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Prosinec

ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 3. prosince oslaví krásné

80. narozeniny
stále aktivní šachista velvarského šachového oddílu
pan

STANISLAV LINHART
Do dalších let přejí hodně zdraví, lásky a štěstí
manželka Marie
dcery

Marie s Pepou
Jitka s Ivanem
vnoučata
Anička
Tomáš s přítelkyní Jitkou
Martina s přítelem Milanem
Stáňa s manželem Davidem
a pravnoučátka Stánička a Damiánek

POZVÁNKA
POZVÁNKA
na

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
1. ledna 2013 v 18.00 hod.
náměstí Krále Vladislava
Nenechte si ujít světelnou podívanou,
příjemné novoroční setkání s přáteli
a tradiční svařáček
Foto P. Bakalář
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ADVENTNÍ NEDĚLE
VE VELVARECH
MĚSTO VELVARY VÁS SRDEČNĚ ZVE:
PŘIJĎTE SPOLEČNĚ PROŽÍT PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU
PRVNÍHO ADVENTNÍHO DNE,
KTERÝ LETOS PŘIPADÁ NA NEDĚLI

2. PROSINCE 2012
SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE SI PRO VÁS PŘIPRAVILO
TENTO PROGRAM:

15.00

Adventní koncert v Městském muzeu

15.30 – 18.00 Vánoční trh na velvarském náměstí
17.00

Slavnostní fanfáry (žesťový soubor BRASS ze Slaného)
Adventní pozdrav starostky Ing. Jitky Linhartové
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ Velvary
(pásmo svátečních melodií)

POŘADATELI AKCE JSOU:
Město Velvary, Městské muzeum,
KRPDŠ o.s. při ZŠ Velvary,
ZŠ Velvary, ZUŠ Velvary,
Občanské sdružení Natvrdlí,
a kulturní komise Města Velvary
OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJE
RESTAURACE VIKABAR
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VYBRÁNO...

Z JEDNÁNÍ RADY

MĚSTA VELVARY

ké a 6 dětí z ostatních obcí. Členové rady
s paní ředitelkou diskutovali o modelu
smíšených tříd, který je v mateřské škole
uplatňován.
• Rada schválila provozní řád pro psí park.

ŘÍJEN 2012
• Celkové náklady na likvidaci odpadů
převyšují současně vybíraný poplatek
(Kč 500,-- na poplatníka za rok), rada
doporučila zastupitelstvu zvýšit tento
místní poplatek na Kč 600,-- v souladu
se změnou zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích (tento zákon
umožňuje zvýšení až na Kč 1000,--).
• Rada schválila smlouvu o dílo na opravu
sochy Panny Marie Bolestné ve Velvarech
s MgA. Václavem Štochlem. Na akci město obdrží dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím
MAS Přemyslovské střední Čechy ve výši
90 % uznatelných nákladů. Oprava sochy
má být dokončena do 15. 3. 2013.
• Na jednání rady byla pozvána ředitelka
Mateřské školy ve Velvarech. Rada
požadovala, aby přednostně byly
do mateřské školy přijímány děti, které
mají trvalý pobyt ve Velvarech a jejichž
rodiče rovněž mají trvalý pobyt ve Velvarech. Dle sdělení ředitelky MŠ jsou přijímány děti od 3 let věku (mladší pouze
v případě, pokud je volné místo).
Současná kapacita mateřské školy
je 112 dětí, z toho 72 dětí je z Velvar,
7 dětí z Chržína, 9 dětí ze Sazené, 8 dětí
z Uhů, 7 dětí z Černuce, 3 děti z Louc-
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• Odbor správy majetku předložil radě
návrh na vyhlášení záměru pronájmu
nebytových prostor v přízemí budovy
čp. 225, které do konce roku využívá
Policie ČR jako svou služebnu.
• Starostka informovala radu, že o víkendu
13. - 14. 10. 2012 proběhla na hřišti naproti mateřské škole výsadba vrboviště,
tuto akci zorganizovalo občanské sdružení Natvrdlí. Zalévání vrboviště zajistí
technická četa.
• Rada vzala na vědomí informace o probíhajících stavbách:
Byla ukončena 1. etapa opravy střední
části krovu a střechy kostela sv. Jiří,
2. etapa proběhne v roce 2013.
Byla dokončena 2. etapa opravy ulic
Sokolská – Čechova.
Byla dokončena 2. etapa revitalizace
stanovišť na tříděný odpad.
Probíhá výstavba záhonů na náměstí.
Výstavba cyklostezky z Velvar do Ješína probíhá podle harmonogramu, asfaltové povrchy mají být dokončeny do
poloviny listopadu, poté bude následovat konečná úprava příkopů a propustků
a další dokončovací práce tak, aby stavba
mohla být předána do 30. 11. 2012. Úsek
od Červeného potoka k začátku cyklos-

