číslo 7/2012

Červenec

ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

ZPRÁVA STAROSTKY
Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 18. 6. 2012
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
• největší investiční akcí, která v těchto měsících probíhá, je oprava střední části střechy a krovu kostela sv. Jiří. Podle sdělení pracovníků firmy, která krov opravuje, přišla oprava „za minutu dvanáct“.
Trámy podpírající sanktusní věž byly v tak špatném stavu, že přímo hrozilo zřícení věže. Dnes byly
pomocí jeřábu tyto hlavní trámy vyměněny a oprava bude pokračovat ve sjednaném rozsahu.
Podle sdělení pracovníků památkové péče jsou však ve špatném stavu i dřevěné konstrukce v tzv.
lucerně, její oprava bude následovat v příštích letech. Před několika týdny došlo ke vloupání
do kostela, i když každý ví, že zde již není co ukrást! Současně s vloupáním zloděj poškodil přilehlý
náhrobek, jehož část měl připravenu k odvezení, ale odvézt ji již nestačil...
• V těchto dnech probíhá stavba přístřešku v místě demolovaných chlévků na dvoře bývalého
děkanství. Věřím, že možnost ukrýt se zde před přímým sluncem uvítají nejen obyvatelé Domu
s pečovatelskou službou, ale i ostatní občané našeho města.
• V minulém týdnu proběhla 2 výběrová řízení na výběr dodavatele, a to na výstavbu kanalizace v Pivovarské ulici, tuto zakázku rada na základě doporučení hodnotící komise přidělila firmě Aquarius
s. r. o. Kladno a na 2. etapu opravy ulic Sokolská – Čechova, tuto zakázku navrhla hodnotící komise přidělit firmě Stavební firma NEUMANN s. r. o. Je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatelestavby
bezbariérového chodníku v Sokolské ulici, tato stavba však bude realizována pouze v případě, že
obdržíme dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Připravujeme také výběrové řízení na
dodavatele stavby cyklostezky z Velvar do Ješína, věřím, že zastavení poskytování dotací Středočeskému kraji ze strany Evropské unie je pouze dočasný jev a že bude moci být stavba realizována.
• Velké naděje vkládáme do nové právní úpravy financování obcí, nový zákon o rozpočtovém určení daní již prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prvním čtením. Tato změna by významně
posílila náš rozpočet, protože v současné době jsou obce naší velikosti diskriminovány. Podle posledních propočtů Ministerstva financí by naše město mělo daňové příjmy
vyšší o 8,6 mil. Kč ročně.
• Věřím, že všichni občané zaznamenali proměnu některých ploch ve městě, např. záhon na rohu
Chržínské a Školní ulice, záhon u Jednoty či záhony v Bezovce. Pevně věřím, že již nebude docházet k vytrhávání zasazených rostlin zloději či vandaly.
• V uplynulém období byly instalovány zpomalovací terče včetně dopravního značení
na silnici k Radoviči a byl opraven asi stometrový úsek této silnice, která je od doby
postavení obchvatu frekventovanější.
• V loňském roce byla instalována expozie Městského muzea do nově pořízených vitrín,
i v letošním roce se nám podařilo získat dotaci ve výši 73 tis. Kč na pořízení dalších vitrín. Tyto vitríny mnohem lépe zabezpečí muzejní sbírky, věřím, že již nebude docházet
ke krádežím exponátů.

• Mateřská škola Velvary si letos připomíná 30. výročí postavení budovy MŠ, při této příležitosti
se konala zahradní slavnost, při níž účinkovaly děti z MŠ. I přes nepřízeň počasí se slavnost
vydařila.
• S velkým ohlasem se setkaly oslavy 530. výročí povýšení Velvar na město a zahájení provozu
na železniční trati Velvary – Kralupy nad Vltavou, tuto akci jsme již hodnotili na minulém
mimořádném zasedání zastupitelstva. Ještě jednou velký dík všem, kteří se na přípravě
a realizaci akce podíleli!
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• S velkým zájmem návštěvníků se setkaly i obě nedávno konané akce, ať už to byl Dětský den
na Malovarském rybníku, který pořádalo o. s. Človíček RaD či Muzejní noc, kterou pořádala
pracovnice našeho muzea Ing. Kůrková ve spolupráci s TOM Javory.
• Ve čtvrtek 7. června 2012 se v zasedací místnosti hasičské zbrojnice konalo setkání, které
organizovala Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy. Na tomto setkání se měli
občané Velvar a okolí vyjádřit k tomu, jak si představují Velvarsko za 10 let. V pátek 8. června
navštívila v rámci předvolební kampaně naše město paní poslankyně Helena Langšádlová.
Občané bohužel nevyužili ani jednu z možností, jak se vyjádřit k současnosti i budoucnosti
našeho města a okolí.
• Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se snažili zachránit život panu Leiblovi,
zejména strážníkovi naší Městské policie panu Michalu Kobzáňovi a panu Dr. Mlynářovi
za jejich maximální nasazení.
Ve Velvarech dne 18. 6. 2012

