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ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

Dne 23. února
oslaví významné životní jubileum
pan

LADISLAV KLABEČEK
Ke krásným osmdesátinám
mu do dalších let přejí hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody
manželka Zdeňka,
dcera Naďa a syn Ladislav s rodinami

V půjčovně velvarské městské knihovny byla koncem ledna zahájena
fotografická výstava na téma: „Co mě vloni potěšilo“.
Autory fotografií jsou:
Blanka Tauerová, Marie Rudolfová, Miroslav Krhounek a Radek Kozela
Srdečně zveme všechny ctitele fotografického umění
k návštěvě knihovny a shlédnutí originálních fotografií.
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Konkurz na ředitele
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Zprávy z rady

Vybráno z jednání rady
Listopad 2012
Rada schválila vyhlášení grantového
řízení na rok 2013.
Rada schválila ukončení nájmu v nebytových prostorách na zdravotním středisku nájemci, který provozoval masáže,
pedikúru a manikúru, dohodou ke dni
15. 11. 2012 a schválila vyhlášení záměru
pronájmu těchto nebytových prostor od
1. 1. 2013.
Starostka informovala radu o probíhající stavbě cyklostezky z Velvar do Ješína
a o stavbě bezbariérového chodníku v Sokolské ulici.
Rada vzala na vědomí informaci o omezení provozu po mostě přes Bakovský
potok v ulici Za Roudnickou branou od
listopadu 2012, toto omezení potrvá do
prosince 2013. Most je ve vlastnictví Středočeského kraje, na jeho opravu však
kraj dosud nemá dostatek finančních prostředků.
Starostka informovala radu o schůzce
s občany ve věci přípravy 3. etapy opravy ulic Sokolská, Čechova, občané chtějí
vybudování nového chodníku, město naopak prosazuje zrušení stávajícího chodníku a vyznačení pěší zóny. Účastníci schůzky se domluvili na kompromisním řešení
– vybudování vozovky a ponechání dostatečného prostoru pro možné vybudování
chodníku v budoucnu. Termín opravy ulice
nebyl stanoven, záleží na vývoji rozpočtu,
resp. na výši daňových příjmů (ze státního rozpočtu).
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Rada na několika zasedáních projednávala návrh rozpočtu města na rok 2013.
Připomínky členů rady a finančního výboru byly do návrhu zapracovány a rada
doporučila zastupitelstvu rozpočet na rok
2013 schválit.
Rada se zabývala upozorněním pracovnice Městského muzea na havarijní
stav hrobky Oldřicha Brtníka na hřbitově
na Chržíně. Oldřich Brtník byl nájemcem velkostatku na Uhách, podporovatel
národního
hnutí,
mecenáš
mládeže
a umělců, filantrop, sběratel obrazů a užitého umění. Část své sbírky věnoval před
smrtí v roce 1942 městu Velvary pro muzejní spolek. Obecní úřad Chržín neeviduje žádného majitele uvedené hrobky, Oldřich Brtník neměl děti. Rada rozhodla oslovit obec Uhy, obec Chržín a příbuzné Oldřicha Brtníka ve věci sdružení
finančních prostředků s městem Velvary na opravu hrobky Oldřicha Brtníka
na Chržíně.
Rada schválila dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Velvary a Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou
na mobiliář v kostele sv. Jiří. Arcibiskupství pražské získalo finanční prostředky
ve výši 110 000,-- Kč na zahájení restaurování varhan v kostele sv. Jiří. Varhany
budou demontovány, ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a odvezeny z kostela
sv. Jiří do skladu Arcibiskupství pražského.
Radě byla předložena výzva, kterou
organizuje starosta města Chlumec nad

Cidlinou. Cílem výzvy je zastavit II. fázi
reformy veřejné správy, která počítá s přesunem některých agend přenesené působnosti z tzv. pověřených obecních úřadů (mj. Velvary) na obce s rozšířenou působností (v našem případě Slaný) a se zrušením stavebních a matričních
úřadů na všech obcích mimo obce s rozšířenou působností. Rada schválila podporu výzvy.

Prosinec 2012
Radě byl předložen návrh na uzavření
smlouvy se Psím útulkem Azyl Naděje ve
Pcherách, smlouva je pro město výhodnější než dříve uzavíraná smlouva se Psím
útulkem Na Bouchalce.
Rada schválila smlouvy s Ředitelstvím
silnic a dálnic a se Středočeským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, jako přípravu
pro stavbu chodníku a dešťové kanalizace
na Nových Uhách.
Rada pověřila paní Pavlínu Kratochvílovou, dosavadní zástupkyni ředitele Základní umělecké školy ve Velvarech, řízením školy do doby, než bude v konkurzním
řízení vybrán nový ředitel. Konkurz bude
vyhlášen začátkem roku 2013 s tím, že
nástup nového ředitele bude k 1. 8. 2013.