POZVÁNKA
tezky v Ješíně bude vyřešen v souvislosti se stavbou přeložky silnice I/16 v úseku
Slaný – Velvary.
Probíhá výstavba bezbariérového
chodníku v ul. Sokolská, rada schválila
realizaci vjezdů a vstupů, přeložení 1
sloupu a úpravu 2 sloupů společnosti
Telefónica O2.
• Starostka informovala radu o tom že
Městská policie zadržela zloděje dřeva
a předala je Policii ČR.
• Členům rady byl předložen návrh rozpočtu města na rok 2012. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, členové rady s návrhem vyslovili souhlas, rozpočet bude dále
projednán finančním výborem, poté bude
vyvěšen na úřední desce a projednán na
prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva.
• V souvislosti s projektovou přípravou
chodníku na Nových Uhách vyvstala
nutnost vyřešit odvádění srážkových vod.
Srážkové vody jsou nyní svedeny
do silničních příkopů, při stavbě chodníku však musí být příkop zatrubněn. Rada
schválila smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na odvádění
srážkových vod s projektovou kanceláří
Středočeských vodáren, a. s.
• Radě byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012, kterou se stanoví
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Rada doporučila zastupitelstvu
vyhlášku schválit.

Vážení občané,

do konce listopadu bude dokončena stavba cyklostezky z Velvar
do Ješína. Dodavatelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., celkové náklady
činí 8,6 mil. Kč, stavba je spolufinancována z dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.

Dovolte mi, abych Vás pozvala
na slavnostní otevření cyklostezky, které se bude konat

v pondělí 10. prosince 2012
ve 13:00 hodin
na začátku cyklostezky ve Velvarech
u silnice směr Nabdín poblíž Malovarského rybníka.

Ve Velvarech dne 19. 11. 2012
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Ve Velvarech dne 19. 11. 2012
Jitka Linhartová
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ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTA
UPOZORNĚNÍ
VYPNUTÝ ELEKTRICKÝ PROUD
Upozorňujeme obyvatele ulice Nábřeží a přilehlého
okolí, že ve středu 12. 12. a v pátek 14. 12. t. r.
v době od 9 - 14 hodin bude v této části města
vypnut elektrický proud a to z důvodu kácení další
části starých topolů u cesty podél fotbalového hřiště.
Věříme, že opatření občané pochopí. Termín vypnutí
vyplynul po jednání se společností ČEZ DISTRIBUCE,
a. s. a rozsah vypnutí bude upřesněn na plakátech.

Dokončené domy Velvary – sever

V budoucí obytné zóně Velvary-sever pokračuje výstavba pomaleji než se počítalo.
Město vyšlo vstříc občanům, kteří již bydlí
ve dvou dokončených
domech a společně s firmami JUNG CZ
a ELTODO urychlilo přejímku veřejného
osvětlení v této části města a zprovoznilo
část veřejného osvětlení k těmto domům.

SOCHA PANNY MARIE BOLESTNÉ

Přejímka veřejného osvětlení

„ADOPCE STROMŮ 2012“

Socha Panny Marie Bolestné, zvané Karlovské, naše drobná kulturní památka v ulici Nábřeží, se konečně dočká své
opravy! Město podepsalo dohodu o dotaci z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova na její zrestaurování, které provede akademický sochař a restaurátor
MgA .V. Štochl z Třemošné u Plzně. Ve středu 14.11. byla
socha předána do opravy za účasti starostky města Jitky
Linhartové a vedoucího odboru kultury MěÚ Slaný Vladimíra Přibyla. Termín ukončení opravy je do 31. března 2013.
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Ve městě začala III. etapa akce „Adopce
stromů 2012“. Naše technická četa začala se sázením určených stromů na V. Bučině, v ul. Tyršova, Růžová a na náměstí vedle Mariánského sloupu. Zde byla zároveň
ukončena výstavba nových záhonů, které
naše městská zahradnice již osázela květinami. Výsadba stromů bude v dalších
dnech pokračovat.

VELVARŠTÍ HAŠIČI
V úterý 13. listopadu přivítali naši hasiči na
hasičské zbrojnici vzácnou návštěvu. Za
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska přijel pan Josef Nitra, za krajský výbor středočeského kraje předseda Josef Páv a Ant. Vovsík, nechyběla starostka města Jitka Linhartová a představitelé SDH Velvary. Cílem setkání bylo úvodní seznámení se záměry zúčastněných stran k oslavám 150.výročí založení nejstaršího českého hasičského sboru, které by měly proběhnout v květnu roku
2014! Začíná se s větším časovým předstihem, aby na vše bylo více času, méně stresu a aby významné oslavy českého dobrovolného hasičstva klaply. Čeká mnoho práce s přípravou programu, propagací a zajištěním potřebných finančních prostředků

BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK

Neznámý vandal již poněkolikáté rozbil skleněnou lahví z
kontejneru okno v budově Zdravotního střediska.
Ze 6. na 7.listopadu pak dokonce prokopl skleněné
dveře k zubnímu středisku. Žádáme občany o případné informace nebo volejte přímo Městskou policii

V ulicích Sokolská a Komenského
finišuje výstavba bezbariérového
chodníku směrem k Velké Bučině.
Problémy jsou podle očekávání
s přechodem přes železniční trať,
kde se na příslušné souhlasy
ještě čeká. Stejně podle očekávání
dopadlo jednání se společností
Telefonica O2 ohledně přeložení
sloupů jejich vedení. Podařilo
se prosadit alespoň jejich posunutí
a výměna za novější.

