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Rozloučení

Rozloučení
s panem ředitelem

D

ošel na konec své po
pouti tak, jak pro něj bylo příznačné. V plném
pracovním nasazení a se zájmem ne o vlastní záležitosti, ale se starostí
o žáky a provoz školy. Dalo by se dlouhosáhle hovořit o tom, čím byl jeho aktivní život naplněn. My, kteří jsme s ním spolupracovali, jsme si každý vytvořili svůj osobitý vztah k němu. Naše úcta i náš dík vychází především z toho,
že díky jeho celoživotní obětavé práci mají dnes Velvary ZUŠ, která rozhodně
snese srovnání s jinými v celém okolí a svým žákům poskytuje vše potřebné,
a to často i nad rámec svých povinností.
Hlavní výsledek jeho úsilí je nehmatatelný, avšak o to cennější. Je to skutečnost, že ve Velvarech i okolí jsou dnes již generace lidí, kteří pociťují hudbu
a kulturu jako svoji trvalou životní potřebu, ke které vedou zcela samozřejmě
i své potomky. My bychom rádi pokračovali tímto směrem, ať už budeme volit jakékoliv cesty či způsoby. Snad se nám tímto nejlépe podaří uctít jeho památku.
Pan ředitel měl děti moc rád a ony milovaly jeho. Vyjádřily mu to
o adventní neděli na velvarském náměstí i na vánočních koncertech způsobem
pro ně nejpřirozenějším, tím, čemu se v ZUŠ naučily.

Pan ředitel velvarské ZUŠ Jindřich Tichý již mezi námi není… bude nám všem
velmi dlouho chybět.
Za velvarskou ZUŠ kolektiv dětí a zaměstnanců

2 Zpravodaj Velvary
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Zpráva starostky na veřejném
zasedání zastupitelstva města Velvary
dne 10. 12. 2012

Vážené kolegyně a kolegové, vážení
občané,
dnes jsme slavnostně zahájili provoz na cyklostezce z Velvar do Ješína. Od prvního podnětu ke stavbě
cyklostezky uplynulo 5 let, nějakou
dobu trvala projektová příprava a stavební řízení, poté jsme čekali na vhodný
dotační titul, proběhlo výběrové řízení
na dodavatele – na samotnou stavbu cyklostezky v délce 2,84 km byl
čas jen 2,5 měsíce. Firma EUROVIA
CS, a. s. se zakázky zhostila velmi
dobře, stanovený termín stihla a ode
dneška může být cyklostezka užívána.
Cyklostezka byla spolufinancována
z Regionálního operačního programu
NUTS II Střední Čechy.
Cyklostezka je primárně určena k dennímu dojíždění do zaměstnání, školy
atd., ale bude jistě (a už nyní je) využívána k projížďkám na kole, in-line
bruslích či běžkách. K čemu ale rozhodně určena není, to je jízda na čtyřkolkách, určena není ani pro automobily. Zákazové dopravní značky jsou
slušným lidem jasné, ty ostatní bude
naše městská policie postihovat. Upozorňuji jen na skutečnost, že v zimním
období nebude cyklostezka udržována
pluhováním ani posypem.
Lide se mě ptají, proč není cyklostezka
postavena až na náves v Ješíně. Je to
z toho důvodu, že cesta z návsi k začátku cyklostezky v Ješíně má být zpevněna při stavbě přeložky silnice I/16 ze
Slaného do Velvar. Proč byla ze 4 růz-