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Z A J Í M AV O S T I Z M Ě S TA
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V areálu volného času, Slánská ul. - ve dvoře čp.198, začaly stavební úpravy bývalého hospodářského objektu, který „kazil“ vzhled již dříve upraveného dvora bývalého děkanství. Podle návrhu Ing. Barsy práce provádějí velvarští řemeslníci - pánové Vobořil, Ciniburk a Jiránek. Vznikne
zde krytý přístřešek, který bude na základě požadavku památkové péče zakrytý dřevěným pultovým krovem a bobrovkami. Areál tak dozná konečné úpravy a bude plně vyhovovat pořádaným akcím i potřebám města.
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V parku u Cukrovaru byly odstraněny a odvezeny betony z bývalých pískovišť a vznikne zde další zelená plocha pro případné sportování. Do budoucna se uvažuje, že by se v tomto prostoru
vybudovalo přírodního vrbového hřiště.
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Komplikace čeká naše občany a řidiče na mostě přes Bakovský potok v ulici Za Roudnickou branou. Správce komunikace oznámil městu havarijní závady na pilíři, uvolnění kamenů a spár. Zatím byl uzavřen chodník pro chodce po levé straně směrem od náměstí. Zřejmě bude i částečně zúžena vozovka pro vozidla a hlavně vzhledem k běžnému nedostatku peněz u KSUS Středočeského kraje to bude zřejmě na delší dobu!!
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Upozorňujeme motoristickou veřejnost, že v souvislosti s přechodem Centrálního registru vozidel z působnosti Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy a zavedení zcela nového systému
registrace vozidel od července 2012 bude v týdnu od 2.7.2012 do 6.7.2012 v celé republice registr vozidel mimo provoz. Nový systém by měl být v provozu od pondělí 9.7.2012. Tato změna
je celorepubliková a náš úřad vzniklou situaci nemůže ovlivnit. Děkujeme za pochopení
Naše město se bohužel opět stalo místem kriminálního činu. Po 16 měsících byla ve čtvrtek
14.června po poledni znovu přepadena pobočka České spořitelny na náměstí. Způsob provedení se zdá velice podobný. Informace o případu se různí. Podle Kladenského deníku si lupič ozbrojený pistolí odnesl více jak půl miliónu korun. Na místě činu zasahovala i záchranná služba.
Policie ČR žádá veřejnost o informace, vedoucí ke zjištění totožnosti pachatele. Pokud máte nějaké poznatky, které by vedly k dopadení pachatele, volejte linku 158!
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ČLÁNEK
areálem a doprovodila to velmi pěkným
výkladem. Nejemotivnější zážitek na nás
čekal před sousoším lidických dětí. Pohled
6. června navštívili žáci 4. a 5. tříd Lidice.
do jejich tváří a očí, i když jsou pouze z
Důvod byl jednoduchý. Vzhledem k letošbronzu, na nás zapůsobil velkým dojmem.
nímu kulatému výročí je už asi měsíc naším Prošli jsme si tak území celé bývalé vesnice
hlavním tématem atentát na R. Heydricha
a povídali si přitom s naší průvodkyní. Na
a jeho důsledky. Dopoledne strávené na
zpáteční cestě ještě každá třída zasadila v
tomto pietním území bylo vlastně takovým růžovém sadu svůj keř krásně žlutých růží.
symbolickým završením tohoto příběhu.
Obdivovali jsme, jak je památník v současPočasí nám přálo. Začali jsme návštěvou Li- né době krásně upravený a udržovaný. Je
dické galerie, kde jsou vystaveny výtvarné to opravdu důstojné pietní místo.
práce dětí z celého světa. A je tu opravdu
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v nedana co se dívat. Práce jsou skutečně nádher- lekých Lánech. Prohlédli jsme si muzeum
né a leckdy si člověk musí promnout oči,
T.G.M. a podívali se i k bráně zámku, který
nešálí-li ho zrak, když pod obrázkem čte
náš první prezident obýval.
věk dítěte. Děti tu měly připravený i proDomů jsme si odváželi spoustu dojmů a
gram, který byl zábavný a zároveň poučný. poznatků, které dále využijeme při vyučoTýkal se soch a sochařství.
vání.
Z galerie jsme se s paní průvodkyní odeŽáci 4.B
brali na pietní místo. Provedla nás celým

VÝLET DO LIDIC

4

ROZHOVOR

ÚSPĚCH VELVARSKÝCH FOTBALISTŮ
Našemu fotbalovému A mužstvu se uplynulá sezóna nadmíru vydařila. S pohodlným
bodovým náskokem vyhrálo I.B třídu a zajistilo si postup do 1.A třídy krajského přeboru.
Hráči i celý realizační tým tímto skvělým výsledkem udělali radost nejen fotbalovým
příznivcům, ale snad i všem velvarským patriotům.
Po zasloužených oslavách velvarského triumfu jsem pro čtenáře Zpravodaje pozvala
na pár slov Davida Vedrala - trenéra našeho prvního mužstva.

Naznačovaly výkony našich fotbalistů již před
vstupem do sezóny, jak triumfální pro nás
bude, nebo je tento výsledek překvapením?

soupeři a tím pádem by měla být pro fanoušky
i lepší podívaná.

Již v letní přípravě a na začátku sezóny jsme si určili cíl postoupit do první A třidy. V zimní přestávce jsme soutěž vedli o 6 bodů a kvalitně trénovali.
Bohužel bez našich dorostenců, kteří si zatím neuvědomují, že pez práce nejsou koláče, což mě velice mrzí. Rád bych měl v mužstvu pouze velvarské
odchovance.