Text a foto L. Šulc
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INFORMACE

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ
PRO ROK 2013
Město Velvary zastoupené starostkou Ing. Jitkou Linhartovou vyhlašuje
grantové řízení pro rok 2013.

Podmínky, které musí žadatel splnit:
• žádost musí být podána na předepsaném formuláři a obsahovat
všechny přílohy
• žádost musí být doručena do podatelny MěÚ Velvary nejpozději
do 31. 1. 2013
• žadatelem je subjekt se sídlem ve městě Velvary nebo vykonávající
činnost ve městě Velvary (vyloučeny jsou podnikatelské subjekty
a fyzické osoby)
• projekt má veřejně prospěšný charakter
• přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na určitý projekt
a nesmějí být použity na jiný účel
• přidělené finanční prostředky budou řádně dokladovány a vyúčtovány,
vyúčtování bude provedeno a zasláno ke kontrole odboru hospodářsko správnímu MěÚ Velvary do 18. 12. 2013
• Každý žadatel si může podat žádost pouze na jeden projekt, minimální
spoluúčast žadatele na financování je 20 %. Podporovány budou
zejména projekty určené dětem a mládeži. Na přidělení prostředků
není právní nárok.
Ve Velvarech dne 12. 11. 2012

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Velvary.
Příloha č. 2: Vyúčtování grantu – skutečně vynaložené náklady na realizaci projektu.
Přílohy jsou ke stažení na stránkách města Velvary.
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Foto: Marie Votavová z www.krasnapani.cz

ČLÁNEK

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Obecní úřad v Chržíně uspořádal 10.11.2012
na hřišti v Budihosticích pro děti akci „Uspávání broučků“. Bylo to jakési rozloučení s létem,
před dlouhou zimou. Sešli jsme se v podvečer na dětském hřišti a letos naposledy opekli
vuřty. Po té si děti rozsvítily lampiony a všichni
jsme se vydali na průvod obcí. Celá trasa byla
osvětlena svíčkami, což bylo velmi poutavé,
neboť veřejné osvětlení bylo po celou dobu
vypnuto. Na konci trasy na děti čekali dva velcí
broučci Čmelda a Brumla. S dětmi došli až do
parku, kde již pro ně byly připraveny postýlky,
aby se mohli uložit k zimnímu spánku. Broučkové se ještě chvíli dohadovali, jestli už mají jít
spát. Jeden brouček byl už hodně ospalý, ale

druhému se ještě spát nechtělo. Rád by si hrál
s dětmi na honěnou, ale nakonec se přece jen
nechal přemluvit, zazpíval si s dětmi několik
písniček, rozloučil se a lehl si do postýlky. Děti
oba broučky ochotně přikryly listím, aby jim
nebyla zima, a již se těší na jaro, kdy se Čmelda a Brumla opět probudí ze zimního spánku
a budou si s nimi opět hrát. Tato akce se dětem i rodičům moc líbila a proto věříme, že nebyla poslední.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu celé akce.
Jeřelová Ilona

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom jako každoročně poděkovali vedení Domova Velvary a všem jeho zaměstnancům za
péči a starosti s klienty Domova. Děkujeme paní ředitelce Urbanové, sociálním pracovnicím, paní
Turkové a paní Ocáskové, paní vrchní Hasalové, paní Hampeisové – účetní a paní Husákové – skladní. Děkujeme všem sestřičkám, všem kuchařkám a kuchařům, všem pracovnicím z prádelny, všem
uklizečkám a všem pracovnicím v jídelně. Děkujeme za jejich zájem o naši spokojenost v našem
Domově.
Přejeme všem jmenovaným hezké a pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok, hlavně dobré
zdraví.
Za samosprávu Domova Velvary – Jiří Krejčí
P.S. A zvláště děkujeme těm, kteří budou pracovat o Vánocích. To jsou hlavně sestřičky, dále kuchařky, kuchaři a uklizečky.
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9.11.2012

