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Z práva starostky

Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva
města Velvary dne 31. 3. 2014
Vážené kolegyně a kolegové, vážení
občané,
stalo se již tradicí zahájit poslední zasedání v kalendářním čtvrtletí bilancí všeho,
co se ve městě v uplynulém období událo.
Nový rok byl opět zahájen novoročním
ohňostrojem. Tato akce se každoročně
setkává s velkým ohlasem občanů nejen
z Velvar, ale i ze širokého okolí, proto
doufám, že tato tradice zůstane
zachována.
Jsem velmi ráda, že se nám daří financovat potřeby města z vlastních zdrojů
s využitím dotací, město zadlužovat
nechceme. Peněz na všechny potřeby
města není dostatek, je vždy třeba hledat
priority. Snažíme se vždy prioritně budovat to, na co se nám podaří získat dotaci.
Proto v tuto chvíli ještě nemůžeme rozhodnout, které investiční akce zařadíme
do letošního roku, protože nemáme
informace o tom, jak jsme v různých
dotačních titulech uspěli.
Letošní mírná zima nám umožnila
realizovat stavbu komunikací téměř bez
přerušení. V únoru byla dokončena rekonstrukce Pivovarské ulice včetně náměstíčka, stavbu provedla Stavební firma Rybář,
s. r. o. V jarních měsících bude v této
lokalitě provedena výsadba zeleně.
V únoru byla zahájena rekonstrukce
kanalizace a komunikace v Komenského
ulici, za příznivých klimatických podmínek
by tato stavba měla být dokončena
do 30. dubna. Stavbu provádí firma
COLAS.CZ, a. s.
Máme připraven projekt na vybudování
bezbariérového chodníku na Nových
Uhách včetně dešťové kanalizace, tato
stavba se bude v letošním roce realizovat
za předpokladu, že na stavbu chodníku
obdržíme dotaci ze Státního fondu
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dopravní infrastruktury, o kterou jsme
žádali v závěru loňského roku. Komise,
která rozdělelní dotací schvaluje, bude
zasedat až 5. května t. r. Kanalizaci však
budeme muset celou financovat z rozpočtu města.
V současné době připravujeme projekty
na rekonstrukci a dostavbu chodníků
ve Slánské a Malovarské ulici, v ulici
Za Roudnickou branou a v ulici U Cukrovaru, na stavbu přechodu pro chodce
poblíž radnice a na rekonstrukci jedné
z komunikací na Velké Bučině. V letošním
roce proběhne stavební řízení, na rekonstrukci a dostavbu chodníků podáme
žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2015. Přechod
pro chodce bychom chtěli realizovat ještě
v letošním roce. O tom, kdy bude
reálné provést rekonstrukci komunikace
na Velké Bučině, můžeme rozhodnout,
až budeme znát výši rozpočtovaných
nákladů. V letošním roce bychom rádi
provedli opravu chodníku Na Průhoně
(od bytového domu proti kinu k cestě
podél kolejí směr k nádraží) a v ulici
P. Bezruče (od křižovatky se Školní
ulicí po křížení se spojovací uličkou
z Tyršovy ulice). Probíhá stavební řízení
na stavbu chodníku v Nádražní ulici
(propojení stávajícího chodníku s cestou
podél kolejí) a na stavbu chodníku
Na Průhoně (od přejezdu směr k Radoviči
na konec zástavby).
Již od loňského roku máme rozpracován
projekt na chodníky v centru Ješína.
Přípravu projektu jsme museli pozastavit,
protože Ředitelství silnic a dálnic připravuje rekonstrukci silnice I/16 a stavbu
dešťové kanalizace na průtahu Ješínem
a my stavbu chodníku musíme jejich
projektu přizpůsobit. Ze stejného důvodu
nemůžeme ani pokračovat v opravě
chodníků a výsadbě zeleně na levé straně
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při vjezdu od Velvar.
Občany Ješína trápí nadměrná dopravní
zátěž, kdy touto částí města projíždí cca
10 tis. aut denně. Dobrou zprávou pro
nás všechny, ale hlavně pro občany Ješína, kteří bydlí podél hlavní silnice, je to,
že investiční záměr na stavbu „Přeložka
silnice I/16 v úseku Slaný – Velvary“ byl
Ministerstvem dopravy schválen. Pokračuje projektová příprava a výkupy pozemků,
doufám, že vlastníci dotčených pozemků
plně pochopí nutnost „obchvatu“ Ješína.
O situaci kolem mostu přes Bakovský
potok jsem Vás již několikrát informovala.
Po osazení nového dopravního značení se
dle vyjádření občanů, kteří bydlí v blízkosti mostu, počet projíždějících nákladních automobilů rapidně snížil. Pracovníci
KSÚS nám sdělili, že v těchto dnech bylo
ukončeno výběrové řízení na projektanta.
Velkou pozornost nyní chceme věnovat
stavu polních cest. Se zemědělcem, jehož
traktory značně poškodily polní cesty
na Radoviči, jednáme o jejich uvedení
do sjízdného stavu. Polní cesta na Chržín
byla v úseku od ČOV dlouhodobě neudržovaná a zarostlá náletovými dřevinami,
byla vyježděná v jiném místě na soukromých pozemcích. Cestu jsme nechali
geodeticky vytýčit, naše četa provedla
vyčištění od náletových porostů a nyní
probíhá zpevnění části cesty tak, aby
opět sloužila svému účelu. Četa rovněž
udržuje schůdnou a sjízdnou cestu směr
k Nabdínu, o totéž jsem požádala i paní
starostku Černuce. Věřím, že si tyto lokality opět najdou ke svým vycházkám
a vyjížďkám na kole zejména rodiny
s dětmi, ale i ostatní občané Velvar
a návštěvníci města.
Máme připravený projekt na rekonstrukci bytů v Domě s pečovatelskou službou,
chtěli jsme požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Z dotačního
titulu MMR však rekonstrukci bytů
financovat nelze – podmínkou poskytnutí
dotace je zajištění bezbariérovosti všech