Důležitou součástí sportu jsou dnes peníze.
Má velvarský fotbal dostatečné sponzorské
zázemí?

Určitě si jako trenér nemůžete dovolit spát
dlouho na vítězných vavřínech. Nezačínáte
se již nyní rozhlížet po vhodných adeptech
na doplnění hráčského kádru?

Pokud byste mohl něco vzkázat příznivcům a
fanouškům velvarské kopané, co by to bylo?

Peníze se shání v této době velice těžce, ale v našem regionu je naštěstí dost štědrých sponzorů,
kteří nám velice pomáhají a tím je zajištěn chod
mládežnických týmů a rezervy.

Poděkování za podporu všech fanoušků, kteří nám
fandí. Doufám, že nám fanoušci zachovají přízeň
Letní příprava bude začínat již v prvních červenco- i v nastávající sezoně, kde nebudeme určitě vše
vých týdnech. Do mužstva bychom chtěli alespoň vyhrávat jako doposud. Bylo by velice pěkné,
kdyby si fanoušci našli čas i na návštěvu našich
dvě nové posily, středního záložníka a obránce.
mládežnických utkání. Není nic krásnějšího, než
vidět pětileté prcky a jejich první fotbalové krůčky.
Co podstatného se postupem do I.A třídy
změní?
Z. Ortová
Budeme hrát o 4 zápasy více s kvalitnějšími
lit
itně
nějš
ně
jším
jš
ímii
ím
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KNIHOVNA A DOMOV VELVARY
Pořádat pravidelná literární setkání s klienty Domova Velvary se již stává tradicí.
Zhruba jedenkrát měsíčně sem mezi seniory zavítá Anna Kratochvílová, knihovnice
velvarské knihovny z půjčovny pro dospělé, s pečlivě připraveným programem.
Zeptala jsem se A. Kratochvílové, jak tyto pořady probíhají?
„Snažím se, aby každé z těchto hodinových setkání bylo pestré a jinak tématicky
zaměřené. Některá témata navrhnu nebo vyberu sama, např.: Pranostiky a lidová
tvorba, Božena Němcová - pohádky, Karel Poláček – sportovní tématika… a některá
připravím na konkrétní přání zájemců - Humor v české literatuře, Betty MacDonaldová a její Vejce a já. Velice zdařilé bylo posezení ke Dni matek s výběrem textů
matka, maminka v české i světové literatuře.
Samozřejmě že to není jenom samotné čtení. Chci, aby se účastníci také zapojili.
Takže někdy si pro ně připravím literární křížovku či malý literární kvíz. Mám velikou
radost, že se posluchači vždy zapojují a někdy ani nestačím dočíst otázku a odpovědi se jen hrnou. Mám z nich velkou radost a také je trochu ráda rozmazluji (ovoce,
sušenky, koláčky) nebo odměňuji křížovkami či knihou.
První setkání se uskutečnilo v říjnu 2010 v rámci Týdne knihoven. Od té doby
se celkem pravidelně setkáváme jednou za měsíc. Těší mě, že o naše společné akce
mají zájem jak ženy, tak muži.
Kromě toho, že si připravím povídání a ukázky z děl, vždy přinesu tašku knížek nejen
k prohlédnutí, ale i půjčení. Tímto bych jim všem chtěla poděkovat.“
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A JAKÝ JE NÁZOR KLIENTEK DOMOVA VELVARY, KTERÉ SE
TĚCHTO AKCÍ PRAVIDELNĚ ZÚČASTŇUJÍ?
paní Hanzlová: „Literaturu mám ráda, chodila jsem roky do knihovny ve Slaném,
ráda získávám nové informace a vyhovuje mi, že paní Kratochvílová donese knihy
na vypůjčení. S těmito setkáními jsem moc spokojená.“
paní Králová: „Na setkání s paní Kratochvílovou se vždy moc těším, paní Kratochvílová je sympatická a ráda jí poslouchám. Vždy ochotně donese vybranou literaturu.“
paní Štětková: „Líbí se mi poutavé vyprávění paní Kratochvílové, pokaždé se na
ni těším.“
Zajímalo mě, jak na tato setkání nahlíží vedení Domova a jeho zaměstnanci. Poprosila jsem proto o pár slov sociální pracovnici Domova Velvary, paní Pavlu Turkovou, DiS:
„Aktivita městské knihovny, která přišla s nápadem pravidelného čtení pro naše
klienty, je z naší strany velice vítána. Jednotlivá setkání s paní Kratochvílovou se
vždy váží k určitému literárnímu období nebo výročí a naši klienti si mohou oživit
své znalosti a velmi často získat i nové informace, které jim paní Kratochvílová dokáže vhodnou formou předat. Většina klientů, kteří se besed účastní, mají literaturu rádi a sami si knížky půjčují a čtou. Jsou však mezi nimi i ti, kteří dříve četli rádi,
ale v současné době si většinou z důvodu zhoršeného zraku sami číst nemohou. A
právě oni nejvíce ocení možnost poslechnout si úryvky z vybraných knih.
Chtěla bych touto cestou pracovnicím velvarské knihovny poděkovat a popřát jim
i našim klientům ještě mnoho dalších milých setkání.“
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ...