SALÓN SLEČNY BERTY, VELVARY
Den poezie ve Velvarech
V pátek 9. listopadu 2012 se v sále Městského muzea ve Velvarech konal večer plný překvapivých vystoupení. Královské městečko se tímto poprvé zapojilo do již čtrnáctého ročníku
festivalu s názvem Den poezie. Pod taktovkou spisovatelky paní Martiny Bittnerové si mohli diváci a posluchači v jedné roli, plně užít večera.
V úvodu zahájila skupina občanského sdružení Natvrdlí své divadelní scénky ze života
velvarské rodačky Berty Mühlsteinové. Herci se plně vžili do svých rolí a návštěvníky zcela
vtáhli do děje. I já jsem ocenila zapálenost a profesionalitu všech aktérů. Nadchly mě i pěkné historické kostýmy. Poté následovalo vyprávění paní Bittnerové, která nám záživně podala zajímavosti ze života této velvarské rodačky, jež už bohužel upadla téměř v zapomnění. Nejen velvarští občané si tak mohli rozšířit své obzory a jistě stejně jako já ocenili vědomosti paní Bittnerové, která svou mravenčí pílí umí vypátrat i detaily z osudů našich známých i méně známých osobností minulosti. Podle mého názoru je její práce často až téměř
detektivní.
Mohli jsme se proto například dozvědět, že paní Berta ke konci svého života spálila většinu svých osobních písemností, o to složitější muselo být pátrat o okolnostech jejího života. Maminka paní Berty trpěla tuberkulózou a malá Berta tímto následkem neoplývala pevným zdravím. Na zádech si nosila ne příliš vzhledný hrb, kvůli němuž
se dočkala i opovržlivého chování ve svém okolí. Nicméně
přes to všechno se dokázala prosadit, coby spisovatelka
a feministka. Její próza a poezie byly ovšem vesměs
posmutnělé, stejně jako její osud, nenaplněný
opravdovou láskou.
Celý večer se nesl v duchu divadelních scének, vyprávění
paní spisovatelky Bittnerové a také jsme si vyslechli hru
na klavír v podání studentky Emílie Tiché. Na ukázku
nechyběly některé básně samotné Berty
Mühlsteinové v působivé interpretaci paní
Anny Kratochvílové, knihovnice velvarské
knihovny. Pomyslnou mluvenou tečku
pak měla paní Jitka Kůrková, coby
vedoucí muzea.
Text a foto Blanka Tauerová
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Z OKÉNKA...

NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Začalo nám září! Kluci, holky pospíchejte do naší
školky! Přišla spousta nových dětí, které jsme
u nás rádi přivítali. V naší školičce se dozvíme a
naučíme mnoho nových věcí, ale hrát si s vodou,
tak to nemůžeme. Proto od konce září dojíždíme
do krytého bazénu v Kralupech nad Vltavou.
Ve školce se učíme poznávat zvířátka, ale vidět
naživo ptáčky, to je prima. Na návštěvu za námi
přijel pán, který se o výra, sovu, papouška, čížečka a jiné stará a nám je vždy rád představí.
Ve školce se seznamujeme se zvyky a tradicemi.
Mezi známé podzimní tradice patří Posvícení.
Napekli jsme spoustu koláčků a děti je ráno
našim návštěvníkům MŠ rozdávaly. Dopoledne
bylo
b nabité - seznámení s tradicí, různé hry,
tancování,
ta
soutěže... a plná bříška koláčů!
Další krásnou akcí byla Bramboriáda. Zkusili jsme zkrátka vše, co nás napadne si z brambor vyrobit - bramboroví panáci, strašáci či bramboráci,
tiskátka, korále, různé ozdoby a také nám paní učitelky usmažily výborné
bramboráky. To jsme si s rodiči společně pochutnali a odpoledne si užili!
Ve školce si jenom nehrajeme, ale chodíme i na procházky. Jedna taková
procházka vedla k rodině Veselých, kde mají velké jezírko a v něm chovají
velké japonské kapry. Oči jsme na nich mohli nechat. Další procházka
směřovala do pekárny k Zounkům. Tam jsme viděli
obrovské pece, které ve školce opravdu nemáme. Na konci prohlídky jsme
dostali oblíbený křupavý preclík. A jedna z posledních procházek vedla
přímo na služebnu Městské policie ve Velvarech. Nic se nestalo, nic jsme
neprovedli! Strážníci nám ukázali svou služebnu, policejní auto, výzbroj,
zkrátka vše, co takový strážník musí u sebe mít. Všem jmenovaným moc
děkujeme!!!
Ve školce je každý den opravdu veselo. A když se objeví nějaký ten smutek,
tak za námi přijedou divadélka se svými programy - Show pro děti, Plech
a Neplech jdou do světa, Domek plný pohádek, Karkulčina dobrodružství.
Před námi je ještě mnoho akcí. Jednou z nejkrásnějších budou Vánoce
a ve školce vánoční besídka.
Za MŠ Velvary Bc. Radka Bečvářová
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ČLÁNEK