ných variant vybrána právě tato varianta, o tom jsem již dříve informovala,
tak snad jen pro připomenutí: zvolená
trasa vede po původní polní cestě, která je z větší části ve vlastnictví města Velvary, menší část je ve vlastnictví obce Černuc. Variantní trasy vedly
po pozemcích soukromých vlastníků.
Pokud by byla zvolena jiná trasa, cyklostezka by se za předpokladu, že by
všichni vlastníci byli ochotni pozemky
prodat, velmi prodražila. Z předchozích
zkušeností však vím, že výkupy pozemků jsou velmi komplikovanou záležitostí – ne všichni vlastníci jsou známi, ne všichni vlastníci chtějí prodat za
přijatelnou cenu.
O tom se přesvědčuje Ředitelství silnic a dálnic při každé stavbě, v současné době i při přípravě přeložky silnice
I/16, která je pro nás, zvlášť pro občany Ješína, velmi důležitá a očekávaná.
Příprava stavby stále pokračuje, probíhají výkupy pozemků a příprava dokumentace pro stavební řízení.
V těchto dnech spěje k závěru stavba
bezbariérového chodníku v Sokolské
ulici od zdravotního střediska směrem k Velké Bučině. Chodník končí
u posledního domu na okraji Velvar.
Požádali jsme společnost Telefónica O2 o přeložení 3 telefonních sloupů, z technický důvodů však přeložili pouze jeden sloup, dva sloupy alespoň vyměnili za nové, náklady s tím
spojené jsme však nesli my. Největším problémem byl přechod chodníku přes železniční přejezd, vyřízení
potřebných povolení trvalo déle, než
www.velvary.cz
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jsme předpokládali. Nyní jsou již osazeny výstražníky a probíhá dokončení
chodníku přes přejezd. Chodník je spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Se stavbou vjezdů
k nemovitostem, které nemohou být
spolufinancovány ze SFDI, se počítalo
v příštím roce. V rozpočtu města se však
v letošním roce našly finanční prostředky
i na tuto část stavby, proto byla již realizována.
V uplynulém období byly prováděny běžné údržbové práce a opravy
v oblasti bytového a nebytového fondu, nejvíce finančních prostředků bylo
v závěru roku vynaloženo na vyřešení havarijního stavu střechy na obytné části sokolovny a na sanaci vlhkého
zdiva v přízemí obytného domu čp. 218
(vedle pošty).
V oblasti památkové péče byla dokončena 1. etapa opravy střední části krovu
a střechy na kostele sv. Jiří, v příštím roce
bude oprava pokračovat 2. etapou. Celá
1. etapa byla financována z rozpočtu
města, protože na kostel se nevztahuje
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury. Na
příští léta jsme požádali MK o zařazení
do Programu záchrany architektonického dědictví, o žádosti nebylo dosud rozhodnuto. Varhany, které jsou v kostele umístěny, jsou i nadále ve vlastnictví církve, město je má v zápůjčce. Arcibiskupství pražskému se podařilo získat peněžní prostředky na zakonzervování těchto varhan, varhany byly odvezeny, opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a ošetřeny ozářením.
Po dobu opravy kostela budou varhany deponovány ve skladu Arcibiskupství
pražského. Bylo zahájeno restaurování
sochy Panny Marie Bolestné, toto restaurování je spolufinancováno ze Stát4 Zpravodaj Velvary

ního zemědělského intervenčního fondu – programu rozvoje venkova – prostřednictvím Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy.
V oblasti péče o veřejná prostranství
a zeleň byla dokončena výstavba záhonů na náměstí a úprava okolí mariánského sloupu a byla započata výsadba
na tomto záhonu. Bylo postaveno dalších 7 stanovišť na kontejnery na tříděný odpad. Do 3. ročníku Adopce stromů
se opět zapojila řada adoptivních rodičů
– jednotlivců i firem, kterým touto cestou velice děkuji. Bylo adoptováno 20
stromů a vysazeno dalších 35 stromů
financovaných městem. V tomto týdnu proběhne vykácení přerostlých a nebezpečných topolů u fotbalového hřiště, náhradní výsadba již byla provedena.
Velmi se snažíme o rozšřiřování zeleně ve městě, proto nás trápí vandalové a zloději, kteří zasazené rostliny ničí
či odcizují. Trápí nás ovšem také zloději
dřeva, kteří si do našeho jediného malého lesa „Velvaráku“ i do okolí města
jezdí na dřevo zcela bezostyšně. Zatím
se naší městské policii podařilo přímo
při činu zastihnout dvojici mužů, kteří
porazili 2 stoleté jasany. Škoda přesáhla 25 tis. Kč, bylo na ně podáno trestní oznámení a zloději se budou zpovídat
ze svého činu před soudem. Problémem
jsou také černé skládky. Pokud se někde
„zárodek“ černé skládky objeví, četa jej
zlikviduje, aby se skládka nerozrůstala. Nechápu, co vede lidi k tomu, že odpady vyvážejí za město do škarpy či
lesíka, vždyť v poplatku, který každý
z nás platí, je vyvážení veškerých odpadů
již obsaženo. Proti zlodějům, vandalům
a občanům, kteří město a jeho okolí zamořují odpadky, se zaměřují naši strážníci, kteří ke své činnosti zatím využívají několik fotopastí. Myšlenku na kamerový systém jsme však neopustili, jsme

