutečně minimální.
Zůstává ještě nezodpovězená otázka estetičnosti takového zařízení. To je pochopitelně
věc individuálního názoru každého z nás. Z doby dávno i nedávno minulé jsou známé
příklady staveb, které po své realizaci vzbudily silný odpor a po čase už jsou považovány za
organickou součást měst nebo krajiny. Namátkou uvádím jako příklad – Obecní dům v Praze,
televizní vysílač na Ještědu, Tančící dům či televizní vysílač na Žižkově. Já osobně považuji
pcherskou elektrárnu za velice estetickou technickou stavbu s vynikajícími technickými
parametry, která řeší potřebu výroby energie z obnovitelných zdrojů.
Sazená, listopad 2008

Ing. Rudolf VOTRUBA

************************************************
Poděkování
Za mimoškolní strávníky si dovoluji koncem roku poděkovat kolektivu kuchařek Školní
jídelny ve Velvarech pod vedením paní R.Vosmíkové za celoroční přístup ke své práci. Kromě
velmi chutné a rozmanité stravy nám připravují příjemné prostředí, kde rádi trávíme polední
přestávku a pravidelně se dobře naobědváme.
Libor Šulc

*********************
Pronájem bytu
Nabízíme k pronájmu byt 3+1 s garáží ve Velvarech, Malovarské ulici ve
zvýšeném přízemí. K nastěhování od ledna 2009.
V případě zájmu volejte na telefon 731 600 633.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VELVARY VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

POSLEDNÍ LEČ
20.12.2008 V 19 HODIN, SPOLEČENSKÝ SÁL UHY
K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA AKCE

BOHATÁ TOMBOLA
VSTUPNÉ 70,- Kč

Prodej bytu
Prodám byt 2-KK, 54 m2, v osobním vlastnictví, ve Velvarech.
Informace na telefonu: 607 510 116

Příznivcům Slovanu Velvary
Skončily soutěže kopané v roce 2008. Sportovní aktivity oddílu kopané Slovan
Velvary znovu ožijí v příštím roce, který bude rokem jubilejním – 90.
Slovan Velvary v právě končícím roce úspěšně ozdobil svou činnost postupem
dominantního I.A mužstva do Krajského přeboru, B mužstva do nejvyšší soutěže
okresní kopané – Okresního přeboru a pokračováním účasti mládeže v krajských
soutěžích I.A třídy. V historii velvarské kopané se toto obsazení soutěžících
podařilo docílit poprvé. V dohrané polovině soutěžního ročníku 2008-2009 se
většina našich soutěžních kolektivů dokázala vypořádat s náročností hraných
soutěží a v tabulkách obsadily velmi příznivá místa. Výjimkou jsou mladší žáci, u
nichž se projevuje nedostatek fyzicky vyspělých a hlavně talentovaných jedinců.
Vedení oddílu by uvítalo zájem rodičů, zejména tatínků, nebo bývalých hráčů.
Nedostatek vedoucích a trenérů je jedním z nejvážnějších problémů v současnosti
neřešitelných.
Umístění mužstev v polovině soutěžního ročníku 2008-2009
A mužstvo - Krajský přebor – 3. místo – 35 : 20 – 32 bodů
B mužstvo - Okresní přebor – 3. místo – 34 : 22 – 25 bodů
Dorost – I.A tř. (kraj)
– 6. místo – 29 : 32 – 21 bodů
Starší žáci I.A tř. (kraj)
– 8. místo – 32 : 46 – 17 bodů
Mladší žáci – I.A tř. (kraj) - 12. místo – 20 : 71 – 6 bodů
Postupem a úspěšnými výsledky našich mužstev se zvýšil zájem diváků. Na
fotbalovém stadionu často vítáme nejen občany našeho města, ale i fotbalové
příznivce z blízkého okolí. S radostí si uvědomujeme, že naše činnost nachází
odezvu u veřejnosti. Předpokládáme, že dokážeme i nadále udržovat a dle
možnosti zlepšovat prostředí, a tím se našim příznivcům odvděčit.
V závěru roku 2008 děkujeme všem našim sponzorům: Městu Velvary,
Okresnímu výboru ČSTV v Kladně, Okresnímu výboru fotbalového svazu,
podnikům: COMAX Velvary, CONNECT Velvary, VELVANA Velvary, ROTTEX
Velvary, panu Františku Blažkovi, panu Josefu Švejdovi, panu Jiřímu
Schwartzovi, panu Ing. Josefu Bílkovi a všem ostatním, kteří svým pochopením,
technickou a ekonomickou pomocí pomohli realizovat naší činnost a našim
divákům, hráčům a funkcionářům, bez nichž by naše kopaná nemohla existovat.