DUŠIČKOVÉ VZPOMÍNÁNÍ SE SOŠ VELVARY

30. října dvě třídy SOŠ Velvary se svými vyučujícími L. Kurucovou a Olgou Neuwirthovou navštívily
Domov důchodců Velvary. Studenti připravili pro obyvatele Domova vzpomínkové dopoledne
u příležitosti svátku Všech svatých. Okolo 9 hodiny se sešli obyvatelé v klubovně Domova a očekávali příchod studentů. Ti měli připravené svíčky, které zapálili a senioři vzpomínali na své blízké zemřelé. S mladými lidmi si o nich povídali a ti jim zase vyprávěli o svých rodinách a svém životě. Celá akce byla zpestřena hudebním doprovodem organizovaným školou. Staří spoluobčané si mohli nechat na přání zahrát oblíbené písně. Atmosféra setkání byla pro obě strany příjemným zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat. Staří lidé potřebují kontakt s novou generací, aby je lépe poznali a studenti, vzhledem k zaměření této
střední školy – sociálně správní činnost, zase lépe pochopí psychiku v důchodovém věku a tím i lépe obsah učiva. Zeptali jsme se studentů 3. ročníku, jak by celou akci zhodnotili :
“Většina seniorů na nás působila smutně, proto jsme se je snažili rozveselit a to se nám
povedlo, když jsme s nimi zpívali a oni vzpomínali na mládí a na své blízké.“
Garant celé akce PhDr. Kurucová při loučení přislíbila další setkání a další spolupráci v podobném duchu.
Mgr. Olga Neuwirthová
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ROZHOVOR
S ELENOU GUBOVOU
Jsou činy, o kterých se hodně mluví.
A jsou i takové, o nichž se mlčí, protože
o nich málokdo ví, anebo jejich aktéři
považují svůj čin za tak neokázalou
samozřejmost, že se o něm zdráhají
hovořit. Jedním z těch skromných
a nenápadných hrdinů všedního dne
je paní Elena Gubová. Pokud si občas
rádi zamlsáme, můžeme se s ní potkat
za pultem cukrárny na náměstí. Paní
Elena pomohla již několikrát lidem
postiženým na velvarském náměstí
náhlou nevolností tím, že přivolala
rychlou lékařskou pomoc. V pondělí
5. listopadu však došlo k dramatické
situaci, kdy zachraňovala lidský život
ona sama.
Paní Eleno, co se přihodilo?
Jedna ze zákaznic si půjčila klíče od WC.
Bylo to v době, kdy jsem měla v prodejně
hodně zákazníků, ale přesto jsem si
po nějakém čase říkala, že se za ní raději
půjdu podívat, že se nějak dlouho nevrací. A přesně v tu chvíli na mě volali, že na
chodbě před záchodky leží nějaká paní.

Povedlo se vám to?
Naštěstí ano. Pak jsem na ni mluvila
a udržovala ji při vědomí až do příjezdu
rychlé záchranky.

Takže jste zavolala záchranku?
Ano. Zároveň jsem utíkala do míst, kde
paní zkolabovala. Nebyla při vědomí, ale
měla hmatný puls. Přesvědčila jsem se,
že nemá zapadlý jazyk, paní dispečerka
mě po telefonu navigovala a já jsem se
podle jejích pokynů snažila přivést pacientku k vědomí.

Uvědomujete si, že jste svojí duchapřítomností pomohla zachránit lidský život?
V tu chvíli na to člověk nemyslí, jen se
snaží udělat, co je potřeba. Ani teď si
nemyslím, že jsem vykonala něco zvláštního. Udělala jsem jen to, co by na mém
místě udělal každý.

A jak jste se cítila vy sama?
Ještě teď, když si na to vzpomenu,
se mi třese hlas.