Městský rozhlas
prostřednictvím SMS

SMS

Vážení občané,
jedním ze způsobů, jak Vám můžeme
předat aktuální informace o dění ve
městě, je hlášení městským rozhlasem. Ne všichni jsou však v době hlášení rozhlasu v jeho dosahu. Někteří občané již několik let využívají službu zasílání zpráv prostřednictvím SMS,
nyní nabízíme další možnost.
Máte-li o informace, které jsou předmětem hlášení městským rozhlasem,
zájem a máte-li možnost komunikovat
prostřednictvím e-mailu, zašlete svůj
požadavek na zasílání těchto informací na adresu el.podatelna@velvary.cz,
do předmětu prosím uveďte „Hlášení“.
Ve Velvarech dne 21. 1. 2013
Jitka Linhartová

Starostka informovala radu o schůzce,
která se konala dne 4. 12. 2012 ve Slaném a která se týkala přeložky silnice I/16
Slaný – Velvary. Ředitelství silnic a dálnic
informovalo starosty Slaného, Žižic a Velvar o problémech s výkupy pozemků a požádalo je o spolupráci.
Ve Velvarech dne 21. 1. 2013
Jitka Linhartová
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Zprávy z města

Jaké jsou náklady města
na likvidaci odpadů?
Od 1. 1. 2013 dochází na území města
Velvary v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č. 5/2012 ke zvýšení místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
z 500 Kč na 600 Kč za poplatníka a rok.
Někteří občané se ptají, zda zvýšení
poplatku bylo nutné. Někteří dokonce
tvrdí, že město na zvýšení poplatku
vydělá. S ohledem na různé nepodložené
informace uvádíme pro občany, z čeho
se místní poplatek skládá, a informaci
o nákladech města v oblasti odpadového
hospodářství.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů se skládá ze dvou částí. První
část poplatku uvedená v čl. 4 obecně
závazné vyhlášky č. 5/2012 (dále jen
„OZV“) má stanovenou zákonem horní
hranici 250 Kč za osobu a kalendářní rok
(tuto výši stanoví město libovolně dle
svého uvážení). Pro rok 2013 byla
první část poplatku městem stanovena ve výši 196 Kč. Druhá část
poplatku uvedená v čl. 4 OZV č. 5/2012
má stanovenou zákonem horní hranici 750 Kč a je stanovena ve výši naposledy známých nákladů obce na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za kalendářní rok (v době schválení OZV - rok
2011). Pro rok 2013 byla druhá část
poplatku městem stanovena ve výši
404 Kč. To znamená, že částka 404 Kč
vychází pouze z nákladů za svoz domov-
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ního odpadu (popelnic). Město má však
v rámci odpadového hospodářství i jiné
výdaje. Jsou to např. náklady na svoz
nebezpečných odpadů, náklady na svoz
velkoobjemových odpadů, náklady na
svoz bioodpadů, náklady na svoz tříděných odpadů a náklady na likvidaci
černých skládek založených na pozemcích města Velvary.
Náklady na odpadové hospodářství
města v roce 2011:
náklady na nebezpečné odpady
= 94 028 Kč, náklady na komunální odpady (velkoobjemový odpad, bioodpad,
popelnice) = 1 847 739 Kč, náklady
na tříděný odpad = 490 781 Kč, náklady
na likvidaci černých skládek založených
na pozemcích města Velvary
= 60 480 Kč.
V roce 2011 město za třídění odpadů
získalo odměnu od společnosti EKO-KOM
ve výši 431 905 Kč.
Z uvedeného vyplývá, že při počtu poplatníků 3 083 jsou náklady na 1 poplatníka v roce 2011 (po odečtení odměny
od společnosti EKO-KOM) ve výši 649 Kč
(bez započítání nákladů na likvidaci
černých skládek) a ve výši 669 Kč
(s náklady na likvidaci černých skládek).
Město má možnost náklady, které
vynakládá na likvidaci odpadů, zohlednit
v první části poplatku uvedené v čl. 4
OZV č. 5/2012. Město tedy v roce 2013
bude na každého poplatníka ze svého
rozpočtu doplácet částku 49 Kč, resp.

Zprávy z města
69 Kč. V žádném případě nemá město
v odpadovém hospodářství zisk.
Naopak druhá část poplatku uvedeného v čl. 4 OZV č. 5/2012 má za cíl motivovat občany k třídění odpadů, protože čím více budou občané třídit, tím nižší náklady budou zohledněny ve výpočtu
druhé části poplatku (každý rok se
druhá část poplatku upravuje podle
nákladů za rok předchozí) a tím může
být v budoucnu i nižší poplatek
pro občany.
Pro informaci uvádíme také náklady
na odpadového hospodářství v roce

2012 (do 30. 11. 2012):
náklady na nebezpečné odpady
= 48 724 Kč, náklady na komunální
odpady (velkoobjemový odpad, bioodpad, popelnice) = 1 626 458 Kč, náklady
na tříděný odpad = 507 729 Kč, náklady
na likvidaci černých skládek založených
na pozemcích města Velvary = 62 160 Kč.
V roce 2012 (do 30.11.2012) obdrželo
město za třídění odpadů od společnosti
EKO-KOM odměnu ve výši 278 456 Kč.
Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu

Pozvánka
www.velvary.cz
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Oznámení