podporovaných bytů a zařazení budovy
do energetické třídy B, což zajistit nemůžeme. Rovněž na zřízení výstavních prostor muzea půdní vestavbou v budově
muzea nebylo možno požádat o dotaci
z příslušného dotačního titulu, protože
zamýšlená expozice nesplňovala podmínky tohoto titulu.
I v letošním roce připravujeme rekonstrukci památkových objektů ve vlastnictví města. Na sanaci zdiva a opravy
omítek dolní části Pražské brány jsme
obdrželi příslib dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR ve výši 200 tis. Kč, ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla
vybrána firma STAVOSAN spol. s r. o.
s nabídkovou cenou 462 tis. Kč, práce
proběhnou v květnu – červnu t. r.
Jakmile venkovní teplota dovolí, bude
sochař a restaurátor pan Kytka pokračovat v restaurování Palladia, které bylo
sejmuto ze hřbitovní zdi, toto Palladium
bude poté osazeno do dvorany budovy
radnice.
Na rekonstrukci omítek a střechy nad
vstupem na kůr v kostele sv. Jiří jsme
obdrželi příslib dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury ČR ve výši 600 tis. Kč, ve výběrovém řízení byla vybrána firma Fajstavr
s. r. o. s nabídkovou cenou 3,017 mil. Kč.
Práce musí být rozděleny do etap, v letošním roce proběhne první etapa v hodnotě díla cca 1 mil. Kč.
Skupina mladých lidí z různých velvarských spolků a občanských sdružení, vedená Mgr. Radimem Wolákem, obdržela
z Nadace VIA dotaci ve výši 300 tis. Kč
na oživení areálu Malovarského rybníka.
Pod metodickým vedením zástupkyně
nadace se uskutečnila řada schůzek přípravné komise, veřejnost měla možnost
zapojit se do celého procesu plánování na
2 plánovacích setkáních, které se v lednu
a únoru uskutečnily v naší školní jídelně.
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Výsledek plánovacího procesu představil
pan Wolák společně s Ing. arch. Janem
Červeným v kině dne 23. března. Mám
velkou radost z toho, že se do plánovacího procesu zapojilo tolik lidí! Vždyť prvního setkání se zúčastnilo cca 100, druhého
50 a třetího 70 velvarských občanů. Velmi si ceníme všech fotografií a dokumentů, které nám poskytli pamětníci „lepších
časů“ rybníka, velmi zajímavé bylo jejich
vyprávění. Chtěla bych všem alespoň
touto cestou poděkovat. V nejbližší době
bude probíhat projektová příprava objektu
„U“ i celého areálu, a hlavně brigády, na
které jménem přípravné skupiny zvu Vás
všechny, kteří se na oživení areálu chcete
a můžete podílet.
V loňském roce jsme neúspěšně žádali
o dotaci na městský kamerový systém.
V letošním roce jsme vyhodnotili možnosti
a na základně zkušeností získaných
z jiných obcí jsme usoudili, že pro město
naší velikosti je vhodný skromnější kamerový systém, který však je třeba financovat z vlastních zdrojů. Ve výsledku se
bude jednat přibližně o stejnou zátěž na
rozpočet města, jakou by byla spoluúčast
na systému financovanému s využitím
dotace, s tím, že budeme mít při vybudování a rozšiřování systému a jeho provozu
volnou ruku a nebudeme svázáni přísnými
dotačními podmínkami. V současné době
ve spolupráci s externím spolupracovníkem v oblasti IT připravujeme návrh
tohoto kamerového systému. Slibujeme
si od něj zejména snížení drobné kriminality ve městě (vandalství, krádeže kovů
apod.)
V zimních měsících proběhlo ve městě
vykácení 26 stromů. Jakékoliv zásahy
do zeleně jsou vždy velmi citlivou záležitostí a jsou kriticky sledovány veřejností.
Věřte, že náš odbor výstavby a životního
prostředí velmi zvažuje, zda je opravdu
třeba konkrétní strom pokácet. Řada
podnětů k pokácení vzešla od občanů.
Stromy, které musely být pokáceny, byly
většinou již přestárlé, byly ve velmi špatném zdravotním stavu, mnohdy již byly
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nebezpečné svému okolí. Některé stromy,
které zdánlivě vypadaly dobře, byly pokáceny z toho důvodu, že byly pro danou
lokalitu nevhodně zvoleny. Např. klasické
lípy, pokud jsou vhodně zasazeny, jsou
krásné stromy s rozložitou korunou.
Pokud jsou však vysázeny příliš blízko
domům, je nutné je pravidelně odborně
ořezávat. Pokud se však řez provede
neodborně, což se bohužel v minulosti
stávalo, strom není ani vzhledný, ale ani
zdravý. Potom je lepší strom nahradit
jiným kultivarem, který je pro danou
lokalitu vhodnější. Samozřejmostí při
každém kácení je nejen náhradní výsadba, ale také rozšíření zeleně ve Velvarech,
což je jednou z našich priorit. V letech
2010 – 2013 bylo pokáceno 138 stromů,
ve stejném období bylo zasazeno 260
stromů, výsadba byla financována jednak
z rozpočtu města, jednak sponzorsky
v rámci projektu Adoptujte si svůj strom!
Pro technickou četu města jsme pořídili
nový zametací stroj City Ranger, na toto
vozidlo jsme obdrželi dotaci z Operačního
programu životní prostředí. Z městského
rozpočtu jsme četě pořídili ojetý malý nákladní automobil Ford náhradou za starší
vozidlo Variant multicar, toto nyní již nepotřebné vozidlo prodáme. Obě nová
vozidla jistě přispějí k efektivnější
práci naší čety.
V závěru roku 2013 jsme připravili
projekt na vnitřní úpravy budovy čp. 268
pro potřeby školní družiny. Školní družina
má nedostatečnou kapacitu, je již dlouhodobě naléhavá potřeba ji zvýšit, což dosavadní prostory neumožňují, nehledě na
to, že již nyní je na provoz družiny udělena výjimka. Na tyto úpravy jsme požádali o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje, o rozdělení dotací
nebylo dosud rozhodnuto. V současné
době je možnost požádat o dotaci na
zateplení této budovy, proto jsme zadali
vypracování energetického auditu, pokud
budova splní parametry dotačního titulu,
tuto žádost podáme. V těchto dnech dokončuje firma Josef Rott napojení budovy
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na veřejnou kanalizaci.