Děkuji za rozhovor
Zdeňka Ortová

15

ČLÁNEK

HISTORIE VELVARSKÝCH STROMŮ
I. část
Blanka Tauerová

Svého času stával na severní straně u malovarského rybníka (u silnice, kde dnes rostou
břízy) stoletý topol rodu populus nigra.
Zmínka o jeho vysazení je v knize „Památné stromoví“. Dále se zachovala celá řada starých fotografií, nejstarší pochází r roku 1868.
Topol byl stářím úplně dutý, vzniklým otvorem se mohlo procházet. Během let 18681900 čtyřikrát vzplanul. Také byl opakovaně
zasažen bleskem a hořel i z lidské neopatrnosti, především potulných lidí, kteří se
v něm rádi zdržovali. Vždy byl ale uhašen
a stále se mu dařilo přežívat, přestože mu
větrné nárazy odlamovaly z vršku koruny
uschlé mohutné větve. Dole mu vždy dorůstaly nové. Šestého dubna 1914 utrpěl topol
velkou újmu. Byl roztržen na dvě půlky. Jedna z nich bojovala dál o život a ze druhé měli
velvarští několik fůr dříví. Za pár let však vítr
naklonil topol natolik, že ho kvůli bezpečnosti bylo nutné 26. září 1919 odstranit.
Na jeho místo byl tenkrát vysazen mladý
topůlek, vypěstovaný z větvičky původního
veterána.
Zajímavostí je, že se u zmíněného topolu
stala v roce 1830 loupežná vražda. Přišel zde
o život bohatý honák vepřového dobytka. Vrazi sice nebyli vypátrání, ale podezření
padlo na zdejší známé zloděje.
Myslím, že si tento topol zaslouží větší pozornost a tak si vám dovolím citovat několika
úryvky z nejstaršího zachovaného písemné-
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ho záznamu, z cesty pana Františka Slavomíra Štěpánka ze Zlonic, který kolem stoletého
topolu procházel. (Domnívám se, že si tyto
části zaslouží ponechat v originálním podání.) Záznam se dochoval i s autorovou kresbičkou a pochází z roku 1867:
„…v pravo cestou k rybníku tu po pravé straně stojí na hrázi ten velký div přírody,
onen věčitý topol, jenž dějepisné znamenitosti nabyl pro svou neobyčejnou sílu v objemu a pro svůj zvláštní tvar.
Stojí o samotě jako na stráži. Pod ním jest
trochu urovnané zemi. Obešel jsem si ho dne
24. července 1867 a dělaje hodně velké kroky, napočítal jsem jich dvanáct. Však otvorem do něho a měřiv vnitřní dutinu, napočítal jsem kroků osm. …“ Nyní následuje
v rukopisu zmínka o nakresleném obrázku
s topolem a přilehlým rybníkem. Pak text
pokračuje: „ Kdysi hodovalo uvnitř za stolem
čtrnáct osob a dva páry mohou pohodlně
tančiti. Milounký chládek panuje v něm
a vetché jeho stěny ověnčeny jsou svěžím
zelením. Díváme-li se vzhůru, uvidíme
malinkou bílou tečku, tj. obloha, k níž divoký
topol své vršky jako ruce spíná. Škoda
je, že od vrchu počíná schnouti. Zasluhoval
by lepší ohražení a kdyby Velvarští vůbec
trochu básničtější lidé byli, dovedli by tu
slunnou polohu u svého hnijícího rybníka
také básničtěji užíti. Ale tak ---“ To je konec
citátu, dále ponechává autor větu nedopovězenou a pokračuje ve své cestě dál
ke Zlonicím.
Za další zmínku o památném Malovarském
topolu připojuji alespoň čtvrtou a poslední
šestou sloku z písně o něm složené.
Název písně: „Proč ten topol staletý u Velvar
už chřadne-“. Napsal J. J. v Máji 1906 (plné
jméno autora se nepodařilo zjistit).

4.
Škůdci topol zranili,
ptáčka zahubili;
chuďas, písně lásky pěl,
ty děvy budily.
Vítr zlomil růže keř,
zvadl jeho květ;
(:to věrné milování
zkazil ten zlý svět.-: )

6.
Ó, staletý topoli,
slyš, Velvarský skvoste:
Toho srdce nebolí,
na kom tráva roste! Na tom Jirském hřbitově
všechněm místa dost,
(:zde nejsou již rozdíly - každý stejný host.: )