ANEB CO NOVÉHO
NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Vážení čtenáři,
čas rychle plyne, a tak se přiblížil konec školního roku. I minulý měsíc byl bohatý na události.
25. května odstartovaly dvě důležité akce. Toho dne ráno vyjel autobus se 30 žáky napříč všemi
ročníky směrem do Španělska. Čekala na ně cesta do Katalánska na pobřeží Costa del Marisme,
kde v letovisku Callela prožili příjemných 8 dní. Hotel Esplai jim poskytl velice slušný komfort,
děti ochutnaly španělská jídla. Součástí pobytu byla návštěva Barcelony.
Všichni obdivovali nádhernou katedrálu Sagrada Familia architekta Antonia Gaudího a přilehlý park Guell s nejdelší mozaikovou lavičkou na světě. Chlapcům se splnil sen, protože navštívili fotbalový chrám Nou Camp. Dalším výletem se organizátoři zavděčili těm, kdo mají rádi zvířata a vodní hrátky na tobogánech a skluzavkách. Velmi děkujeme pořadateli této akce, což bylo
sdružení rodičů KRPDŠ. Do Španělska také cestovali manželé Sirotkovi, rodiče žáka Štěpána, kteří si vyzkoušeli své pedagogické dovednosti, ve kterých velmi dobře obstáli.

Druhou velmi očekávanou akcí zejména pro žáky 2. stupně se stal vodácký kurz. Sjíždět řeku
Ohři vyrazilo 30 žáků se 3 učiteli. Základní tábor vybudovali v Tršnici, místě vzdáleném asi 2 km
od Chebu. Během pětidenního putování po této krásné české řece absolvovali asi 90 km.
Vytvořil se dobrý kolektiv, ti starší pomáhali mladším. Všichni si užili spoustu legrace a zábavy,
protože se některým podařila nedobrovolná koupel. Jistě zajímavou součástí akce se stala
návštěva likérky, kde se vyrábí světoznámý bylinný likér zvaný Becherovka. Ale ani našim
vodákům se nepodařilo odhalit výrobní tajemství. Ke zdařilému průběhu kurzu přispělo ideální
vodácké počasí.
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Od 21.5.-8.6. na naší škole proběhlo testování 5. a 9. ročníků. Žáci psali testy z českého jazyka,
matematiky a anglického jazyka. Ani nám se nepodařilo absolvovat všechny testy bez technických problémů. Školu navštívil pracovník České školní inspekce a probíral s učiteli problémy týkající se tohoto testování.
Závěr školního roku je tradičně zaměřen na sportovní aktivity. Letos jsme se soustředili na florbal a atletiku, kde jsme dosáhli několika zajímavých úspěchů, o kterých jste byli informováni. Ve
všech těchto aktivitách hraje důležitou úlohu Centrum sportu, které řadu akcí financuje a pořádá. Centrum také podporuje nové sporty, např. T-ball a Kin-ball, pro které získalo potřebné sportovní vybavení.
Ve dnech 25.-27.6. 18 sportovně založených žáků ze 5.-7.tříd se účastní Her 3.tisíciletí v Jesenici.
Velký úspěch zaznamenali malí fotbalisté, žáci 5. a 6. tříd, kteří vyhráli fotbalový turnaj v Kralupech nad Vltavou.

Týden od 18.- 22.6. jsme nazvali Škola za školou. Některé třídy vyjely na školy v přírodě, jiní poznávají krásy okolí Velvar, probíhají školní výlety.
Novou předsedkyní sdružení KRPDŠ se stala paní Lenka Křížová.
Závěrem ještě poděkování. Vedoucí ŠD Alena Ježková děkuje touto cestou panu Václavu Veselému za sponzorský dar v podobě barev.
Všem čtenářům přejeme krásné léto a příjemnou dovolenou.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary
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TOXIKOLOGICKÁ RIZIKA
V DOMÁCNOSTI
MUDr. Hana Farná je zaměstnankyní Toxikologického informačního střediska (TIS) Kliniky
pracovního lékařství 1. LF UK v Praze.
Žije trvale ve Velvarech.

V červnovém vydání Zpravodaje nás MUDr. Farná varovala před toxikologickými nástrahami české přírody. Dnes se zaměříme na běžnou domácnost.