Velvarská kopaná přeje všem krásné, šťastné a veselé Vánoce a Nový rok !
Slovan Velvary
oddíl kopané

V. Fencl :

Vltava ve Velvarech ?
Mnozí si budou možná významně ťukat na čelo a říkat si co je to za nesmysl.
Je to však pravda. Bylo to ale již velice dávno.
Na konci třetihor a samém počátku čtvrtohor byla praVltava jen malý
přítok praBerounky. Obě řeky tehdy ústily do velkého jezera (Kobyliského),
které se rozkládalo ve značné části dnešních Středních Čech, vody jezera však
postupně odtekly do Severního Německa. O něco později je praVltava bohatě
napájena vodami z dalšího jezera, tentokrát z prostoru dnešních jižních Čech.
Její tok stále mohutní, až se role obrátí a od té doby je Berounka jejím
přítokem.
Tok praVltavy se ale nenacházel v těch místech, kde je dnes. Někdy na začátku
čtvrtohor (asi před 1,5 mil. let) si razila praVltava cestu na západ směrem
k Řípu. Tehdy to ale nebyl nám všem tak důvěrně známý „kopeček„ ale
„stratovulkán“. Hora se strmými stěnami čnícími do výšky několika set metrů.
Teprve kruté mrazy v pozdějších dobách ledových rozdrtí horniny na jejím
vrcholku a suť na úpatí hory vytvoří její dnešní podobu. Řeka tehdy tekla přes
Nelahozeves, Uhy, Chržín, Sazenou k Ledčicům. Zde se její tok větvil ve dvě
ramena. Západní rameno pokračovalo přes Straškov, Dušníky k Lovosicům, kde
ústilo do Labe.
Druhé rameno obtékalo horu z východní strany. Vedlo přes Černoušek,
Ctiněves, Libkovice a někde zde také vtékalo do praLabe .
Vltava je však jako každá „ žena“ vrtošivá, a tak po několika tisících letech
opouští své západní rameno a teče kolem Řípu pouze z východní strany. Tento
směr již nikdy neopustí. Postupně přesunuje svůj tok stále více k východu až
nakonec skončí v širokém údolí východně od Kralup. Zde se asi před 0,5 mil. let
„definitivně“ usadí. I tady však ještě několikrát svůj tok, nebo alespoň některé
jeho úseky, změní.
Řeky, tak jako většina věcí v přírodě, mají své zákonitosti. V jejich případě
obecně platí, že mají tendenci stále zahlubovat svůj tok do krajiny. A to tím více,
čím je podnebí bohatší na srážky. V obdobích, kdy je srážek méně, zase svá
koryta zanáší naplaveninami a také v příhodných místech svůj tok klikatí a
vytváří meandry. V místech, kde v dávné minulosti řeky svá koryta opustily,
zanechávají různě mocné nánosy – terasy. Ve čtvrtohorách prakticky
neexistovala ornice a silné mrazy v dobách ledových rozmělňovaly horniny.
Říční nánosy z těch dob jsou tedy tvořeny převážně písky.
Geologové zkoumající říční terasy Vltavy, tak po letech badání mohli
sestavit jejich obraz. Z našich badatelů to byli hlavně Q.Záruba, B.Balatka,
J. Sládek, K.Žebera, kteří se zabývali těmito terasami v Dolním Povltaví. Zde
určili celkem VII teras, které zde, na Podřipsku při změnách svého toku Vltava
zanechala.