Stoletý topol malovarský
17

POZVÁNKA

18

INZERCE

19

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
po měsíci se opět setkáváme, abyste byli informováni o nových událostech na naší škole.
„My pro zvířata, zvířata pro nás“- to bylo heslo projektového dne, který se uskutečnil 24. října. Během dopoledne více než 40 dětí z 1. a 2. stupně vystavovalo své domácí mazlíčky.V
prostoru pavilonu diváci obdivovali morčata, gekončíky, pískomily, želvy, papoušky.Všichni
potom hlasovali a určili pořadí nejsympatičtějšího zvířátka:
1. místo - Miroslav Hájek - gekončíci
2. místo - Karolína Šabacká - pískomil
3. místo - Martin Brixí - papoušek
4. místo - Viktorie a Eva Krejcárkovy - morčata
5. místo - Michal Pelichovský - andulky
Tito chovatelé a milovníci zvířat dostali pěknou věcnou odměnu. Zvláštní cenu obdržela třída 6.A, která vystavovala svého třídního mazlíka - morče, o které se děti starají již několik let.
Také letos zpestřil naši výstavu pan Vedral, který předvedl ptactvo ze svého chovu - zlatého a
stříbrného bažanta a holuby. Na vystavená zvířátka se přišly podívat i děti z velvarské mateřinky. Na tomto místě chceme poděkovat všem rodičům a prarodičům, kteří zajistili dopravu
zvířat do školy.
Hlavní organizátorka akce paní učitelka Červenková připravila také zajímavý doprovodný
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program. Žáci se mohli zúčastnit besed se včelařkou, se zástupci záchranné stanice Aves Čabárna i s ing. Vránou z Českého rybářského svazu.Všichni si připravili poutavé výukové programy. Velký ohlas zejména mezi mladšími školáky vyvolal program probíhající na školním dvoře. Děti sledovaly ukázku výcviku malých psích plemen, tzv. agility. Čivavy a pražští krysaříci
dokázali, že jsou nejen roztomilí, ale také učenliví. Všichni diváci obdivovali, jak na slovo poslouchali pokyny své velitelky.
Několik týdnů probíhal sběr kaštanů, do kterého se zapojily více než tři desítky žáků. Celkem se nasbíralo 815 kg kaštanů. Nejlepším sběračem byl vyhlášen Miroslav Hájek, který přinesl 230 kg . Nasbírané kaštany si odvezli myslivci, kteří je použijí při zimním dokrmování vysoké a černé zvěře v CHKO Kokořín.
Zajímavá akce se uskutečnila v učebně přírodopisu, kde proběhla výstava pod názvem
„Ukázka rostlin na Velvarsku“. Bylo vystaveno více než 40 ukázek rostlin. Součástí výstavy byla
mapa Velvar s označením výskytu některých jehličnatých a listnatých dřevin a také prezentace žákovských prací, které se vztahovaly k tématu výstavy. V závěru 41 žáků 7. ročníku soutěžilo v určování vybraných ukázek. V této soutěži s velkým předstihem zvítězila Tereza Slabihoudková ze 7.B. Na přípravě výstavy se podíleli J. Géring, P. Kaše, I. Kovaříková a H. Kopolovičová.
5.11. obě deváté třídy, spolu s panen ředitelem, navštívily Židovské muzeum v Praze. Akce
proběhla v rámci výukového programu, na kterém se škola podílí. Žáci se prostřednictvím
programu Badatel seznámili s židovskou kulturou a s problematikou holokaustu. Poté absolvovali návštěvu SPŠ strojní v Betlémské ulici, která je nejstarší školou tohoto typu ve střední
Evropě.
Také vás chci seznámit s výrazným úspěchem našich florbalistů. Chlapci z 6 a 7. tříd vyhráli
okresní přebor a jako jediní budou reprezentovat Kladensko v krajské soutěži. Hráčům blahopřejeme a držíme palce v dalších bojích.
Závěrem informace o chystaných akcích. Škola vyhlásila sběr starého železa. Výtěžek z této akce poskytneme dětem v africké vesnici Tengerenge, aby se
zlepšily podmínky pro vzdělávaní dětí v zaostalé
části Afriky.
Probíhá také nácvik adventního vystoupení,
které se uskuteční na náměstí Krále Vladislava
2.12. odpoledne. Škola se také zapojí do akce
s názvem „Česko zpívá koledy.“Zpěv koled
proběhne na schodech před hlavním
vchodem do budovy školy 12. 12.
od 18. hodin.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary
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ČLÁNEK
ZÁPLAVY NA VELVARSKU, VÁCLAV FENCL

Poslední roky nás trápí počasí. Lijáky
způsobují místní bleskové povodně,
záplavy a jiné výkyvy počasí, o kterých
říkáme, že je nikdo z nás nepamatuje.
Rozmary počasí a zvláště povodně byly
však v minulosti i na Velvarsku, díky řadě
zdejších potoků dosti časté. Lidé se s nimi
snažili podle svých možností bojovat, ale
byla to pouze dílčí opatření na katastrech
jednotlivých obcí. To nemohlo být pochopitelně příliš účinné.
Po vzniku republiky v roce 1920 bylo při
ministerstvu zemědělství ustanoveno několik komisí, které měly hlavně zjistit stav
v povodněmi sužovaných regionech.
Komise se však zajímaly i o řadu dalších
věcí.
Od středověku byly rozděleny katastry
obcí na jednotlivá malá políčka.
Ta měli vlastníci na různých částech katastru obce. To pochopitelně již tehdy bránilo rozvoji zemědělství. Komise měly proto
také za úkol zjistit, zda by si nemohli vlastnici půdy v některých případech pozemky navzájem vyměnit. Tak by vznikly větší plochy na jednom místě. Což by usnadnilo jejich obdělávání. Zájem o „komasaci“,
jak se tenkrát výměně pozemků říkalo, byl
v jednotlivých obcích rozdílný.
Další úkol pro komise bylo, zjistit stav
půdy a navrhnout její vylepšení. Na příklad přidáváním písku do jílovitých půd
nebo naopak, přidáváním jílu do půd
písčitých.
Co všechno komise v jednotlivých
obcích u nás zjistila? To víme, diky
laskavosti velkého znalce historie zdejší
24