ve fázi přípravy záměru. Pro naše město, které není protkáno sítí kabelové televize, je instalace kamerového systému obtížnější než tam, kde tato síť
existuje.
Velmi si vážím každého, kdo ke zvelebení města přispěje nejen kritikou
(často anonymní), ale i dobrým námětem a hlavně „rukou k dílu“. Občanskému sdružení Natvrdlí se podařilo získat
grant od společnosti T-Mobile a za pomoci členů i nečlenů sdružení vybudovat v prostorách bývalého nevyužívaného hřiště u mateřské školy zajímavé
přírodní hřiště – vrboviště. Naše technická četa zasazené vrbové pruty pilně zalévá tak, aby se na jaře zazelenaly. Díky iniciativě slečny Radmily Hájkové vznikl na místě bývalých školních
pozemků prostor pro cvičení psů – Psí
park. Tento park je pro všechny přístupný během provozní doby zdarma.
Všem, kteří se těchto akcích podíleli,
velice děkuji.
V listopadu došlo k omezení průjezdu
těžkých nákladních vozidel po mostě
přes Bakovský potok v ulici Za Roudnickou branou. Most je dle sdělení pracovníků Krajské správy a údržby silnic
v havarijním stavu, omezení potrvá minimálně do prosince 2013. KSÚS se pokusí na opravu mostu získat finanční
prostředky. Domnívali jsme se, že se
trochu zklidní doprava přes město, platí
to však jen částečně. Ukáznění řidiči se
městu vyhnou, ti ostatní projíždějí dál.
Požádali jsme celní úřad o občasné vážení, slibujeme si od něj větší kázeň řidičů těžkých nákladních automobilů.
V posledních letech se občanům stále více vzdaluje státní správa, která se
jim měla přibližovat. Pamatujeme porevoluční doby, kdy ve Velvarech byl
i živnostenský úřad. Řada agend státní správy či státních úřadů z Velvar ni-

koliv naší vinou mizí: pracoviště Úřadu
práce, agendy sociálních dávek, pasů,
občanských průkazů. Ministerstvo vnitra připravuje návrh na zrušení stavebních a matričních úřadů na obcích s pověřeným obecním úřadem, což se týká
i nás. Proti návrhu ministerstva vnitra se silně vzepřela obě naše sdružení, Svaz měst a obcí i Sdružení místních
samospráv. Obrátili jsme se na naše
poslance a senátory s výzvou o zastavení tohoto dle našeho názoru nesmyslného kroku.
Závěr mé zprávy vždy patří kultuře,
nebude tomu jinak ani dnes. Pracovnice knihovny připravily mj. další besedy
z cyklu Aby řeč nestála. Zájem o besedy je skutečně velký, škoda, že prostor
v knihovně není větší.
Pracovnice muzea připravila opět koncerty vážné hudby v rámci cyklu Dvořákovy Velvary, ve spolupráci s o. s.
Natvrdlí proběhly cestovatelské večery, velvarská spisovatelka paní Martina
Bittnerová uspořádala křest své knihy
a ve spolupráci muzea, paní Bittnerové a Natvrdlých se konal velmi zdařilý
Den poezie. Ve výstavních prostorách
v přízemí muzea se opět konaly zajímavé výstavy a ve stálé expozici přibyly
nové vitríny spolufinancované z dotace
z Ministerstva kultury.
Na závěr bych ráda poděkovala Vám,
vážené kolegyně a kolegové, a celému
kolektivu pracovníků Městského úřadu ve Velvarech za spolupráci v letošním roce a popřála Vám všem pohodové Vánoce a v novém roce pevné zdraví
a hodně štěstí Vám a všem Vašim blízkým.
Ve Velvarech dne 10. prosince 2012
Jitka Linhartová
www.velvary.cz
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Kácení topolů
Na cestě podél fotbalového hřiště začala
II. etapa kácení starých vzrostlých topolů, které se staly již nebezpečnými. I. etapa probíhala v polovině roku, ale s prací
mělnické firmy nepanovala plná spokojenost. Na zařízení hřiště došlo i k materiálním škodám. Nynější firma Petr Šebesta
z Kralup nad/Vlt. používá k práci horolezeckou techniku a práce jí jde od ruky!
Kácet se budou i topoly v areálu hřiště, za
které je již provedena náhradní výsadba.