O podání žádosti o dotaci na zateplení Sokolovny z Operačního programu životní prostředí jsem Vás již informovala. Nyní jsme připravili žádost o dotaci na vnitřní úpravy
Sokolovny, které vyprojektoval Ing. Barsa, z Regionálního operačního programu Střední
Čechy, a budeme s napětím očekávat výsledek.
Jednou z událostí, na které se vždy velmi těším, je vítání občánků. Na četné dotazy
občanů uvádím, že na vítání občánků zveme děti, které mají trvalý pobyt ve Velvarech,
ve věku přibližně 6 – 9 měsíců. Rodiče mladších dětí ujišťuji, že na jejich děťátko
určitě nezapomeneme.
Přijímací řízení pro školní rok 2014 – 2015 již proběhlo jak v základní, tak
i v mateřské škole:
V mateřské škole přišlo k zápisu 61 dětí, přijato bylo 40 dětí, z toho 36 dětí z Velvar
a 4 děti (předškoláci) z ostatních obcí (2 x Uhy, 1 x Sazená, 1 x Černuc). Nebylo přijato
21 dětí, z toho 6 dětí z Velvar narozených v prosinci 2011 a později.
Do 1. třídy základní školy bylo přijato 55 žáků, proto mají být otevřeny dvě 1. třídy.
Rada požádala ředitele školy o otevření tří prvních tříd, z důvodu financování mzdových
nákladů ze státního rozpočtu a daných normativů však ředitel tomuto požadavku zatím vyhovět nemůže. Proběhnou ještě další jednání s cílem snížit počet dětí v 1. třídách
pod stanovený normativ (30 žáků) z důvodu integrace dětí s některým druhem znevýhodnění či postižení.
Již řadu let pociťujeme potřebu zvýšit nabídku volnočasových aktivit pro občany
města i okolí. Po skončení činnosti Základní školy v ul. Karla Krohna zůstal prázdný
objekt bývalé synagogy. Vyhlásili jsme záměr pronájmu tohoto objektu k využïtí na
volnočasové aktivity, přihlásil se jediný zájemce, a to nově vznikající spolek Velvarská
kostka, rada na svém dnešním zasedání schválila uzavřít s tímto subjektem nájemní
smlouvu. Věřím, že občané města i okolních obcí toto obohacení života ve městě
uvítají.
V naší knihovně se opět konaly besedy z cyklu „Aby řeč nestála“. Tento cyklus si již
dávno našel své příznivce a bez předchozí rezervace se na besedu jen stěží dostanete.
Naše knihovnice litují, že na pořádání besed nemají v knihovně více místa, aby uspokojily všechny zájemce.
V březnu a dubnu probíhá v našem městě natáčení filmu Kobry a užovky. Režisérem
filmu je Jan Prušinovský, který režíroval mj. televizní seriály Okresní přebor a Čtvrtá
hvězda.

V ZÁVĚRU MI DOVOLTE, ABYCH VÁS POZVALA NA NĚKOLIK BLÍŽÍCÍCH SE AKCÍ:

DUBEN

30

ČARODĚJNICE

ˇ
kveten

19

BESEDA V KNIHOVNĚ

ˇ
kveten

ˇcerven

HASIČSKÉ SLAVNOSTI

DEN DĚTÍ

24
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Děkuji Vám za pozornost. Ing. Jitka Linhartová
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Článek

SDH Velvary - rozhovor

s Ing. Františkem Saifrtem (starosta SDH Velvary)
Jedním z cílů oslav je věnovat pozornost
právě tomu počtu lidí, kteří jsou pokračovatelé dobrovolnosti po století a půl. Symbolicky je k tomu určená jedna část programu - nástup hasičských praporů na
velvarském náměstí. Co prapor, to sbor
dobrovolných hasičů, co sbor, to několik
desítek členů, kteří v tomto ohledu jednají
jen na základě nezištnosti...