oblasti ing. Špecingera. Ten věnoval zdejšímu muzeu zápis komise, která sepisovala vodohospodářské podmínky tehdejšího
okresu Velvarského. Ten zahrnoval tenkrát
i část Kralupska. Chtěl bych vám v tomto článku některá, i dnes pro nás zajímavá
zjištění komise přiblížit.
Podívejme se tedy na některá konstatování týkající se pouze regionu Velvarska.
Komise postupovala po katastrech obcí
ležících v povodí jednotlivých potoků.
V závěrečné zprávě týkající se regulací
potoků se konstatuje, “že záplavy a to jak
jarní tak i povodně z letních bouřek sužují
většinu obcí na Velvarsku.“
Na záplavách se podílí i nádrže
a náhony vodních mlýnů (Černuc, Chržín,
Sazená)
Dílčí regulace na katastrech jednotlivých
obcí jsou nedostatečné a neúčinné.
Je nutno ustavit „vodní družstva“ a provést regulaci všude tam, kde je to nutné
a to vždy v celé délce toku příslušných
potoků. Podobné družstvo bylo ustaveno
již v roce 1911 v Černuci a provedlo regulaci Vranského potoka v obci a dále až
do Dolní Kamenice. Komise ve své zprávě
navrhuje i rozdělení spotřeby vody mezi
průmysl a zemědělství.
V souvislosti s regulací potoků se komise zabývá i melioracemi a svedením povrchových, přívalových vod na pozemcích
jednotlivých katastrů.
V další části zprávy byla zkoumána dosažitelnost nezávadné pitné vody pro obyvatele regionu. Bylo zjištěno, že vodovod
zde není ani v jediné obci. Hlavně proto,
že „náklad na jejich zřízení nebývá považován za úměrný skutečným výhodám.“

Samostatnou zmínku si zaslouží
Velvary. Komise konstatuje, že ve městě
není ani vodovod ani kanalizace,
ačkoliv již před dvaceti lety mělo město
na vodovod vypracovaný projekt.
Přitom pro zbudování gravitačního (spádového) vodovodu, který by vedl vodu
z Lešanské plošiny od Radovíče pro Velvary, Budihostice, Dolní Kamenici a Uhy, jsou
ideální podmínky.
Pokud se týče vzájemné výměny
pozemků, v některých obcích byl
o směnu značný zájem. V tu dobu však
ještě nebyl schválen zákon, který by
to umožňoval.
U některých obcí je ve zprávě
k disposici i přehled dešťových srážek za
léta 1896-1910 a to jak v ročních úhrnech,
tak i v denním maximu.
Ve zprávě se také konstatuje, že okres
patří k nejsušším v republice.
V závěrečném shrnutí komise navrhuje,
jak by jednotlivé zjištěné problémy měly
být řešeny.

Konstatuje také, že okres Velvarský tím,
že má tyto problémy (meliorace, regulace)
již zpracovány získává výhodu proti ostatním okresům.
V dalších letech se však uskutečnila jen
některá dílčí opatření navrhovaná komisí. Ta však dalším povodním příliš nezabránila.
A tak si ještě v roce 1941 v ročence
Městské spořitelny posteskl Jindřich Krčma: „že konečně bude započato s regulací
Červeného potoka, který v posledních letech statisícové škody svými povodněmi
způsoboval.“
Regulace většiny zdejších potoků byly
dokončeny až v sedmdesátých letech
minulého století. Tolik jen stručný výpis
z této zajímavé zprávy.
Pokud se chcete dovědět, co takřka
před sto lety zjistila komise právě o vaší
obci, zajděte do Městského muzea. Tam
vám rádi poskytnou příslušný materiál
k prostudování.

Inzerce

ŽEHLENÍ PRÁDLA
Nabízím žehlení prádla těm, kteří to pracovně nestíhají,
anebo je to nebaví. Ráda vám s tím pomůžu.
Vyžehlím vše. Cena dle dohody.
Stačí si prádlo přivézt a druhý den odvézt.

Telefon 721 139 263 (p. Skokanová)
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ZÁBAVA

KŘÍŽOVKA

Na začátku dvacátého století nenaděloval dětem Mikuláš v té podobě,
jak ho známe dnes. Jednalo se spíše o veselý maškarní průvod, jehož nedílnou
součástí byla brůna. Jak píše Jan Šťovíček v knize Lidové zvyky na Podřipsku:
V Černuci u Velvar byla brůna známa jako:... viz tajenka
DOUŠEK
LEGITIMACE
DRAK
CHYBA
SEN
TAKŘKA
FÁDNOST
HRYZAT
TOPŮRKO
DRUH OBILÍ
NAŘKNOUT
POUTA
MUČIT

VYLUŠTĚNÍ
Z LISTOPADOVÉHO
ČÍSLA

9. listopadu 1620, hned druhý den po bitvě na Bílé
hoře, došlo k prvnímu vojenskému přepadení Velvar.
Z císařova vojska na nás zaútočili... POLŠTÍ KOZÁCI
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