Adventní neděle
O adventní neděli 2. prosince se na našem náměstí sešlo mnoho občanů. V muzeu
probíhal adventní koncert,
na náměstí vánoční jarmark
a nechybělo dobré občerstvení včetně tradičního „svařáku“. Po přivítání starostkou
města se rozsvítil vánoční
strom a následoval také tradiční kulturní program dětí
ze základní a umělecké školy.

Každoročně stejný scénář
a osvědčený postup při dovozu a stavbě vánočního stromu! Letošní tentokrát z vlastních zásob - klasický smrk, který trhal zeď a pomník na malovarském
hřbitovu.
Děkujeme za půjčení jeřábu firmě
Kalců z Uhů a za
možnost přístupu
ke stromu z pozemku pana Holého. Dovoz zajistili
naši hasiči a stavbu technická četa.
6 Zpravodaj Velvary

Cyklostezka z Velvar
do Ješína byla slavnostně
otevřena
V pondělí 10. prosince proběhlo slavnostní otevření stavby cyklostezky
z Velvar do Ješína. Záměrem stavby bylo propojení naší místní části Ješín a Velvar, které je po silnici
I/16 pro pěší a cyklisty téměř neřešitelným problémem vzhledem k intenzitě provozu. Stezka bude sloužit
i k vycházkám, jízdě na kolečkových
bruslích a dalším sportovně rekreačním aktivitám.

Dodavatelem stavby byla firma EUROVIA CS, a. s., celkové náklady činily 8,6 mil. Kč. Stavba je spolufinancována z dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Střední Čechy. Projekt zpracovala firma SUNCAD, a.s., Praha 5. Dozor za město Velvary prováděl náš
občan Ing. Radovan Barsa a místostarosta města Ing. Zdeněk Vojtěchovský. Dodavatelská firma EUROVIA CS pracovala naprosto bez problémů, stavba probíhala od 17. září
do 28. listopadu t.r.
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třídy č. 23923 do Nabdína a končí
v místě křižovatky stávajících polních cest severně od obce Ješín. Celková délka je 2842 m, bude cyklisticky označena a je zde zákaz vjezdu motorových vozidel, což chrání
3 dělící pevné sloupky po trase.
Slavnostního otevření se zúčastnila starostka města Jitka Linhartová, členové městské rady a zastupitelstva, za Úřad regionální rady paní
Klára Fronková a Mgr. Tomáš Tomsa.
Dále se zúčastnili zástupci dodavatele stavby a.s. EUROVIA CS a firmy
ACCON managers & partners, která
zajišťovala výběrové řízení. Otevření se zúčastnila i starostka obce Černuc paní Radka Klímová, neboť cyklostezka vede částečně i přes pozemky této obce.
Cyklisty v nepříznivém počasí zastupovali žáci naší základní školy na
běžkách a řada přítomných velvarských občanů. Ať cyklostezka slouží
svému účelu!
Libor Šulc

Cyklostezka začíná za Malovarským
rybníkem u napojení na silnici III.
www.velvary.cz
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My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
i v tomto předvánočním čase se na
naší škole odehrála spousta zajímavých událostí.
V minulém zpravodaji jste byli zváni na pořad z cyklu „Příběhy bezpráví“, tentokrát zaměřený na období normalizace. Mezi nás zavítal Jan
Kryl, mladší bratr známého zpěváka.
Jeho vystoupení se uskutečnilo 22.11.
v učebně fyziky. Žáci 8. a 9. tříd zhlédli film Karla Strachoty České děti.
Karel Strachota, ředitel projektu „Příběhy bezpráví“, věnoval svůj film činnosti mladých lidí z konce 80.let minulého století. Manifest České děti byl
podepsán v květnu 1988, žáci viděli
průběh demonstrací během tzv. Palachova týdne z ledna 1989.
Náš host potom svoje vyprávění
o bratrovi prokládal svými písněmi
a nechyběly ani známé písně Karla Kryla. Některé z nich pak zazpíval spolu s účastníky besedy. Doprovodnou akcí se stala putovní výstava.
Na panelech umístěných na různých
místech po celé budově jsme se mohli seznámit s některými oběťmi komunistického teroru.
Tradiční součástí života školy se stává adventní vystoupení. Letošní program nebyl příběhem, šlo tentokrát o
zpěv školního sboru, který byl doplněn
tanečními čísly, která nacvičili učitelé
ZŠ a ZUŠ Velvary. Sbor složený z žáků
1. a 2. stupně zpíval koledy i adventní písně. S dětmi nacvičovala v době
hlavních přestávek paní asistentka
Šebková. Představení se uskutečni10 Zpravodaj Velvary