Město Velvary
zastoupené odborem správy majetku MěÚ ve Velvarech
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích)

vyhlašuje opakovaně záměr

PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
na nám. Krále Vladislava čp. 225
(bývalá služebna Policie ČR)
nebytové prostory v 1.patře o celkové výměře 176 m2
(5 místností, chodba a sociální zařízení)
Pronájem pouze v celku možný ihned,
požadované měsíční nájemné 9.900 Kč.
Kontakt:
MěÚ Velvary, tel. 315 617 091-2, majetek@velvary.cz

Inzerce

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Miroslav B A R T O Š
Přemyslova 1040
tel.: 602 276 602
278 01 Kralupy nad Vltavou
e-mail: bartosmal@seznam.cz
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Oznámení

Město Velvary
zastoupené odborem správy majetku MěÚ ve Velvarech
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů ( zákon o obcích )

vyhlašuje opakovaně záměr

PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
na nám. Krále Vladislava čp. 225
(bývalá služebna Policie ČR v přízemí a předtím bývalé holičství
– vchod společně s Českou spořitelnou)
provozní místnost – 11,78 m2
sociální zařízení – 10,72 m2
chodba – 16,10 m2
celkem 38,60 m2
Pronájem pouze vcelku, volné od ledna 2013.
Kontakt:
MěÚ Velvary, tel. 315 617 091-2, majetek@velvary.cz
Inzerce

www.velvary.cz
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Zprávy z města

Autobus povalil sloup
Vánoční svátky a oslavy Nového roku máme úspěšně
za sebou! V našem městě proběhly relativně klidně.
O silvestra dopoledne nepozorný řidič autobusu povalil nový sloup veřejného osvětlení na náměstí a na
nové cyklostezce někdo poškodil středový sloupek,
sloužící jako zábrana vjezdu. Děkujeme občanům za
přístup a chování v závěru roku.

Nová svítidla
Obyvatelé části Chržínské ulice od náměstí po ul.Nádražní
na sebe nyní více vidí! Firma
ELTODO, která má naše veřejné osvětlení ve správě, zde
na zkoušku instalovala novější repasovaná svítidla SAFÍR
70, která mají vyšší svítivost
a šetří energii. Případné ohlasy nebo připomínky vítány.

Enviromentální
zahrada
Kdo prochází školním dvorem
např. na oběd do školní jídelny, všiml si určitě probíhajících prací na školním dvoře.
Vedení školy zde pokračuje s
úpravami dvora, jejichž cílem
je vybudování „enviromentální zahrady“. Současné práce provádí firma Zahrady snů
s.r.o pana Purgerta z Uhů.

Čištění koryta
Poslední čištění koryta Bakovského potoka provádělo Povodí Vltavy s.p. v roce 2003.
Čištění končilo u železničního mostu - vlečky u cukrovaru. Několik let jednalo vedení
města o vyčištění další části a to od čistírny odpadních vod dále po toku potoka. Vysoká hladina vody působí problémy při provozu ČOV a kanalizace. 16. ledna začalo
čištění této části koryta potoka, práce provádí I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

„Staň se malým fotbalistou
Slovanu Velvary“
kontakt najdeš na www.slovanvelvary.cz
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Jiří Tlustý
Jiří, děkujeme ! Ješínský hokejista Jiří
Tlustý, jako řada dalších, končí své
působení v naší extralize a vrací se
do NHL. Po dobu výluky zde sehrál 24
zápasů (12 gólů+11 asistencí), čelil i zranění ruky. Mnoho lidí z Velvar
a okolí se jezdilo dívat na jeho výkony
i celé famózní kladenské pětky Židlický, Kaberle, Jágr, Plekanec a Tlustý! Takovou zde už asi nezažijeme!
Přejeme Ti mnoho štěstí a sportovních
úspěchů v týmu Caroliny a naviděnou
třeba v národním dresu na MS nebo za
rok na olympiádě!
Libor Šulc

Informace
Poplatky
Na rok 2013 činí poplatek za služby
spojené s pronájmem hrobového
místa 150,- Kč.

Velvarské trhy
20. února se na velvarském
náměstí uskuteční prodejní trhy.

Inzerce

PRODÁM RODINNÝ DŮM
V ČERNUCI
tel. 725 856 301, 723 081 950
www.velvary.cz 11

Mateřská školka

Ředitelství Mateřské školy Velvary, okres Kladno
vyhlašuje termín zápisu dětí do mateřské školy
na školní rok 2013-2014
s nástupem od 2. 9. 2013.

Zápis se uskuteční v úterý 16. dubna 2013
od 12:00 do 16:00 hodin
a ve středu 17. dubna 2013
od 9:00 do 12:00 hodin
v 1. poschodí mateřské školy.
K zápisu přinesou rodiče nebo jiní zákonní
zástupci vyplněný Evidenční list (hlavně
potvrzený lékařem o řádném očkování dítěte)
a rodný list dítěte.
Evidenční listy budou připraveny k vyzvednutí
v MŠ od 2. 4. do 12. 4.2013 v čase provozu MŠ
od 6:30 do 16:30 hodin.
12 Zpravodaj Velvary

Pozvánka

Městská knihovna Velvary
Měs
rámci
v rá
Národního týdne trénování paměti
Nár
pořádá
poř
zábavně vzdělávací program
záb