Velvarští hasiči v květnu oslaví 150.
výročí založení sboru. Co všechno
obnáší organizace takové události?
150. výročí založení sboru vnímáme jako
jedno z nejvýznamnějších jubileí v historii
dobrovolných hasičů vůbec. Protože oslavy
představují několikadenní program s různým zaměřením, věnovali jsme přípravám
zhruba rok a půl. Mezi hlavními činnostmi
příprav bylo zajištění hasičské techniky pro
ukázky s tím související logistika, oslovení
hostů, jednání s partnery, zajištění technického zázemí, realizace propagačních
předmětů, výstava historických materiálů
a vedle toho rutinní úklid hasičárny a péče
o historickou techniku. Dále to obnáší
aktivizaci početnější skupiny členů sboru
a větší časové vytížení při činnosti.
Na jednu stranu je to spousta starostí,
ale na druhou stranu všichni cítíme, že za
námi stojí odvedená práce našich předků,
a i kvůli nim, si toto výročí chceme připomenout.
Mají oslavy nějaké poselství?
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Co považujete za stěžejní akt oslav?
To je otázka z jakého pohledu na to
budeme nahlížet. Pro členy je to slavnostní valná hromada, která se uskuteční po
150. letech na stejném místě a ve stejném
čase, v hostinci Na Sladovně - tedy akt,
kterým byl náš a tedy první český dobrovolný hasičský sbor založen. Při této
příležitosti proběhne slavnostní ocenění
některých členů za dlouholetou činnost.
Dalším významným aktem bude předání
oficiálních dekrerů nejstarším sborům:
českému z Velvar, německému ze Zákup,
moravskému z Velkého Meziříčí a slezskému z Kylešovic. Z pohledu veřejnosti je to
samozřejmě pak celodenní program oslav
v sobotu 24. května.
Jaký by byl tento rok pro hasiče, kdyby nebyly oslavy?
Rok 2014 by byl o něco málo hektičtější.
Zúčastnili bychom se dalších významných
akcí. Například VI. hasičských slavností
v Litoměřicích, které se vloni bohužel
nekonaly kvůli rozsáhlým povodním. Dále
plánujeme účast na Pyrocaru 2014
(setkání hasičských vozidel, strojníků
a hasičů) v srpnu v Přibyslavi (tam budeme symbolicky předávac praporec, který k nám ústředí SH ČMS přiveze na naše
oslavy). Pochopitelně musíme, stejně jako
každý rok, zajistit běžný chod sboru:
tréninky, účast na soutěžích, na výročích
okolních sborů, zajistit program a výcvik
mladých hasičů. Dále musíme plnit úkoly

vyplývající z činnosti jednotky požární
ochrany (školení členů, údržba techniky
a vlastní zásahy).
Je tedy letošní rok pro dobrovolné
hasiče v něčem zlomový s výhledem
na budoucnost?
Celkově pro hasiče asi zlomový výrazně
nebude, snad jen těmi výše uvedenými
celorepublikovými akcemi. Samozřejmě je
to příležitost se zamyslet, co dál, ale tím,
že je tu české dobrovolné hasičstvo 150
let, nám nijak významně nepomáhá ani
z pohledu vyšších finančních prostředků
pro zajištění činnosti a modernizaci techniky, ani z hlediska podpory členů od zaměstnavatelů v případě potřeby účasti při

zásahu jednotky požární ochrany.
Ale samozřejmě, z hlediska historie se
máme o co opírat, na čem stavět, a věřím,
že tato organizace má budoucnost a významné místo v našem státě.
Vzkaz pro budoucí generace?
Hasiči jsou složka státu, na kterou
občané spoléhají. Dobrovolné hasičství je
poslání, tak to musí členové sborů cítit,
nedá se na tom nic vydělat, možná najít
kamarády, kteří jsou ochotni pomáhat, mít
dobrý pocit z odvedené práce pro ostatní
občany, a to je vlastně to poslání - Pomoc
občanům v nouzi. Věřím, že budoucí
generace na historii a současnost budou
stále navazovat.

Děti v Kongu, které jsou
tak trochu naše
Ananasové pole a nedávno získaný stánek u silnice přinesou už brzy malý výdělek pro sirotčinec v Luangu v Demokratické republice Kongo. Malá jistota vedle nepravidelné, ale zato významné české pomoci, bez které by dětský domov s třiceti dětmi mohl existovat jen ztěží. „Jasněže v Kongu působí hodně charitativních organizací, ale potřebných je tam tolik, že
se každý k pomoci nedostane,“ říká Markéta Debroise ze Stehelčevsi, která se se
svým francouzským manželem zcela náhodou „zapletla“ do charity pro africkou zemi.
Už čtyři roky získává pro sirotčinec v Luangu fianční pomoc.
Loni se do Afriky s manželem také vypravila, o svých zkušenostech vyprávěla v březnu ve velvarském muzeu: O dětech, které jsou veselé, ale občas příliš tiché, protože vědí, že ani pláčem si víc pozornosti žádných dospělých nezískají.
O dvou ženách, které jim vaří a starají se
o dům, ale například s hygienou maličkých,
musí pomáhat ty starší. O manioku, rostlině, která je hlavním zdrojem potravy dětí,
které k talíři zasedají jen dvakrát denně. O knězi Jeanu Martinovi, řediteli sirot-

čince, jenž shání peníze, kde se dá, a teď
je rád za české přátele.
Ze začátku posílali manželé Debroise do
Konga na Vánoce pár tisíc korun, které vybrali mezi přáteli. Byli překvapení, jaká hromada potravin se za to v chudé zemi dá pořídit. V roce 2012, když sirotčinci hrozil zánik, protože se musel vystěhovat a nebylo kam, se spojili s kralupskou Charitou a uspořádali regulérní sbírku na nový dům. Povedlo se, luanské děti
bydlí už druhý rok ve svém. Sbírka, nazvaná Naše děti v Kongu, však pokračuje. A manželé Debroise teď mají další cíl:
chtěli by, aby každé dítě z „českého“ sirotčince mělo zdravotní pojištění a mohlo tak
chodit k lékaři.
Také velvarská přednáška o afrických dětech byla benefiční, a přestože nepřišlo mnoho lidí, vybralo se 3800 korun.
To je bezmála roční pojištění pro čtyři
děti. Možná se ale ještě ve Velvarech někdo přidá. Číslo účtu je 3040227/0100.
Více informací na webových stránkách kralupské Charity nebo na facebooku na profilu Naše děti v Kongu.