lo 2.12. na náměstí Krále Vladislava
a bylo poznamenáno smutnou událostí. 29.11. totiž zemřel pan Jindřich Tichý, dlouholetý ředitel ZUŠ ve Velvarech. Jeho památku uctili přítomní minutou ticha, dívky z 9. tříd předvedly působivé vystoupení na oblíbenou
hudbu pana ředitele. Zajímavou novinkou byla plošná projekce vystoupení, takže dobře viděli i ti nejmenší diváci. Součástí adventní neděle byl
i jarmark, kde si mohli rodiče i ostatní návštěvníci koupit pěkné výrobky
žáků školy.

Zapojili jsme se také do akce zvané Česko zpívá koledy, které se uskutečnilo 12.12. od 18 hodin. Před svátečně vyzdobeným hlavním vchodem
se shromáždil školní sbor, který zpíval
koledy vybrané čtenáři regionálního
tisku. Před budovou se sešly asi dvě
stovky velvarských občanů, které zpívaly spolu se sborem. Během zpívání byly slyšet přímé vstupy z různých

Zákldní škola

míst České republiky. Dojemný byl
pohled na obyvatele zdejšího Domova
důchodců, kteří seděli na invalidních
vozících zachumláni do teplých dek
v první řadě. Všichni účastníci dostali
občerstvení v podobě muffinů, dospělí se zahřívali teplou medovinou nebo
svařeným vínem, pro děti připravily
kuchařky ze školní jídelny teplý čaj.
Překvapením pro všechny přítomné bylo pokřtění CD, na kterém bylo
nahráno letošní adventní vystoupení
s hudebním doprovodem zdejších učitelek. CD slavnostně pokřtil šéfredaktor Kladenského deníku spolu s autorkami hudebního doprovodu. Naše
škola se 3.ZŠ ve Slaném byla jediná,
která se v našem regionu do této akce
zapojila.
Pro žáky 8. a 9. tříd pan ředitel zorganizoval dějepisnou olympiádu. Podle nových kritérií by 12 žáků mohlo
postoupit do okresního kola, ale bude
nás reprezentovat Tereza Křečková
z 8.A, která v soutěži zvítězila ziskem
49,5 bodu.

dovolili účast svých synů na turnaji.
Zároveň ale chceme poděkovat panu
Vinšovi, který uhradil dopravu hráčů
na turnaj.
Již druhým rokem na naší škole probíhá ověřování tzv. individuálních výchovných plánů ( IvýP ), kdy se rodiče více zapojují do řešení výchovných
problémů svých dětí. V tomto školním
roce bylo dosud podepsáno 5 smluv.
Do tohoto projektu je v celé republice zapojeno 48 škol a celé pilotování
řídí MŠMT.
V rámci hodin občanské výchovy absolvuje třída 9.B kurz finanční gramotnosti. Pracovnice České spořitelny
seznámí žáky se vším, co by měli vědět o této problematice.
V pondělí 10.12. byla zahájena oprava podlahy ve třídě paní učitelky Kalinové. Tato oprava byla již několikrát
odložena pro nedostatek finančních
prostředků. Bude provedena výměna podlahy a položení nového linolea.
Po dobu vánočních prázdnin se obnoví
dlažba v přízemí.