Které pokojové rostliny jsou z toxikologického hlediska nejzáludnější?
Většina pokojových rostlin je už tak „přepěstovaná“, že dráždivé a toxické látky má více méně
odbourané. A tak mnohé pokojové kultivary jsou na rozdíl od svých „divokých předků“ už docela krotké. Ovšem nedá se na to bez výhrad spoléhat. Nejznámější je asi Dieffenbachie, má ve své
šťávě mikroskopické jehličky šťavelanu vápenatého. Po požití lokálně bolestivě dráždí, jazyk
a sliznice hltanu otékají, . Na kůži působí tak zvané chemické popáleniny. Celková otrava by
ovšem nastala až po požití enormního množství, což prakticky nepřichází v úvahu. Mnohé
exempláře se už těchto vlastností zbavily a dráždí buď málo, nebo vůbec ne. Po požití kousku
rostliny je vhodné podat chladné tekutiny (vodu, mléko, čaj) a vyčkat 30 minut. Pokud se v této
době nic neprojeví, nemusíme se už obvat. V opačném případě je nutné ORL vyšetření.
Dieffenbachie je doma v Brazílii, v amazonské džungli. Ale její „příbuzný“, aron plamatý, je rozšířený i u nás, ve vlhkých lesích. Je představitelem celé čeledi Aronovitých, které tvoří celou skupinu oblíbených pokojových rostlin. Patří sem například známý filodendron (často se vyskytuje
v kancelářích), známá svatební květina kala a její blízký příbuzný Spatiphylum (český název
lopatkovec nebo toulcovka).
Dále jsou to pryšcovité rostliny. Je to velice různorodá čeleď, některé připomínají kaktusy (a jsou
za ně mylně považovány), zcela jinak vypadá Pryšec překrásný – Euphorbia superba, známá
všeobecně jako „vánoční růže“ s dekorativními červenými listy. Patří sem i oblíbená Kristova
koruna, a mnoho jiných pryšců, poslední dobou si získal oblibu Zamioculcas a Aglaonema,
zvaná někdy spící panna. Mléčná šťáva pryšců obsahuje komplex látek pryskyřičné povahy,
které mohou různě silně dráždit. A opět záleží na „přepěstovanosti“ pokojového kultivaru.
Určité nebezpečí znamenají nové, exotické odrůdy, které stále přibývají.
O durmanu už byla řeč v jiné souvislosti, jen připomínám, že existují i zdobné, pokojové durmany, které se svých obsahových látek (atropin a skopolamin) nezbavily a představují stejné riziko
jako divoké durmany na skládkách.
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A co hnojiva, která na pokojové rostliny používáme?
Běžná hnojiva pro pokojové a balkónové rostliny nejsou nebezpečná, ať už se jedná o granule
nebo o tekutou formu. Obsahují dusičnany, fosfáty a draslík. Stopové prvky se neuplatní, protože jejich množství je opravdu jen stopové. Po náhodném požití naředěného hnojiva by nanejvýš
mohla být mírná nevolnost. Po požití koncentrovaného hnojiva by tato nevolnost mohla být
větší, ale ohrožení neznamená. Jen docela malé děti by mohly mít problém s obsahem dusičnanů.
Po požití stačí podat tekutiny a několik tabletek aktivního uhlí. Závažnější je hnojivo pro ovocné
stromy, které obsahuje ledek čilský (dusičnan sodný). Zde by po cucání krystalů (dítě je může nalézt na trávníku) mohlo způsobit i závažné podráždění trávicího traktu.

Je pravda, že zrádné jsou i kuchyňské fazole konzumované za syrova?
Ano, to je pravda, kupodivu málo známá. Kuchyňské (i okrasné) fazole obsahují druh bílkoviny,
tzv. toxalbumin, který má název fasin, který silně dráždí trávicí trakt. Po požití syrových plodů
vyvolá za několik hodin i těžké zvracení s průjmy. Ovšem je termolabilní a spolehlivě se ničí varem.
Že děti (ale i dospělí) ochutnají syrové fazole, se stává dost často. Ale i při těžkých příznacích
je příznivá prognóza, musí se ovšem dodávat tekutiny v infuzích.

Nehrozí zvláště dětem nebezpečí od oblíbeného dekorativního osvětlení, jakým jsou
třeba olejové lampičky?
Ano, protože lampový olej je v podstatě totéž, co benzín. Po požití hrozí vdechnutí tekutiny, ať
už přímo, nebo při zvracení, popřípadě při kašli nebo říhání. U malých dětí stačí i velmi malé
vdechnuté množství (0,5 – 1 ml). Následkem vdechnutí může být tak řečený chemický zánět plic.
Pokud dítě ochutná lampový olej, není vhodné podávat mléko (usnadňuje vstřebávání a následnou omámenost), naprosto nevhodné je vyvolávat zvracení. Podáme tabletku aktivního uhlí
(aby se předešlo nevolnosti) a kontaktujeme lékaře nebo zdravotnické zařízení.