Magdalena Čechlovská

Informace

Informace pro veřejnost
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(dále jen katastrální zákon), který
v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
(dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,
u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný
oprávněný označena dostatečně určitě.
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM
ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,
na jehož území se nemovitost nachází,
s tím, že obecní úřad údaje zveřejní na
úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM
provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka.
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil
listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil svá
vlastnická práva v občanskoprávním
řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která
tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM
ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její
vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu,
nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.

Inzerce
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Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhneli lhůta podle občanského zákoníku,
má se za to, že nemovitost je opuštěná.
Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí
se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich
daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické
právo ke svým nemovitostem ve smyslu
§ 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za
opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené
na seznamu zveřejněném na webové
adrese www.uzsvm.cz, může se obrátit
na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehož kontaktní údaje nalezne na téže webové adrese. Místně
příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě,
která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle
zákona postupovat.
Seznam nemovitostí zveřejněný webu
ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje
výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel
od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí, v platném
znění. Seznam nemovitostí je zveřejněn
také na úřední desce MěÚ Velvary.

P ozvánka
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Vajíčkobraní

Dne 12. 04. 2014 se ve Velvarech uskutečnilo tradiční Vajíčkobraní. Letošní ročník,
vedle velikonočních trhů a bohatého programu pro děti, oživil pokus o zápis
do České knihy rekordů.
Velvarští začali od jedné hodiny odpoledne
přinášet na náměstí na tvrdo uvařená
vajíčka, která pod dohledem sčítacího
komisaře zaregistrovali pro rekord
a následně s dětmi umístili na dlažbu, kde
tímto způsobem vznikal velikonoční košík.
Velvary jsou tak navždy zapsány do České
knihy rekordů za největší počet natvrdo
vařených vajec položených na náměstí.
Sčítací komisař potvrdil 1 491ks vajec,
která celkově vážila úctyhodných 94
kilogramů. Ti, kdo se zúčastnili nebo
přišli alespoň pohledem dobrý nápad podpořit, se zvěčnili u společného díla. Vejce
pak byla naložena na historický kočár
tažený koňmi a odvezena, tentokrát ne

Největší
„rekordníci“:
10 Zpravodaj Velvary

na Karlův most, ale do Zooparku Zelčín.
Zde udělala radost zvířatům, která si na
nich v dalších dnech pochutnají.
O zajímavý a tancem naplněný program se
postaraly děti ze Základní umělecké školy
ve Velvarech, nadějná mladá zpěvačka Petra Longauerová a Rádio Pigy s pohádkou,
písničkami a zábavou protkaným odpolednem. Naše občanské sdružení Človíček
RaD, jako každý rok, připravilo i výtvarné
dílny, které děti navnadily do velikonoční nálady. Děti si mohly vyrobit velikonoční
kraslice, šperky, zajíčky, beránky nebo stojánky na vajíčka. Městské Muzeum vyhodnotilo také soutěž „O nejhezčí velikonoční
perník“. Ráda bych poděkovala všem zúčastněným „rekordníkům“, městu Velvary
za podporu, agentuře Dimar a panu Jindrovi Knoblochovi za zapůjčení jehňátek.
Za Človíček RaD o.s., Irena Podivínská

1.
2.
3.
4.

ZŠ Velvary
MŠ Velvary
COOP Jednota
Dortová Julie

298ks
220ks
110ks
101ks

P ozvánka

www.velvary.cz

11

Zprávy z města

Upozornění
Sbor dobrovolných hasičů a město Velvary žádají občany, aby v pátek 23. května
(odpoledne a noc) a v sobotu 24. května (celý den) neparkovali svá vozidla trvale
na náměstí Krále Vladislava včetně druhé poloviny náměstí před spořitelnou, hotelem
a poštou. Důvodem je příprava a průběh oslav 150. výročí založení hasičského sboru.

Beseda

V pondělí 14. dubna besedovali čtenáři
velvarské knihovny se spisovatelkou
Magdou Váňovou. Autorka psychologických
románů ze současnosti odpovídala na
spoustu dotazů z publika, prozradila
i ledacos ze své tvůrčí kuchyně a na závěr
proběhla její autogramiáda. Paní Váňovou
na besedu doprovodila její nakladatelka
Veronika Baštová a literární redaktor Jiří
Korejčík, kteří s publikem též sympaticky
komunikovali.

Trénování paměti
Ve čtvrtek 3. dubna proběhlo ve společenské
místnosti velvarské knihovny slavnostní
vyřazování absolventů druhého běhu kurzů
Trénování paměti. Pod vedením odborné
lektorky Anny Kratochvílové, se účastníci
během čtyř lekcí pro pokročilé, seznámili
s dalšími technikami zapamatování a rozvíjeli
své schopnosti. Všichni zúčastnění předváděli
obdivuhodné výkony bez ohledu na svůj věk
a patří jim velký obdiv. Po předání absolventských certifikátů přišlo na řadu malé občerstvení. Milým překvapením bylo krásné hudební
vystoupení Pavlíny Černé, členky lánského
pěveckého sboru Chorus Laneum.

Inzerce

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

Zprávy z města

Naši hasiči
Naši hasiči se jako první dostavili k
těžké dopravní nehodě dvou nákladních a jednoho osobního vozidla s následným požárem na obchvatu města I/16, ke které došlo v úterý 8. dubna před 20 hodinou večer. Kromě zásahu u požáru poskytovali i první pomoc před příjezdem záchranné služby. Následky nehody byly odstraňovány i ve středu dopoledne, což pocítilo
naše město neskutečným pohybem vozidel po objízdné trase. Těžký kamion
např. značně poškodil chodník v Tyršově ulici.