„FITNESS PRO MOZEK“
„F
12.3.2013
1
12
.
(úterý) – 9.00 – pro rodiče na MD, babičky,…
13.3.2013
13.
(středa) – 16.00 – pro veřejnost
Těšíme se na vás ve společenské místnosti knihovny
Těš
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A nketa

Na anketní otázku

Jaká byla vaše
nejoblíbenější
karnevalová maska?
odpovídali čtenáři velvarské knihovny

Michaela K. (39)
Nejradši vzpomínám na masku bráchy.
Byla to maska pierota a byla krásná. Bohužel už se ztratila, což mě mrzí. V naší
rodině se dědila, měla ji už naše maminka.
Radka D. (49)
Já jsem nikdy za žádnou masku nebyla.
Miroslav Š. (51)
Nejraději jsem měl mušketýra nebo Vinnetoua.
Tereza J. (55)
Moje nejoblíbenější maska vždy byla Popelka.
Matěj C. (11)
Byl jsem za smrtku, měl jsem i tu kosu.
Kostým jsem si koupil s mamkou, moc se
mi líbil. Ještě se mi líbila mumie, za tu šel
kamarád.
Magdaléna Č. (59)
Nejraději jsem měla masku čarodějnice.
Michal P. (12)
Byl jsem za kovboje. Našli jsme doma
starší věci a zkombinovali je.

Marie R. (62)
Já si to užívám s vnučkou, která má nejraději masku čarodějnice nebo princezny.
Eva L. (66)
Já jsem moc nechodila, ale užila jsem si
to s vnoučaty, které byly jako berušky
a princezny.
Lucie K. (27)
Ráda vzpomínám na svoji první masku –
vílu Amálku, kterou mi ušila mamka.
Jitka K. (49)
Byla to baletka. Chodila jsem do rytmiky a baletka to byla moje meta i sen. Maminka mi ušila kostým, měl krásně nadýchanou sukýnku.
Dana B. (16)
Byla jsem za klauna.
Michaela Š. (35)
Když jsem byla malá, tak to byla čarodějnice.
Jakub K. (9)
Já maškarní bály nemám rád, takže žádnou oblíbenou masku nemám.
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Velvarští hasiči

Velvarští hasiči hodnotili uplynulý rok 2012
Na své výroční valné hromadě se sešli v sobotu 19. ledna členové nejstaršího
českého dobrovolného hasičského sboru. Přivítali mezi sebou vzácné hosty a to
starostku města Jitku Linhartovou, starostu okresního sdružení hasičů v Kladně Oldřicha Zusku a delegaci SDH Kralupy n/Vlt.
V uplynulém roce hasiči zajišťovali řadu
akcí, soutěží, starali se o hasičskou mládež, opravovali techniku i budovu hasičské zbrojnice. Uspořádali tradiční hasičský ples na Uhách, který je hojně navštěvován. Pomáhali při oslavách 530 let
města, při dalších kulturních akcích ve
městě, při dětských dnech, čistili kanalizaci, drželi asistenci při ohňostroji, dováželi vánoční strom a stromy k sázení
a další práce, které město potřebovalo.
Soutěžní družstvo mužů zvítězilo v okresním kole požárního sportu a postoupilo
do krajského kola, kde se mu již nedařilo. Nechybělo uspořádání již 18. ročníku
tradiční soutěže Dědkiáda, kterou doprovázely další akce. Mladí hasiči v rámci celoroční činnosti uspořádali některé výlety, schůzky a zúčastnili se jarního i podzimního kola hry Plamen se střídavými
výsledky.

dopravní nehody na silnici I/16 v dubnu
loňského roku, u které uhořely dvě osoby. Hasiči znovu děkují městu za dokončení II. etapy modernizace vozidla CAS
32 T815.
V průběhu schůze obdrželo 12 členů
sboru medaile a stužky Za věrnost sboru
a za aktivní práci.
Veškeré dění a činnost hasičů nyní směřují k přípravě významného výročí 150
let založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Oslavy proběhnou v květnu roku 2014 a hasiči se
na ně již intenzivně připravují. V letošním
roce se náš sbor zúčastní již VI. ročníku
celostátních hasičských slavností, které
proběhnou v červnu na výstavišti v Litoměřicích.
Libor Šulc

Výjezdová jednotka sboru měla v roce
2012 celkem 34 výjezdů, z toho 23x k požárům, zbytek činily technické a jiné zásahy. Složitý byl například zásah u těžké

Sbor dobrovolných hasičů Velvary žádá občany města a okolí, kteří vlastní jakékoliv
historické materiály o našem hasičském sboru (fotografie, výstřižky, plakáty, tiskoviny apod.) a mohou je poskytnout nebo věnovat pro přípravu oslav 150.výročí založení sboru. Kontakt : Michal Petráček, tel.605312832, e-mail: jatro.hasic@seznam.cz
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POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Velvary pořádá

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
v sobotu 16. února 2013 od 20 hodin
v kulturním zařízení na Uhách!
Hraje kapela „Druhej dotek“,
doprava z Velvar zajištěna.
Srdečně zveme občany.