Zprávičky:

Pokračují také florbalové soutěže.
11.12. proběhlo v Praze krajské kolo
žáků 6. a 7.tříd. Naši kluci se velmi
snažili, ale ze základního kola nepostoupili a skončili na 7.místě. Tady je
na místě konstatovat, že přístup některých rodičů není takový, jaký bychom očekávali. Družstvu totiž citelně chyběli dva hráči, jejichž rodiče ne-

- uskutečnila se beseda pro žáky 9.tříd
s pracovníky muzea v Sazené
- na vánočním setkání s přáteli školy
se za kalendář a CD vydražila částka
4600 Kč, kterou dostane školní sbor
- uskutečnil se turnaj ve vybíjené,
který uspořádalo Centrum sportu pro
žáky z několika škol
- školní družina se zapojí do akce
„Sondy do školních družin“
- připravujeme zájezdy do Drážďan
a Hinterstoderu
Závěrem bych jménem všech pracovníků školy chtěla popřát do nového
roku hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
Eva Hanáková,učitelka ZŠ Velvary
www.velvary.cz
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Anketa

Na anketní otázku

DÁVÁTE SI
DO NOVÉHO ROKU
PŘEDSEVZETÍ?
odpovídali čtenáři velvarské knihovny

Hana H. (48):
Předsevzetí si dávám, ale nedodržím to.

Anna K. (54):
Ano dávám. Vždy se najde něco,
co bych na sobě chtěla zlepšit.

Filip K. (24):
Nedávám si.

Marie B. (62):
Teď už ne, dřív ano.

Markéta L. (35 ):
Předsevzetí si nedávám, protože
vím, že je stejně nedodržím.

Marie Č. (64):
Ne, nedávám, protože mám jediné
přání - zdraví.

Zdeňka H. (70):
Předsevzetí si nedávám, ale snažím
se žít podle citátu: “Kéž mi Bůh dá
sílu přijímat to, co nemohu změnit,
odvahu měnit to, co mohu změnit a
moudrost rozlišování.“

Jitka K. (49):
Novoroční ne, ale v průběhu roku
ano, ale ne vždy jsou splněny k mé
spokojenosti.

Milena P. (53):
Speciální k novému roku si nedávám, protože si je dávám průběžně
po celý rok.
Eliška P. (62):
Nedávám.
Terezie J. (55):
Dávám si je každý rok, ale ne vždy
je splním.
Josef V. (74):
Nedávám, protože je stejně nesplním.

Rosťa Č. (19):
Nedávám.
Jiřina K. (52):
Nedávám si je, protože nikdy je nedodržím.
Magdaléna Č. (59):
Ano, dávám si a snažím se je i vždy
plnit.
Ivana Č. (46):
Ano, dávám a vždy se je snažím splnit. Mám pak radost.

www.velvary.cz
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Článek

Povodně na Velvarsku II

V

prosincovém čísle 2012 jsem
psal o materiálu, který vydala
v roce 1920 komise Min. zemědělství, zkoumající tehdejší situaci na
potocích Velvarska.
Nemohl jsem pochopitelně psát
podrobně o všem, co u každé obce
komise zjistila, celý materiál má
totiž 38 stran. Na závěr článku
jsem případné zájemce o podrobnosti odkazoval do Městského muzea ve Velvarech, kde jim materiál
rádi poskytnou ke studiu.
Rozhodl jsem se uveřejnit
alespoň část zprávy týkající se dolní části povodí Bakovského potoka tak, aby si každý mohl udělat
alespoň představu o tom, co se ve
zprávě o té které obci konkrétně
píše.
Jsem rodák ze Sazené,
a proto budu psát o této části
potoka. Od Chržína teče dále Bakovský potok na katastr Sazené.
Nedaleko od hranic s katastrem
Chržína se od něj odděluje náhon
pro sazenský mlýn.
Komise doporučuje mimo
jiné: Využít tento náhon v části
před obcí k zavlažování luk ( jejich
několikadenní zaplavení vodou po
první seči zvyšovalo množství sena
z druhé, podzimní seče ). Dále pak
zřídit dosti prostranné koryto mezi
sazenským mostem a jezem mlý-
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na Novo-veského, Potočiště nynější by se tím značně zkrátilo a odpadla by křivolaká jalová strouha, která velkým obloukem od vsi
k jezu přichází. Nad obcí jest několik zátočin, které by krátkými průpichy mohly být nahrazeny. Těmito
korekcemi a řádným místním zpevněním a úpravou břehů docílilo by
se rychlejšího odtoku velkých vod
a odstranily by se nejčastější zátopy jež relativně největší škody způsobují. Na soustavnou regulaci potoka s ohledem na relativně vysoký
náklad nelze ani pomýšleti.
Všechna tato navrhovaná opatření vyřešila až regulace celého
toku Bakovského potoka od Velvar až po jeho ústí do Vltavy v 7080tých letech min. století.
Povodně sužovaly Sazenou dost
často. Sám z dětství pamatuji,
jak potok několikrát zaplavil louky
před vsí. Jednou to bylo dokonce,
k naší velké radosti v červnu. Asi
20-30 cm vody se v teplém počasí
prohřálo a my jsme měli ohromné
koupaliště. Bylo však i hůř, zvláště při zimních povodních, kdy se
pod mostem nahromadily ledové
kry. My kluci jsme se zájmem pozorovali, jak se místní hasiči snaží
dlouhými bidly s háky na konci, kry
odstranit, aby nedošlo k zaplavení přilehlé ulice na „ Velké straně“.