Kurs Záchrana života
Vážení občané,
možná jste se někteří dostali do situace, kdy někdo vedle Vás náhle zkolaboval. Pátrali jste v
paměti, co o záchraně života znáte ze školy či z autoškoly... Pro ty z Vás, kteří se chtějí naučit, jak se v obdobných situacích zachovat, jsme připravili kurs „Záchrana života“.
Základní kurz v délce 2 hodin je zaměřený na to nejhorší, na zástavu oběhu. Naučíte se ji
rozpoznat a adekvátně na ni reagovat. Jedná se o interaktivní školení doprovázené moderní
multimediální prezentací s tematicky zařazenými ukázkami volání na linku 155. V praktické
části si každý vyzkouší stlačování hrudníku na moderní figuríně propojené s počítačem. Díky
tomu máte okamžitý přehled o kvalitě Vaší resuscitace. Každý si rovněž vyzkouší tlakový obvaz a dozví se informace o zástavě krvácení. Dozvíte se také, jak postupovat u dopravní nehody.
Překvapí Vás, co všechno se v první pomoci změnilo a hlavně zjednodušilo. Kursem Vás provede Jan Špičák ze společnosti PPOMOC, s. r. o. a druhý lektor nebo lektorka. Cena za dvouhodinový kurs je Kč 100,--.

Kurs Záchrana života se bude konat ve středu 28. května 2014
v 17:30 hodin v sále Základní umělecké školy ve Velvarech.
Kapacita kursu je omezená, doporučuji zakoupit vstupenky v předprodeji v pokladně MěÚ
Velvary, případně si vstupenky závazně zarezervovat e-mailem či telefonicky.
Ve Velvarech dne 22. 4. 2014

Jitka Linhartová

www.velvary.cz
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Noc s Andersenem
I letos jsme se s dětmi ze třetích tříd
připojili k mnoha stům stanovištím po celé
republice, abychom si připomněli narozeniny dánského pohádkáře H. Ch. Andersena.
Den jeho narozenin je zároveň vyhlášen
Mezinárodním dnem dětské knihy. Letošní
oslava čtení a čtenářství proběhla 4.4.

Sešli jsme se večer ve škole, připravili
jsme si spací místa, zahráli jsme si na
školním dvoře hru s míčem a na devatenáctou hodinu jsme se vypravili do
velvarské knihovny.
Děti měly za úkol vypátrat názvy pohádek,
které představovaly nejrůznější předměty.
Jakmile pátrači potkali postýlku, v níž ležela kulička hrášku, nezaváhali. Ale když
poněkolikáté máchali ruce v kalné vodě
a vytahovali rybičku, lámali si dlouho hlavu. Takový rozruch dobří duchové Panské
hospody dlouho nezažili. Ještě jsme si
zahráli na básníky, doplnili jsme rýmy,
vyhodnotili jsme celé snažení a hurááá
na další stanoviště.
Duch muzejnice Kláry a skřítek Muzejníček
se postarali o napětí v setmělé budově
muzea. Děti s baterkami hledaly, co
Muzejníček popletl, vyměnil a přemístil.
Víte, že muzeum potmě vypadá úúúplně
jinak než ve dne? Všude vyskakují podivné

Č lánek

stíny a odrazy a odlesky. Nikdy nevíte na
co nebo na koho za dalším rohem nebo
vitrínou narazíte. A což teprve, když sedíte
ve velkém tmavém sále úplně potichu
a posloucháte pohádku. Vůbec se nemůžete soustředit! Všude to praská, šustí, vrčí,
funí – zkrátka ozývají se divné zvuky. Že
by Muzejníček se svými kamarády skřítky
okukovali malé návštěvníky v tuto nezvyklou dobu. Možná, že jsme zahlédli nějakou
čepičku nebo kus rukávu neopatrného zvědavého skřítka. Určitě! Byli tam!
Muzejnice Klára se s námi rozloučila a my
se zšeřelou ulicí vydali ke škole. Tam jsme
hledali poklad detektiva Vrťapky, opekli
jsme vuřtíky, popovídali jsme si a hup
do spacáku.
Sny byly divoké, výkřiky silných zážitků
se sem tam ozvaly, ale ráno všichni spokojeně vstávali s dobrou náladou. Po společné snídani (maminky a babičky nám zase
pěkně napekly) jsme se rozešli do svých
domovů.
Sejdeme se zase až za rok, pane Andersene, ale budeme si číst, aspoň trošku,
celých dvanáct měsíců, slibujeme.
Moc děkujeme paní Zdeničce Ortové
a Aničce Kratochvílové z knihovny a paní
Ing. Jitce Kůrkové z muzea, které nám
přeochotně a nezištně věnovaly část svého
volného času.

M.Červenková, ZŠ Velvary
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce
Vážení čtenáři,
příroda nás překvapuje svými vrtochy,
ale život v naší škole plyne svým pravidelným tempem a přináší řadu zajímavých událostí.