Tříkrálová sbírka ve Velvarech
V letošním roce se příspěvky do Tříkrálové sbírky nevybíraly jen před kostelem po
ranní tříkrálové mši, ale samotní králové Kašpar, Melichar a Baltazar, vedeni andělem
s kometou, se vypravili na pouť po velvarských příbytcích, aby za svoji koledu vybrali něco do kasičky České katolické charity. Ač bylo počasí velmi nevlídné a zdaleka
jsme nestačili obejít všechny domácnosti (zmrzlí králové byli stateční, ale už jim to
po 16. hodině „nezpívalo“ a křída nepsala:-)), podařilo se nasbírat přes 4.000,- Kč!!!
Všem, kteří přispěli a nebáli se otevřít dveře poutníkům, moc děkujeme a těšíme se
na příští rok!
O celém projektu Tříkrálové sbírky i o tom, na jaké projekty budou použity peníze, se
dočtete na internetové adrese www.trikralovasbirka.cz.
Za malé krále s andílkem Michaela Kuptíková
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
vrátím se ještě do předvánočního období, kdy proběhly dvě zajímavé akce.
18. prosince 51 žáků 8. a 9 .tříd navštívilo Drážďany. Město je proslulé svými adventními trhy, žáci mohli pocítit vánoční atmosféru a procvičit svoje znalosti němčiny.
Poslední vyučovací den kalendářního roku 2012 sportovně založení učitelé a žáci odjeli do rakouského střediska Hinterstoder. Sněhové podmínky byly
ideální, a tak se všichni vrátili velmi spokojeni.
Během vánočních prázdnin probíhaly
ve škole různé opravy. 10. prosince byla
zahájena dlouho odkládaná oprava podlahy ve třídě 3. A. Demoliční práce odkryly katastrofální stav podlahy. Bylo
nutné udělat ještě další práce, se kterými se nepočítalo, proto se oprava prodražila. Celková částka tak dosáhla téměř
250 tisíc Kč. Třída se vymalovala, provedla se oprava radiátorů, zabudovaly se
skříně, děti usedly do nových lavic, a tak
se učí opravdu v hezkém prostředí. Dále
během prázdnin proběhla úprava chodby v přízemí v hlavní budově. Pracovníci zednické firmy pana Chvapila z Velvar položili nové kachle a podlaha získala nový velmi hezký vzhled. Náklady na
tyto práce i materiálem přišly na 120 tisíc Kč.
V současné době probíhají přípravné
práce na projektu Enviromentální zahrady, která je zaměřena na keltský kalendář. Jde o grant Ministerstva životního
prostředí v hodnotě 70 tisíc.
Žáci 7. B vytyčili kruhy a vysypali tva-
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ry vápnem. Později zde budou vysazeny rostliny doplněné popiskami. O rostliny se budou žáci starat v rámci výuky
přírodovědy a přírodopisu. Součástí výukové zahrady budou také ukázky hornin.
Dojde tak k úpravě dvora a vznikne místo pro setkávání třídních kolektivů. Prostor bude totiž doplněn lavičkami a paravanem.
Proběhlo také školní kolo olympiády
z českého jazyka. Nejlepšího výsledku
dosáhla Nikola Čermáková z 9. A, která
nás bude reprezentovat v okresním kole.
29. ledna odjede Tereza Křečková na
okresní kolo dějepisné olympiády. V nejbližších dnech proběhnou i další školní
kola ve vědomostních olympiádách.
Výsledky ředitelského diktátu žáků
5. a 6. tříd zaměřený na vyjmenovaná
slova odhalily značné nedostatky zejména u žáků 6. tříd. Vyučující českého jazyka budou usilovat o nápravu.
Žákům 9. tříd již zbývá několik dnů, aby
rozhodli o své budoucnosti a vyplnili přihlášky na SŠ. Termín vyplnění je 3. února. 4 žáci absolvovali talentové zkoušky
na školy s výtvarným zaměřením. Gratulujeme Anně Brátové z 9. A, která v talentových zkouškách uspěla a na SPŠ
grafickou Václava Hollara v Praze byla
přijata jako nejlepší uchazečka. V celkovém počtu několika set přihlášených se
umístila na 1. místě. Ředitelství školy obdrželo výsledky celostátního testování
žáků 9. tříd ve SCIO testech. Testy platili rodiče, proto se testování nepodrobili všichni žáci. Celkem bylo testováno 28
žáků, což je více než 50%. Naše škola se
v porovnání s ostatními školami neztrati-

la. V českém jazyce bylo úspěšnějších pouze 30% škol, v matematice bylo lepších 20%.
Rodiče budoucích prvňáčků upozorňujeme na termín zápisu, který proběhne
7. a 8. února v budově školy, a to v pátek od 13 do 17 hodin, v sobotu od 8 do
12 hodin.
Projekt nazvaný Den kontinentů-Afrika- se uskuteční 13. února. Školu navštíví zástupci diplomatického sboru JAR, dr. Imbrová a další hosté. Proběhne také
výstava o dětech z Tengenenge v Zimbabwe.
Eva Hanáková,učitelka ZŠ Velvary

Pozvánka
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Městská knihovna
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Pozvánka

Městské muzeum Velvary Vás zve
na přednášku

Václava Fencla

VELVARSKO V PRAVĚKU
středa 13. 2. 2013 od 18.00
secesní sál muzea
Kdo byli dávní obyvatelé našeho regionu, jaké nástroje používali, čím se živili
a co nám po nich zbylo?
Na všechny tyto i další otázky vám odpoví amatérský, ale odborně fundovaný
archeolog s velkou reputací v odborných kruzích, publicista a dlouholetý
spolupracovník velvarského i kralupského muzea pan Václav Fencl.
Po přednášce si můžete prohlédnout archeologickou
expozici muzea a budete mít jedinečnou možnost vidět některé předměty
bez omezení sklem vitríny.