Napadá mě, jestli děti nějak neohrožují i gelové svíčky?
Gelové svíčky na rozdíl od běžných svíček skutečně představují nebezpečí. Dají se zjednodušeně
označit jako petrolej v tuhém stavu (což si málokdo uvědomuje). Považujeme je za velmi zrádné,
protože svým vzhledem a vůní často napodobují poživatiny – želé, pudink s ovocem, dokonce
i vídeňskou kávu a podobně. Po požití (a splést se může i dospělý) opět hrozí nevolnost,
vdechnutí a následný chemický zánět plic.
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VELVARY MAGICKÉ (?)
Velvary oplývají prokazatelně bohatými dějinami. Ovšem jako takřka každé zajímavé místo, které toho má již „hodně za sebou“, si nemálo věcí nechávají pro sebe, nebo o nich ví jen několik zasvěcených či vnímavých jedinců.
Člověkem z nejpovolanějších, se kterým ve Zpravodaji čas od času
nahlédneme za oponu takových událostí či zvláštních velvarských
míst, je pracovnice muzea Ing. Jitka Kůrková.
Určitě nejsem jediná, koho by zajímalo, jestli ve Velvarech neexistuje
U
– jako třeba v prostorách nedostavěného chrámu v Panenském Týnci
- nějaké místo, z něhož lze čerpat léčivou energii?
Panenský Týnec je místo se silnou energií, i když já bych byla opatrná
P
s termínem léčivá. Na každého z nás energeticky bohatá místa působí
b trochu jinak. Ve Velvarech je takovým zvláštním místem malovarský
sk hřbitůvek s kostelem Všech svatých. Kdykoliv vstoupím dovnitř
a zavřu za sebou těžká hřbitovní vrata, zastaví se čas a já mám pocit,
jako
ja bych se ocitla v dobách dávno minulých.
Co zde může citlivý člověk pocítit?
Určitě zklidnění, rušné a stresové 21. století zůstává za zdí a mezi starými náhrobky jen poklidně
plyne čas. Vzhledem k tomu, že jsem „postižena“ svým zaměstnáním, často si tady sednu a nechávám na sebe působit příběhy z dávných časů, vracím se o staletí zpátky do bývalé osady Malovary a představuji si, jak se žilo na tvrzi a dvorech třeba ve středověku, kdo asi naléval víno z
krásné cínové konvice nalezené spolu s dalšími kousky cínového nádobí při stavbě bytovek stojících před areálem hřbitova.
Kostel Všech svatých zase zažil mnohé svatby, křtiny, pohřby, celá staletí tu lidé prožívali štěstí, radost i smutek a žal… a všechno to zůstává v jeho zdech a prostoru, záleží jen na naší vnímavosti, možná i fantazii….
Je to jen váš osobní zážitek, nebo to samé vnímají i jiní lidé?
Provázím návštěvníky nejen vlastní muzejní expozicí, ale často jim vyprávím i o historii města a
jeho památkách nebo chodíme přímo po městě. Pokud se návštěvníci nezúčastní některé z vlastivědných vycházek, snažím se alespoň, aby sami navštívili některá zajímavá místa ve Velvarech.
Jedním z nich jsou samozřejmě i bývalé Malovary. Setkám-li se pak s těmito návštěvníky znovu,
dávají mi za pravdu, že areál hřbitova i s kostelíkem Všech svatých má zvláštní atmosféru. Někteří lidé ji cítí už po cestě malou alejí vedoucí k hřbitovní bráně. Ne vždy ji ale všichni vnímají tak
pozitivně, jako já. Jedna z návštěvnic se mi svěřila, že na ni z toho místa dýchl velký smutek a nebylo jí zrovna dobře po těle. Jak už jsem podotkla na začátku, záleží na osobnosti každého člověka, ale i jeho momentálním rozpoložení, jak na něho takové magické místo zapůsobí.
Zdeňka Ortová

12

ANKETA
(osloveni byli náhodní respondenti v pondělí 18. června na velvarském náměstí)
Mají Velvary nějaké místo, které považujete za magické?
Jiří P. (57 let)

To netuším. Ale takový divný pocit mám vždycky na hřbitově
poblíž kostela sv. Jiří.

Jana B. (49)

Hodně sklíčeným dojmem na mě zapůsobila bývalá šatlava
v přízemí radnice. Byli jsme tam jednou při dni otevřených
dveří. A nahoře na Radoviči stál velký strom, u kterého mi bývalo
naopak hodně příjemně.

Petr S. (48)

Nemám ten pocit. Já na tyto věci moc nejsem.

Miloslava Č. (42)

Asi ano. Je to studánka pod Radovičem a bezpochyby i kostel
sv. Kateřiny.

Petra S. (26)

Nejsem ve Velvarech tak často, abych je mohla nějak víc procházet, takže nevím.

Radka V. (47)

Nemám tušení. Je tu určitě spousta pěkných i zvláštních míst,
ale já na magická místa moc nevěřím.

Michal P. (27)

Zajímavě na mě působí bunkr, když se jde k Cukrovaru po vlečce.

Věra V. (71)

Já na to nevěřím, takže ne.

Zdena B. (63)

Nemyslím si, že je tu takové místo.

Miluše S. (46)

Morový sloup má něco do sebe, určitě. A jak je teď večer
nasvícený, působí doslova magicky.

Milena K. (83)

Já se musím zamyslet. Asi nic, není tu žádný hrad. A já osobně
tomu nevěřím. Možná je to škoda. Já jsem spíše vděčná za setkání s dobrými lidmi a děkuji Bohu, že jsem jich potkala dost.

František K. (52)

Určitě tu je pár míst. Působí tak na mě třeba jedna hrobka.
Pozitivně určitě Morový sloup. Vím i o místech, kde se tu dříve
duchařilo a lidem, kteří tam žijí, se nedaří ani dnes.

Miroslav K. (45)

Silné místo je zdejší hřbitov, myslím hlavně v duchovní rovině.
Všechny lokality, kde stojí sakrální stavby jsou v tomto směru
zajímavé. Ještě bych rád zmínil „studánku“ pod Radovičem,
to je hodně silné místo.

Zlata M. (36)

Zvláštně na mě působí třeba Fortna a takové to náměstíčko
za kostelem.

Jana R. (42)

Nic takového tu není, jinak bych nemohla být pořád
tak unavená.