Bohužel ne vždy se jim to podařilo, a tak tato ulice bývala často povodněmi nejvíce postiženou částí obce.
Mnohdy se jednalo o situace
i dramatické, jak o tom svědčí
i zápis z místní kroniky. Vypráví o povodni v roce 1867. Tehdy byla také tato ulice zaplavena. Dva bratři si při tom chtěli užít plavby v neckách. Nejdříve
jezdili po ulici, pak vyjeli do proudu, který je strhl a necky se převrhly. Oba se zachytili, každý na
jedné potoční vrbě. Jejich volání
o pomoc zaslechli další lidé, kteří se je snažili zachránit. Použili
k tomu nejprve „prám“ z vyrobený z nějakých vrat. Zachránci se
však shlukli na jedné straně prámu
a sami také skončili ve vodě a následně rovněž na stromech. Nastala sháňka po loďce. Nejdříve se pro
ni jelo do Budihostic, tam ale nebyla, pak do Miletic, tam loďka sice
byla, ale děravá. Teprve přivolaný
převozník ze Starých Ouholic na
skutečné pramici všechny trosečníky zachránil a odvezl ke břehu. Jak
dlouho byli promočení „trosečníci“
na stromech se v kronice nepíše.
V roce 1867, v době kdy jediným
dopravním prostředkem pro loďku
byl koňský potah, se jim to muselo
zdát jistě nekonečně dlouho.
Ničivé „ průtrže mračen“, jak
se dříve říkalo přívalovým dešťům,
jsou v obecní kronice zaznamenány několikrát. Jejich dopad byl zde
ještě umocněn tím, že obec je jakoby „vsazena“ do údolí Bakovského potoka. Tak při přívalovém

dešti její obyvatele ohrožuje nejen rozvodněný potok, ale i proudy
vody valící se do obce z kopců na
severní a jižní straně údolí.
V materiálu komise je i tabulka zachycující deštové srážky
v letech 1896-1910 . Jsou v ní záznamy z obcí Hospozína, Paršenku, Uhů, Ješína a Sazené. Pro každý rok je zde uvedeno denní maximum a roční úhrn srážek.
Konkrétně pro Sazenou byl zaznamenán největší roční úhrn
v roce 1897 638 mm. V tomto roce bylo v obci dosaženo
i největšího denního maxima
150 mm!!
Podle záznamů dalších
obcí spadlo nejvíce vody v roce
1897 v Ješíně a to 647 mm. Nejvíce srážek v jeden den bylo naměřeno na Uhách v roce 1896,
188 mm. Nejméně srážek spadlo
za rok 1904 v Hospozíně a to pouhých 302 mm.
Václav Fencl
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Slovan Velvary

Slovanu Velvary hodnotí rok 2012
Vážení občané, fanoušci i hráči Slovanu Velvary. Dovolte mi, abych
Vás informoval o fotbalovém roce
2012 ve Velvarech. Co se přihodilo a co je nového v našem fotbalovém oddíle. Rok 2012 byl jedním
z nejnáročnějších za poslední roky
co se změn týče. Zvyšující se ceny
energií, nebo nově také poplatky,
které musíme za každého člena oddílu odvádět fotbalovému svazu,
nás donutili k důležitým investicím,
které začali v roce 2012.