Vstupné 20 Kč, děti a důchodci 10 Kč
Městské muzeum Velvary, Pražská 109, tel. 315 761 419,
e-mail: muzeum@velvary.cz
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Městské muzeum

Zpráva o činnosti Městského
muzea Velvary za rok 2012
Během roku 2012 navštívilo muzeum
a akce jím pořádané 2 055 lidí.

Výstavy
Karolína Borecká: Obrazy a loutky
X. velvarský výtvarný salón: „Velvarsko v dílech současných výtvarníků“
Miroslav Krhounek: Zrnka času- výstava fotografií
Šikovné ruce našich babiček- výstava
ze sbírek Městského muzea Velvary
Jana Hilmerová a Anna Vaníčková:
Dva pohledy- výstava obrazů a keramiky
Lucie Štědronská: Mezi uměním a řemeslem- kresba, malba, grafika, keramika, textil
Velikonoce na špejcharu aneb dejte
vejce malované- výstava kraslic zapůjčených od Asociace malířů a malířek kraslic ČR
se sídlem v Libotenicích.

Kulturně - výchovné akce
Cestovatelské večery- povídání cestovatelů spojené s promítáním fotografií
a filmů, organizátorem společně s muzeem je OS Natvrdlí, během roku proběhlo
pět programů.
Vajíčkobraní- muzeum se zúčastnilo akce pořádané organizací Človíček
RaD o.s.
Velvarská muzejní noc aneb Bylo, nebylo, dávno tomu- tradiční akce zařazená do celostátního Festivalu muzejních
nocí, spolupráce s Tom Javory Černuc.
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Program: zábavná soutěžní hra pro děti
a dospělé, ve které se účastníci vydali večerním městem po stopách velvarských
pověstí a dávno zapomenutých příběhů.
Dny evropského dědictví- vlastivědná
vycházka „Z hudební minulosti Velvarska“, koncert barokní hudby v kostele
sv. Kateřiny nazvaný „Předpokoj Ludvíka
XIV“, prohlídka kostela s výkladem zaměřeným na literátské bratrstvo a velvarský
rorátník z 16. století, výstava dětských
výtvarných prací v Pražské bráně „Památky
očima mladých“,
Den poezie pod názvem Salón slečny
Berty- programem k uctění památky velvarské rodačky, spisovatelky a feministky Berty Mühlsteinové se Velvary poprvé
připojily k celostátní akci, která v roce
2012 vstoupila již do 14. ročníku.
Cyklus přednášek spisovatelky a publicistky Martiny Bittnerové – Karolina
Světlá a Berta Mühlsteinová; Božena Němcová, první dáma české literatury; Karel
Hynek Mácha: Zklamánať láska má,
marné volání; Osudové ženy Vojty Náprstka
Křest knihy spisovatelky Martiny Bittnerové: Utajené životy slavných Čechů
Adventní neděle ve Velvarech- muzeum se podílelo na akci pořádáním adventního koncertu.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“
- muzeum se podílí na organizaci koncertů
pořádaných městem Velvary, v roce 2012
se uskutečnily dva koncerty v secesním
sále muzea a jeden v kostele sv. Kateřiny.
Vlastivědné vycházky po Velvarech

Program pro 6. třídy ZŠ Velvary k úvodu do dějepisu

Akce, na které muzeum
propůjčilo prostory
Veřejná zasedání zastupitelstva
Výchovný koncert ZŠ Velvary
Přednáška kandidáta do senátu
MUDr. Hassana Meziana

Sbírkotvorná činnost
V roce 2012 byly zapsány do přírůstkové
knihy 3 předměty, ostatní předměty darované v tomto roce muzeu občany byly
zapsány do tzv. registrace a po zpracování se stanou sbírkovými předměty nebo
budou dále registrovány jako pomocný studijní materiál pro potřeby výstav,
expozic a badatelů.
Řádnou roční inventurou prošlo 2067
předmětů. K 31. 12. 2012 tak byla dokončena inventura celého sbírkového fondu Městského muzea Velvary dle zákona
122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
§ 12 Inventarizace sbírek, započatá v roce
2002.

Den poezie – Salón slečny Berty

Badatelské návštěvy
a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály
ke zpracování sedmnácti badatelům zajímajícím se o sbírky muzea a historii města Velvary a okolí.
Židovskému muzeu v Praze zapůjčilo
město Velvary ze sbírek muzea 15 obrazů
a 8 skicáků malíře Jiřího (Georga) Karse
k prezentaci na výstavě v Galerii Roberta
Guttmanna v Praze.
Ing. Jitka Kůrková

Stálá expozice městského muzea
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Článek

Z historie velvarských stromů
II.část

Nechci se dnes rozepisovat na téma celosvětově ubývající zeleně. Tuhle problematiku jistě každý zná. (Přesto se tak
bohužel děje nezadržitelně dál). Když
vidím jakýkoli zbytečně kácený strom,
který byl zdravý, zabolí mě u srdce.