Ludmila J. (66)

Nikdy jsem o tom nepřemýšlela, ale možné to je. Vlastně vím o
jednom hodně magickém místě, děsně přitahuje manžela, je to
každá hospoda.
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Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MŠ VELVARY
K
Konečně
jsme se dočkali. V úterý 5. 6. nás čekala velká oslava. Jako
kkaždý rok, i dnes, se konala na zahradě MŠ slavnost. Ale přeci jen
v letošním roce slavíme 30 let od otevření stávající budovy MŠ,
a proto jsme akci pojali slavnostněji. Zhruba před 30 lety naši zemi
o
ovládla
„Spartakiáda“, i my jsme si dovolili tento název použít. Věřte
mi,
m že „Spartakiáda“ podaná malými dětmi byla přímo úžasná, atmosféra
s
nepopsatelná. Když se člověk při tenečním vystoupení podíval
mezi
m hosty, bylo mezi nimi vidět překvapení, nadšení, radost, ale i trocha
c uroněných slziček. Závěrem vystoupení jsme zazpívali píseň Ať si
je déšť...s reprodukovaným hudebním doprovodem, pod vedením
p.
p Kratochvíla. Dárkem pro děti bylo vystoupení zábavného klauna,
který
kt ý děti opět
ět rychle
hl rozpohyboval a po celé jeho vystoupení byl slyšet jásot a dětský smích.
Po tomto vystoupení na děti čekaly dva skákací hrady a naši hosté, se mohli mezitím občerstvit
u stánku p. Demoviče. Děti si pak dále mohly prozkoumat naše nové herní prvky, které
společně s pískovištěm a pítky zdobily naši zahradu. Na to, že jsme se malinko obávali
špatného počasí, naše oslava dopadla (i ze slov návštěvníků) přímo fantasticky.
Součástí oslav byl i „Den otevřených dveří MŠ“. Tato akce proběhla v sobotu 9. 6. . Na naše
návštěvníky čekalo promítání starých diapozitivů, prohlížení starých i nových fotografií, tvořivá
třída, výstava dětských prací, třída plná didaktických pomůcek (dřívějších i současných)
a závěrem popovídání si u malého občerstvení. Naši školku i tento den navštívili bývalí
zaměstnanci MŠ, se kterými jsme si příjemně zavzpomínali.
Oslavy proběhly podle našich představ, a to díky lidem, kteří se na těchto akcích
(třeba i malou zásluhou) podíleli. Všem za to moc děkujeme!
Náš kolektiv mateřské školy
koly Vám přeje příjemně strávenou dovolenou, dětem
zábavné prázdniny plné
é dobrodružství
a všem dostatek sluníčka
ka
a klidu.
Bc.Radka Bečvářová
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DĚTSKÝ DEN
tradičně oslavily v areálu Malovarského rybníka svůj den děti
2012 Jižz Velvarska.
Akce se konala 2. června 2012 a pěkné sobotní počasí
vylákalo mnoho návštěvníků. Nechyběla dobrá nálada ani občerstvení a z bohatého programu
si mohl vybrat každý.
Zatancovali žáci ZUŠ Velvary, sborově zazpívaly dívky ze ZŠ Velvary a sólově Petra Longauerová,
sportovním vystoupením se představil oddíl TIGER JIU-JITSU Velvary. Pak už pódium patřilo
odvážným zpěvákům Karaoke.
Většina dětí se vydala na „cestu do pravěku“. Na stanovištích plněním úkolů získávaly „mamuťáky“, které směňovaly za lákavé ceny. Šikovnost si mohly také vyzkoušet při výrobě „placek“,
magnetů a netradičních šperků.
Radost mladším dětem udělal skákací hrad a nafukovací balónky. Ti starší přivítali lukostřelbu,
skákací boty i lanové aktivity. Malování na obličej potěšilo malé i velké.
Překvapením pro všechny byl červnový „sníh“ zajištěný SDH Velvary.
Celé odpoledne moderovali „Zdenda a Jenda“, kteří v závěru potěšili zejména ženy a dívky
ultrahodinou Zumby.
Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli a zvláště pak děkujeme za podporu a pomoc těm, kteří ji poskytli bez finančních nároků: Město Velvary, A-Klimastav s.r.o., Film-schop.cz - J. Cífková a P. Pavlík,
Drogerie Schubertovi, CA Ivana Longauerová, Pošta Velvary, ESKO Velvary, paní Tutrová, V. Veselý, P. Kolářová, P. Kolář - Chevrolet central, Zumba- Zdenda a Jenda, ZUŠ Velvary - J. Tichý a tanečnice pod vedením P. Kratochvílové a M. Odvodové, ZŠ Velvary – sbor pod vedením Š. Šebkové, oddíl Jiu Jitzu pod
vedením P. a I. Brixi.
Pokud patříte mezi spokojené návštěvníky nebo jsme ve vás probudili zvědavost, těšíme se na shledanou zase někdy příště.
Občanské sdružení ČLOVÍČEK RaD
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ŘÍP