Od nejstarší Krabčické terasy, jejíž zbytky se nachází nejen v okolí Řípu,
ale i na plošině táhnoucí se od Lešan okolo dnešního „Velvarského „ lesa až
k Radoviči. Následující terasa je nazvaná ledčickou. Její nánosy písku jsou
nejmocnější mezi Chržínem a Uhy (až 10 m). To také umožnilo vznik
vyhlášených pískoven v našem regionu. Tak bychom mohli pokračovat dále až
k poslední - VII terase - hostinské (Hostín u Vojkovic), jejíž vrstvy leží na
současném dně Vltavy.
Vltavu na její pouti následoval tehdy i praBakovský potok. Vystoupáte-li tedy
dnes na vršek Radoviče stanete na zatím nejstarším známém dně Vltavy.

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

Poděkování
Na konci tohoto roku děkujeme zaměstnancům Domova Velvary za jejich práci pro klienty
tohoto zařízení. Děkujeme paní ředitelce Urbanové, paní Hasalové – vrchní sestře, paní
Turkové – sociální pracovnici, paní Hampeisové – účetní, paní Husákové – skladní, všem
sestřičkám, kuchařkám a kuchařům, pracovnicím v prádelně a samozřejmě i pomocným
pracovnicím v jídelně.
Přejeme hezké Vánoce a šťastný nový rok!
Za výbor obyvatel Viera Matusová, Jiří Krejčí