Významnou událostí uplynulého měsíce byl studijní pobyt v Anglii. 6. dubna odjelo 22 žáků v doprovodu učitelek Kateřiny Mazochové a Markéty Witton. Čekala na ně náročná cesta, jejímž
cílem bylo tentokrát jihoanglické město
Bournemouth, známé kromě jiného svými královskými doky. Po příjezdu do Doveru navštívili již kultovní místo velvarských žáků, a to známé útesy Seven Sisters. Bournemouth je krásné město, na
všechny čekalo vlídné přijetí v hostitelských rodinách. Škola, ve které se naše
děti učily, se nacházela poblíž pláže. Nezapomenutelné zážitky tak přinesly večerní procházky po plážích, kdy je překvapily vysoké vlny.
Program byl tradičně velmi bohatý. Po
dopolední výuce následovaly velmi zajímavé návštěvy. V místním Oceanariu vi-
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děli spoustu nezvyklých a krásných ryb.
Spoustu legrace si užili při krmení lachtanů. Navštívili také nedaleké historické
město Sherbone a tamější hrad. Jeden
z výletů byl věnován světoznámé památce zapsané na seznamu UNESCO. Stonehedge, kamenný historický památník, je
cílem mnoha turistů. Tradičním vyvrcholením pobytu našich žáků byla jednodenní návštěva Londýna. Čekala na ně prohlídka známých míst. Big Ben, London
Eye, Tower Bridge, Buckingham Palace - to byla jen některá místa. Navštívit
observatoř v Greenwichi a postavit se na
nultý poledník, to je jistě pozoruhodný
zážitek. Plavba po řece Temži při západu slunce přinesla rovněž zajímavé dojmy. Pak je čekala dlouhá zpáteční cesta do Velvar. 12. dubna se všichni vrátili
spokojeni se spoustou zážitků.
15. dubna odpoledne proběhl již 5. ročník Velikonočních dílen, jejichž součástí se stal jarmark, kde si mohli zájemci koupit výrobky dětí ze školní družiny. Žáci školy i návštěvníci si mohli vyrobit velikonoční dekorace nebo pomlázku,
nazdobit perníčky nebo kraslice, upéct
arabský chleba a jiné zajímavé aktivity.
Součástí dílen byl i sběr drobného elektroodpadu. S výsledky sběru budete seznámeni v příštím čísle.
16. dubna se uskutečnil projekt Den

Země. I tentokrát paní učitelka Červenková připravila zajímavý program. Navštívili nás
členové ekologického centra Sever. Přivezli s sebou hroznýše královského, o kterém se
žáci dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Dále připravili ukázky rozboru vody a zábavné
hry zaměřené na vodní ekosystémy. Pracovníci ZOO Zájezd dovezli chameleona a želvu a seznámili žáky s oběma živočichy. Žáci 9. A přichystali stezku s ekologickými aktivitami. Na jiném stanovišti mohli všichni pozorovat různé biologické preparáty pomocí mikroskopů. Na školním dvoře vznikaly krásné obrázky vytvořené z plastových víček. Součástí Dne Země byla i prohlídka výstavy o bezobratlých živočiších. O výstavě
se dočtete na jiném místě. Na žáky všech tříd čekají další doprovodné akce, např. výtvarné znázornění modelu zeměkoule nebo fotosoutěž nazvaná Živá příroda.
V uplynulém měsíci žáci školy zaznamenali několik výrazných úspěchů. 25. března
naši florbalisté vyhráli další dva zápasy s kralupskými a veltruskými hráči a udělali výrazný krok k vítězství v kralupské divizi.
10.dubna sehráli fotbalisté první kolo turnaje Coca Cola Cup. Porazili mužstva dvou
pražských škol a fotbalisty z Neratovic a postupují do dalšího kola.
Výrazný úspěch zaznamenala Hana Mazochové. Ve své kategorii zvítězila v recitační
soutěži Slánka a postoupila do krajského kola. V pěvecké soutěži Ostrovský skřivánek
získala 2. místo. Hance se vůbec daří. Po velmi náročné přípravě totiž uspěla v talentových zkouškách a od září začne studovat na Mezinárodní konzervatoři v Praze obor
herectví. V dějinách naší školy takových žáků nebylo mnoho.
Ve školním kole pěvecké soutěže zvítězily v jednotlivých kategoriích Lucie Hančlová,
Olivie Losová a Markéta Podskalská. V již zmíněné soutěži Ostrovský skřivánek získali naši žáci ve svých kategoriích tato umístění. Vyhrály Lucie Hančlová, Eliška Pokorná
a Petra Longauerová. Druhé místo získala Hana Mazochové, bronzové ocenění si odvezli Tadeáš Bečvář, Olivie Losová a Denisa Hradecká.

Zprávičky:
28. dubna se uskuteční Dopravní den
11. května se účastníme Pražského maratonu
připravujeme vodácký kurz a zájezd fotbalistů do Francie
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

Rok české hudby 2014 ve Velvarech
V rámci Roku české hudby 2014 se ve Velvarech nezapomnělo ani na školáky. Základní
škola ve spolupráci s Muzeem uspořádala
ve dnech 20. března a 3. dubna několik klavírních koncertů MgA. Zory Kříčkové. Ta pro
mladší žáky připravila „Pohádkový program“,
který poutavou formou představil svět klasické, rozhodně ne jen vážné, hudby. Na starší
žáky čekala ochutnávka z díla Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka. Hudba byla velmi příhodně proložena mluveným slovem a paní
Kříčková se představila nejen jako skvělá klavíristka a vypravěčka ale i jako vynikající
pedagog. Svým programem přítomné zaujala a u některých možná vzbudila o hudbu
větší zájem. A právě na takové se těší Základní umělecká škola. Kdo ví, zda díky
podobným akcím nebudeme mít jednou svého Dvořáka, Martinů…
Jana Hevessyová
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Představujeme nadanou zpěvačku
Petru Longauerovou, žákyni osmé třídy
základní školy ve Velvarech
Máš nepochybně talent, hudební sluch
a krásný hlas, profesionální vystupování – zdědila jsi tyto vlohy po někom
z rodiny?
Moc děkuji. U nás v rodině nikdo nezpívá,
takže jsem jediná, kdo se zpěvu věnuje.