TAK JAK JEJ
NEZNÁTE

Kdo z nás by neznal ten sympatický „kopeček“ vévodící zdejší krajině, kdo z nás na něj alespoň jednou
nevystoupil a nenavštívil zdejší rotundu. Každý slyšel ve škole o praotci Čechovi, který prý na něj vystoupil a asi nic víc. Stejně tak i já. Pak jsem si ale přečetl práci K. Nováčka „ Říp a jeho kostel“ a zjistil jsem, co
všechno o něm vlastně nevím. Dovolte mi se s vámi o několik zajímavostí podělit. Začněme však od samého počátku.
Podle geologických údajů Říp soptil v třetihorách před 30-20 mil let. Ještě v tomto geologickém období velké dravé řeky snížily terén v dnešních Čechách takřka o 200 metrů. Pro Říp to znamenalo, že z původního vulkánu týčícího se tehdy snad až do výšky více než 1 km, zbyl jen sopouch, přívodní kanál, kterým původně vytékala láva. Jde tedy o pozůstatek převážně čedičového jádra třetihorního vulkánu. Ve
čtvrtohorách kruté mrazy následujících dob ledových z něj postupně odlamovaly kusy skal. Ty se hromadily u jeho úpatí. Bouře přinášející prach a písek je stmelily do dnešní podoby, hory tyčící se 200 m nad
zdejší krajinu.
První lidé (druh Homo Erectus), se zde objevili někdy před 400 000 tisíci lety, v jednom teplém úseku
mezi dvěma dobami ledovými. V Račiněvsi objevili archeologové na břehu Pravltavy, která tehdy obtékala Říp z jihu, jejich sezónní loveckou stanici. Při svých opakovaných návštěvách zde lovili předchůdce mamutů, nosorožců a další velkou zvěř.
Osídlení krajiny kolem Řípu bylo ostatně bohaté po celý pravěk. Hory, zvláště ty osaměle čnící nad okolím, přitahovaly lidi svou magickou silou již od pradávna.
Jistě to platilo i o Slovanech. Však teprve středověcí dějepisci přivedli na vrchol Řípu i praotce Čecha,
jak to známe z Jiráskových starých pověstí. V Kosmově kronice však o tom není žádná zmínka. Také archeologické nálezy nedokládají osídlení Podřipska první vlnou Slovanů.
Vraťme se však k vlastní hoře a k její historii jako rituálniho místa. Církev ve svých počátcích bojovala s
pohanskými zvyky nejčastěji tak, že se snažila na místech, kde pohané uctívali své bohy, vybudovat nějaký církevní svatostánek. Pravděpodobně tomu bylo tak i v našem případě. Původní křesťanská stavba na
Řípu byla snad dřevěná, jak se mnozí domnívají. Traduje se, že v roce 1039 zde byla postavena první kamenná kaple. V roce 1126 ji nechal kníže Soběslav I. na památku vítězné bitvy u Chlumce u Ustí nad Labem, nad římským císařem Lotharem přestavět v rotundu. Dohady panují rovněž pokud se týče církevního zasvěcení kaple. Zda byla nejdříve zasvěcena sv. Vojtěchovi a teprve později sv. Jiří. Kaple patřila farností pod obec Mnetěš, a to již před rokem 1273.
Umístění rotundy na povětrnostně exponovaném místě (Říp byl až do
r. 1875 nezalesněn) si vyžadovalo, kromě běžné údržby i časté opravy a také několik větších stavebních
úprav.
K roku 1608 existuje záznam o opravě zpustlé kaple. Ta pak byla ještě přestavována celkem čtyřikrát
(1826,1870-81,1920-30,1965-74). Ve středověku byly ke kapli přistaveny dvě místnosti, ve kterých bydlel
církevní správce a později poustevník (do roku 1775). Také zde byl zřízen hřbitov s márnicí obehnaný zdí
(1594-1784). Jeho existencí potvrdil i archeologický výzkum v roce 1966.
Hora, jako magické místo v naší historii, byla často využívána ke konání táborů lidu. První známý se
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zde konal již v roce 1848. Jeden z nejznámějších byl pak na Řípu 10 5.1868 u příležitosti vyzdvižení prvního kamene do základů Národního divadla. Další významná shromáždění se zde konala 10. listopadu
roku 1918, v dubnu v roce 1939 a 6. července 1945, abych jmenoval jen ta nejvýznačnější.
Pravidelně se konaly na Řípu slavnostní náboženské poutě. V článku K. Nováčka, pojednávajícím o vývoji rotundy na Řípu, ze kterého také čerpám většinu údajů, autor píše o velice staré poutní cestě, která
měla vést od Řípu přes Mnetěš, Louckou, Budihostice, Zeměchy, Velké Přílepy a dále ku Praze.
Na počátku křesťanství se církev snažila využít významná místa pohanského kultu pro své obřady. Stejně tak postupovali na Řípu komunisté po roce 1948. Z rotundy udělali památnou síň s prstí z husitských
bojišť a od Dukly.
Církevní poutě k jednomu z patronů české země sv. Jiří nahradily „ Mírové slavnosti“. To vše
trvalo až do roku 1990, kdy se do rotundy opět vrátila socha sv. Jiří zabíjejícího draka a vnitřní prostor
rotundy začal znovu sloužit náboženským účelům.

Slovan Velvary blahopřeje k 80. narozeninám
svému dlouholetému funkcionáři panu Jiřímu Karlovi.
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KŘÍŽOVKA
10. září 1922 se ve Velvarech konala velká slavnost pořádaná agrární stranou. Program mimo
jiné ozdobilo i první divadelní představení provedené v přírodě. Početnému obecenstvu byla
na louce u Malovarského rybníka předvedena historická hra... viz tajenka
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Vyluštění z červnového čísla: církevní návštěvou, která 18. května 1755 zavítala
do Velvar, byl kazatel: ANTONÍN KONIÁŠ
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