Z historie:
Dr. Rudolf Čermák: Velvary před a v začátku třicetileté války (pokračování z č. 10)
Proto také mohli si Velvarští za nového děkana zvoliti Pavla Roubíčka, kněze
v Budyni nad Ohří, ač týž byl ženat, tedy jistě luterána. Příjmy obecní již klesaly a vydání
rostla. Velvary ležely na hlavní silnici ku Praze a nebylo téměř dne, aby vojsko městem
netáhlo, o jehož výživu bylo měšťanům pečovati. K zlepšení důchodu obecního nařízeno
várečníkům platiti z každé várky 1 kopu míš. obci. Útisky a velké platby byly příčinou, že
počalo stěhování z města do ciziny. Mandaléna Březinka r. 1621 odcházejíc do Lužice
prohlásila, že nevrátí-li se do roka zpět do vlasti, postupuje městu svůj dům na Brčkově č.
129; už více nepřišla.
Kníže z Lichtenštejnu neúprosně vymáhal nedoplatky na berních, ukládal nové daně a
dávky a zaváděl rekvisice obilí. Rychtářům přísně nařídil, aby každého do vězení vsadili, kdo
by mezi lidem nepravdivé, mylné a posměšné zprávy o Jeho Milosti Císařské šířil. Vojsko
v kraji Slánském rozložené opouštělo své ležení a na silnicích loupilo. Václavu Panskému,
když jel z Velvar do Prahy, vzali vojáci pár koní v ceně 70 kop míš. Poručil sice
v nepřítomnosti knížete z Lichtenštejnu jeho zástupce Albrecht z Valdštýna, J.M.C. válečný
rada, komorník a nejvyšší nad 2000 kyrysníky a jedním regimentem německých knechtů, aby
tací škůdcové z řad vojenských byli jímáni, do vazby dáni a přísně potrestáni. Obyvatelstvo
však žádného lupiče vojáka nechytilo, poněvadž se bálo pomsty jeho soudruhů.
K charakteristice válečných dob budiž uvedeno, že r. 1643 upozorňuje zvláštním mandátem
císař Ferdinand III. české obyvatelstvo, že blíží se zase těžké doby válečné, aby si dobře
uschovalo cennější majetek nejenom před lidem nepřátelským, ale i „vojskem naší milosti
císařské“.
Koncem roku 1621 bylo ve Velvarech 21 domů pustých, jichž obyvatelé odešli do
exilia.
Roku 1622 dne 3. února podepsal císař Ferdinand II. generální pardon, jímž udělil
všem, kdož rebelie proti němu se zúčastnili, milost vztahující se však pouze na hrdlo, čest a
svobodu, ne však na jmění, jež dle velikosti provinění jednotlivce v různém rozsahu mělo
propadnouti konfiskaci.
Tu odůvodňuje tím, že na úhradu velkého nákladu na války musil vlastní panství
prodati a dědičné země v zástavu za dluhy dáti. Dluhy tímto způsobem vzniklé chce zaplatiti
zabavením jmění rebelů. Kdo chtěl pardonu dosíci, měl se přihlásiti do 6 neděl u knížete
z Lichtenštejna. Nyní byla pro Velvarské dobrá rada drahá. Rebelie jak jim bylo možno,
činně se zúčastnili, žádati však o pardon bylo by doznáním viny a městským statkům hrozila
pak konfiskace. Nežádati však když konšelé věděli, že nejsou nevinni, bylo rovněž
nebezpečno. A přece se ze všeho obratní páni konšelé chytře vytočili! V nepřítomnosti
nejvyššího purkrabí učinili u úřadu jeho dotaz, mají-li se ucházeti o pardon, ačkoliv vinnými
se necítí a s někdejšími direktory a stavy v žádném spojení nebyli. Podobný dotazu učinil u
nejvyššího hofmistra Adama z Valdštejna. Současně pracovali potají; znajíce slabé stránky
úřednictva v Praze, dávali dary ve viktuáliích na všechny strany. Karlu Fridrichu Platejsovi
z Platenštejna, sekretáři při kanceláři vojenské, poslali indiánské kohouty [7], kapouny, ryby,
máslo, oves, poddaně i Václavu Obyteckému z Obytec, purkrabímu hradu pražského, který
dary vděčně přijal a odepsal, že se rád obci odmění. I u nižších úředníků nešetřili, a skutečně
tajná jich horlivost setkala se s plným zdarem. Dostali od hejtmana při nejvyšším purkrabství
vyřízení, že jim není třeba o pardon se ucházeti, poněvadž se proti J.M.Císařské ničeho
nedopustili. Když nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka do Prahy se vrátil, přišli někteří páni
z rady, aby mu poklonu složili a jej svou věrností ujistili. Šternberk však přijal je nemilostivě
a učinil jim celou řadu výtek:

1. Když r. 1619 z Prahy z té české rebelie přes Velvary do ciziny ujížděl, nikdo
z konšelů ve Velvarech se k němu nepřihlásil, a on sám musil na hospodě za sebe útratu
platiti.
2. Oltáře z kostela vyházeli a nyní ještě přechovávají kněží vyhnané z panství
Zelenohorského.
3. O pardon za jeho zády přímo u knížete z Lichtenštejna se ucházeli.
4. Zatajili mu dědictví po Kateřině Mydlářce, jež bez kšaftu a dědiců zemřela.
Deputace vrátivší se do Velvary vyprávěla v radě, jak v Praze pochodila. Usneseno
koupiti na Mělníce dobré víno a je k udobření Adama ze Šternberku osedlati. Ten sice
mělničinu ochotně přijal, ale spokojen nebyl; chtěl více. Purkrabí Obytecký, jenž velvarským
dělal prostředníka, zaslal přípis, že nejvyšší purkrabí především chce řádnou odpověď na své
výtky, a poněvadž je pro přečiny obce velice rozezlen, žádá k uspokojení sebe větší
rozhřešení. Dodal také, že jim má za zlé koupi Bratkovic od Zejdlice ze Šenfeldu, kterážto ves
prý kdysi náležela k statkům nejvyššího purkrabství.
Poznámky:
[7] Dary indiánských kohoutů [zřejmě krocanů, JP] nebo slepic přicházejí již v účtech
r. 1580.
pokračování příště