Z

ačal bych ale zprávou pro nás
nejbolestivější. Opustil nás člověk, který byl pro náš oddíl nepostradatelný a kterého jsme měli a
v našich srdcích pořád budeme mít
moc rádi, pan Jiří Karel. V krátkosti bych vzpomněl, o jak důležitou
osobu šlo. Pan Jiří Karel byl dlouholetým a uznávaným členem našeho fotbalového oddílu. V letech
1969 až 1972 zde zastával funk-
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ci sekretáře a v roce 1973 se stal
jednatelem klubu, kteroužto funkci vykonával až do začátku loňského roku – tedy neuvěřitelných
39 let!!! Ve svých 79 letech obdržel
z rukou předsedy FAČR Ivana Haška prestižní ocenění, cenu Václava Jíry za celoživotní přínos fotbalu. Dokud mohl, Slovan Velvary neopustil a plnil funkci kronikáře klubu. Pan Jiří Karel zemřel
30.10.2012, ve svých 80ti letech.

P

o sportovní stránce se naše
mu oddílu dařilo. Naše A mužstvo v červnu postoupilo do I.A třídy, kde se mu také vede nad očekávání a drží si pěkný střed tabulky. Co se mládeže týče, podařilo se nám zajistit chod 5ti mládežnických družstev včetně nejmladší přípravky, takže fotbal ve Velvarech můžou kluci hrát již od 4-5
let. Momentálně vychováváme na
80 mladých fotbalistů ve všech věkových kategoriích. Zde nám trochu
pokulhává jen dorost, který prochází velikou hráčskou obměnou.
U většiny mužstev neustále hledáme nadšence, kteří by nám pomohli s výchovou mladých fotbalistů.

A

nyní trochu té výstavby. Za
významné podpory města Velvary se podařilo udělat novou střechu kabin, která již byla v hava-

Slovan Velvary

rijním stavu. Město nám také pomohlo s pokácením velké části starých topolů podél hřiště a výsadbou nových stromů. Neméně důležitá investice se udála také uvnitř
kabin, kde za podpory společnosti Comax a pana Radka Šmída
proběhla výměna kotle a starých rozvodů vody ve velké části
objektu. Od této investice si slibujeme významné úspory v dalších
letech a využití těchto prostředků
po sportovní stránce.
Kolem hrací plochy mohli naši
fanoušci také vidět změny. Společnost Terius pana Josefa Heřmana
vyrobila a nainstalovala nové střídačky, jelikož staré již nevyhovovali legislativě soutěže. Další příjemnou změnou pro naše fanoušky je jistě výměna starých laviček
za nové.

dresů pro naše nejmenší hráče
a nyní už čekáme jen na jejich potištění čísly.
Jak vidíte, v roce 2012 se nám
toho povedlo hodně nového. Doufejme, že i za vaší podpory, jak
finanční, tak v hledišti se nám toho
podaří mnoho i v roce 2013. Budu
rád, když se při návštěvě našeho
areálu podíváte kolem sebe, uvidíte tam i jména dalších firem, které pomáhají nejen velvarskému
fotbalu, ale tímto napomáhají propagovat i město Velvary samotné.

Dovolete mi, abych poděkoval za
pozornost a popřál Vám mnoho
úspěchu v roce 2013.
Jiří Majtaník
Našimi hlavními partnery jsou:

P

řekvapení čeká také na naše
malé fotbalisty, kteří na jaře vyběhnou ke svým zápasům v nových
dresech. Díky společnosti Connect
a společnosti fotbalove-dresy.com,
jsme získali 4 sady fotbalových

Milan Ševčík
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Křížovka

Z

almužen poutníků žil v blízkosti studánky Svěcenka pod Radovičem
Amadeus Cedrych, terciář řádu sv. Františka a poslední „Velvarský...“ viz tajenka. Poté, co marně prosil za zbudování kamenné chýše pod Radovičem, avšak konsistoř k tomu nedal schválení, odtud roku 1782 odešel a putoval do Říma, odkud
se již nevrátil.
VULKÁN
NAŘKNOUT
HLASITÝ
POPRÁŠIT
KOTRMELEC
VESNICE
TAKTÉŽ
AUTOR. ODMĚNA
TRAMPOTA
ZAČAROVAT

VYLUŠTĚNÍ
Z PROSINCOVÉHO
ČÍSLA

Na začátku dvacátého století
v Černuci dětem naděloval:

KŮŇ MIKULÁŠSKÝ

Stránku připravila Z. Ortová
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