Na místě dnešního parku u cukrovaru
bývaly kdysi mokřiny. Kolem roku 1890
nechal radní Emil Goll na části pozemku
vysázet stromy. V roce 1923 byl pak osázen zbytek pozemku a park nabral celistvé podoby.

Ráda bych vám nabídla malou procházku historií, alespoň některých velvarských
stromů. Při studii nejstarší dochované
velvarské kroniky mě zaujalo hned několik zajímavostí.

Na velvarském náměstí v roce 1875 rostly před domem č. 224 akáty. Před ostatními domy byly vysázeny stromy, ale bohužel jeden po druhém hynul. Pouze před
domem č. 7 se dařilo škumpě ocetné (tehdy zvané ´octové´). V letech 1884-5 se
vydláždilo náměstí a při té příležitosti byly
stromy vykáceny. Roku 1905 se stromy
znovu vysázely a to lípa velkolistá.

Do roku 1880 rostlo kolem zdejšího potoka hojně divokého stromového porostu.
V té době stála v okolí Velvar pouze jediná bříza, což je v současnosti napraveno a bříz zde najdeme mnohem víc. V roce
1909 zde byl zřízen „Okrašlovací spolek“
a na pustých místech byly cíleně vysazovány nové stromky.
Za zmínku také stojí, že lípa u sochy
sv. Jana je stará kolem dvou století. (Naproti hřbitovu u kostela sv. Jiří.) Váže se
k ní letitý příběh, který vypráví o malém
chlapci, jenž kdysi vybral z její koruny ptačí hnízdo a dostal za to zasloužilý výprask.
V té době byla lípa ještě mladým stromem.
Dále se v kronice dozvíte například, že
za předním mlýnem (u fotbalového hřiště) stávaly tři stoleté smrky. A nebo, že
v devatenáctém století, trpěli velvarští
občané nešvarem. Ten měl na následek
kácení téměř veškerého vzrostlého stromového porostu. Holé plochy byly pak
nahrazovány novými stromky, které se ale
mnohdy do dané lokality nehodily. Hojně
se v té době vysazovaly například třešně.
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Město kdysi zakoupilo v Pražské ulici
dům č. 61 od pana Vobořila. Nemovitost
byla zbořena za účelem snazšího přístupu k nové školní budově (dnešní základní škola). Vzniklou uličku nechalo ´město´ po obou stranách, v letech 1911-1912,
osázet šlechtěnými šeříky. Dodnes tento
„průchod“ nazýváme Bezovkou. Často se
domníváme, že vandalství je nešvarem
pouze současnosti, ale opak je pravdou.
Tenkrát po vysázení bezů, některý ze
zdejších zlosynů nelenil a v noci šest šeříků polámal.
V těchto dobách 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 z roku 1868.
Ale vraťme se do současnosti. Chraňme si
zeleň, je důležitá, jak všichni víme. Jsem

ráda za novodobou akci, kde si ve Velvarech kdokoli může adoptovat svůj strom. Nejen že tím zájemci přispějí k rozšíření stromového porostu, ale myslím, že tento projekt
může napomoci lidem, opět se víc „srůst“ s přírodou.
Blanka Tauerová

Torzo stoletého malovarského topolu

Inzerce
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Školní družina

Výstava školních družin zahájena
Školní družiny okresu Kladno, koordinované
metodičkou ŠD, paní Annou Holeyšovskou,
ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a Vzdělávacím institutem
Středočeského kraje uspořádaly již 3. ročník
výtvarné výstavy s názvem „Sondy do školních družin“, která dokumentuje činnost dětí
a pedagogů školních družin Středočeského
a Zlínského kraje. Účastí Zlínského kraje výstava překročila hranice Středočeského kraje a stala se meziregionální. Je nainstalována
v moderních prostorách ČPZP v Kladně.

Sl
Slavnostníí vernisáž
áž se uskutečnila
k
č l 10.
0 ledna
l d
2013 v dopoledních hodinách za přítomnosti zástupkyně ředitelky kladenské pobočky
ČPZP, Ing. Ludmily Švarcové, metodičky ŠD
a kurátorky výstavy paní Anny Holeyšovské
a ředitele VISK, Mgr. Jiřího Holého.
Po úvodním slovu Ing. Ludmily Švarcové vystoupil ředitel VISK, Mgr. Jiří Holý, který hovořil především o nepopiratelném významu školních družin nejen ve vztahu k volnému času, ale i ve vztahu k rodině, výchově
a vzdělávání. Dětem, které tato zařízení navštěvují, je nabízeno velké množství odpočinkových her a relaxačních činností. Díky specifickým metodám a formám práce je patrný přesah aktivit dětí v školních družinách do
vzdělávání, podílejí se na upevňování vědomostí získaných ve škole, ale i společenských
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a etických norem chování dětí.
Jedním z mnoha cílů zájmového vzdělávání
je vést děti od nejútlejšího věku k smysluplnému využívání volného času, jeho plánování, organizování a rozvíjení zájmů s perspektivou jejich rozvoje do dospělosti. Děti se při
tom učí uvádět věci do souvislostí a propojují své poznatky do širších celků z různých oblastí lidské činnosti. Vytvářejí si komplexnější pohled na přírodní, společenské i kulturní
jevy. Budují si představu o dalším, celoživotním vzdělávání.
Výstava shromažďuje nejzajímavější ukázky
práce jednotlivých školních družin. Dotýkají
se činností jednodenních, týdenních i mnohaletých. Představuje řadu vzdělávacích a výchovných projektů, dokumentuje i spolupráci a vztah k různým institucím a organizacím
v regionu. Přibližuje bohaté spektrum hodnotných činností pedagogů a dětí. Díky exponátům a fotodokumentaci konkretizuje ty, co
pomáhají dětem ve věku 6-10 let odbourávat
stres a únavu z dopoledního usilovného pracovního nasazení ve škole.

Cílem výstavy, která potrvá do 10. března
2013 v prostorách pobočky ČPZP Kladno, ulice Na Stráni 3340, je ukázat odborné i laické
veřejnosti, že školská zařízení – školní družiny jsou specifickým, ale zároveň svébytným

I nzerce

a významným segmentem regionálního školství, který velmi dobře doplňuje a dále rozvíjí vzdělávací a výchovnou roli školy a zároveň plní službu rodičům dětí formou péče o jejich
děti v mimoškolní době. Vede je ke smysluplnému a hodnotnému využívání volného času
a spoluvytváří návyky pro udržení zdravého životního stylu.
Anna Holeyšovská
metodička pro školní družiny okresu Kladno
kurátorka výstavy

Inzerce
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Článek

Velvarský unikátní sekeromlat
Lidé v pravěku dokázali zhotovit předměty, které by jen málokdo z nás dnes dokázal vyrobit. Jedním takovým je unikátní, kamenný sekeromlat. Stále
vzbuzuje můj obdiv, jak mohl
někdo před šesti tisíci lety
takovou věc udělat.
Je mi záhadou, proč si s tím
dali takovou práci. Pravda,
nebyla to jen obyčejná kamenná sekerka, jaká se tehdy
používala k opracování dřeva,
k lovu či k boji. Šlo jistě o atribut vůdcovství, o symbol náčelnické moci. Jak dlouho to muselo trvat, kolik to muselo dát práce, vytvořit z kusu
kamene tak esteticky krásnou věc. Tvar těchto sekeromlatů je v celém našem pravěku unikátní a naprosto neobvyklý.
A to vše v době, kdy jediným kovem byla měď. Ta, jak známo, k opracování tvrdého
kamene nestačí. Jediný, k této práci vhodný materiál byl opět kámen. Při dokončovacích pracích pak i písek, kterým se povrch vyhladil. Sekeromlat má na jedné straně
ostří a na opačném konci jakýsi čepec, který mu dal také odborný název „ čepcovitý“
(dříve kladívkovitý) sekeromlat. Jeho „tělo“ je vybroušeno do několika plošek a průřez má tvar pětiúhelníku.
Podobných exemplářů se zatím našlo na našem území jen několik desítek. Jeden z nich
i v roce 1888 na katastru Lešan, v hrobě původně umístěném snad pod mohylovým
náspem a to jen několik set metrů východně od okraje Velvarského lesa. Druhý sekeromlat je i ve sbírce Městského muzea Velvary. Bohužel jako místo nálezu je napsáno pouze Velvary. Obracíme se proto s prosbou na čtenáře. Podle popisu na začátku
článku se jedná o předmět, který je velice zajímavý a jistě budil pozornost v minulosti, stejně jako dnes. Je možné, že někdo z Velvar před dlouhou řadou let tento předmět našel a později byl darován do muzea. Není to sice příliš pravděpodobné, ale přesto se může stát, že si někdo pamatuje, jak se v jejich rodině vyprávělo, že sekeromlat
měli doma a kde byl nalezen. Pokud byste o něčem takovém věděli, sdělte to prosím,
do muzea. Možná, že mohyla, která byla nalezena v roce 1888 na katastru Lešan, tam
nebyla sama. Za jakoukoli informaci předem děkujeme. Sekeromlat, o kterém je tento
článek, si můžete prohlédnout ve stálé expozici zdejšího muzea.
Václav Fencl

www.velvary.cz 29

I nzerce

30 Zpravodaj Velvary

K řížovka

Roku 1582 se stal obětí morové epidemie
tehdejší nejbohatší velvarský měšťan…
viz tajenka
OHŘÍVAČ VODY
HELMA
ÚLOVEK
MRHOLIT
KRYT MOTORU
SEJF
PRODEJNA
MZDA
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

VYLUŠTĚNÍ
Z LEDNOVÉHO
ČÍSLA

Z almužen poutníků žil v blízkosti studánky
Svěcenka pod Radovičem Amadeus Cedrych,
terciář řádu sv. Františka a poslední Velvarský :

POUSTEVNÍK

Stránku připravila Z. Ortová
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