Kdy a kdo Tvoje nadání objevil?
Byla to zakladatelka A castingu Alenka
Kubálková. Od svých šesti let jsem jezdila
na LHŠ, kde mě v roce 2010 Alenka „objevila“. Od té doby docházím pravidelně na
zpěv. Ještě bych se ráda zmínila o svém
učiteli Romanovi Tomešovi, který je pro mě
velkým vzorem, včetně Míši Doubravové,
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která mě k Romanovi přivedla. Oba působí
v muzikálech v divadle Kalich a taky
v televizi.
Můžeš nám „vyčíslit“ Tvoje dosavadní
úspěchy? (Vím, že jich není málo, stáváš se poměrně známou osobností,
lidé Tě můžou vidět na různých soutěžích, vystoupeních a i na internetu…)
Vezmu to popořadě, poprvé jsem se soutěže zúčastnila v Ostrovském skřivánku Slaný, kde jsem obsadila v roce 2010 druhé
místo, v roce 2011 to bylo první místo,
stejně tak o rok poději a také v roce 2013.
A prvenství jsem obsadila i letos. V Kralupském talentu jsem vyzpívala v roce 2011
první místo, po roce taktéž, další rok zase
první místo s oceněním poroty za nejlepší
výkon a to se opakovalo i v letošním roce.
Soutěžila jsem také v Little Star v Litoměřicích a tam jsem v roce 2013 a 2014 získala postup do finále. I v „Česko zpívá“
jsem se dostala až do semifinále. Čtvrté
místo jsem pak dostala v Diamonds Voice,
to je mezinárodní festival. V těchto dnech
odlétám do Ruského do Petrohradu soutěžit v Baltic Super Star.
Taky jsem dostala menší hereckou roli
v televizním seriálu „Vyprávěj“ a roli
v seriálu Křižovatky života.
Nesmím zapomenout i na recitační soutěže, různá vystoupení a charitativní akce
Co máš v plánu, až vychodíš základku?
Chtěla bych zkusit konzervatoř, protože
zpěv je pro mě důležitý a je mojí součástí.
Chtěla by jsi se věnovat v budoucnu
zpěvu profesionálně?
Ano, je mým snem stát se profesionální
zpěvačkou. A kdyby mi nevyšla konzervatoř, zkusila bych asi cestovní ruch, tu práci
znám, jelikož moje mamča má CA a hlav-

ně mě cestovat baví. Uvidíme…
Petro, máš podporu ve své rodině –
myslím zpívání?
Ano velikou, hlavně moji nejbližší. Moje
mamča je vlastně moje „dvě v jedné“, dělá
mi i manažerku. Moje sestra Dominika je
mi taky velkou oporou, umí velmi dobře
poradit a podpořit mě. Babička Žáková mě
tehdy v šesti letech na hereckou školu přihlásila a od té doby mě s dědou na všech
akcích doprovázejí, čehož si opravdu moc
vážím. Celá rodina se snaží…
Máš momentálně naplánované nějaké
pěvecké vystoupení?
Ano mám. V dubnu odlétám do Ruska do
Petrohradu na Baltic Super Star 2014, kde
budu reprezentovat českou republiku. Dále
pak různé akce podle projektů Ulice dětem
a Srdce pro Terezku…..

Při poslední soutěži Česko zpívá mi posílali
SMSky. Na Česko zpívá – cena internetu
jsem skončila na krásném šestém místě.
Taky se mnou jezdí na akce a fandí mi.
I mě podporují na internetové veřejné síti.
Máš mimo zpěvu ještě jiné zájmy?
Především se věnuji sólovému zpěvu,
pravidelně docházím na vyučovací hodiny.
Dále se věnuju tanci, herectví, recitaci
a hraju na varhany. Jezdím na herecké
školy a pravidelně dojíždím na hodiny
zpěvu. Dál nás učí režii, moderování
a podobně, je to zároveň můj koníček.
Ráda se účastním různých pěveckých
soutěží, komparzů a castingů. Taky
recitačních soutěží se zúčastňuju. Dál
pak i charitativních akcí, protože ráda
pomáhám druhým. Jsem zapojena do
projektu Srdce pro Terezku a do projektu
Ulice dětem.

Jak reagují na Tvoje úspěchy spolužáci ve škole, fandí Ti?
Moji spolužáci a kamarádi mě podporují.

Rozhovor vedla: Blanka Tauerová,
foto: archiv P. L
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Inzerce
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant- černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý.Stáří : 15-20 týdnů. Cena 149-185,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé
kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu ! Prodej se uskuteční:

V NEDĚLI 18. KVĚTNA A 15. ČERVNA 2014 – VELVARY U POŠTY – 14.30.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky. Případné bližší informace:
Po-Pá 9.00-16.00hodTel.č.: 601 576 270,606 550 204,728 605 840
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Mistr Martin Bacháček Nauměřický z Nauměřic
(2. část)

V Ottově slovníku naučném jsem našel
zajímavou poznámku: Hertvík Žejdlic
studoval v Jihlavě s Martinem Bacháčkem,
paedagogem svým. Což by mělo být podle
tohoto slovníku něco jako vychovatel.
Martin Bacháček zemřel v noci z 16.
na 17. února 1612 v Praze. Kaple Božího
Těla, ve které byl pohřben, stála asi
uprostřed dnešního Karlova náměstí
v Praze, dříve Dobytčí trh. Na tomto místě
původně stála dřevěná věž s ochozem,
vystavěná za Karla IV. v první polovině
14. Století, z níž byly každoročně poutníkům ukazovány svaté ostatky náležející
k říšskému korunovačnímu pokladu, získanému Karlem IV. v roce 1350 a doplněné
o další relikvie, chované pak na Karlštejně
a ve svatovítském pokladu. Zajímavý výklad událostí jsem se dočetl na internetových stránkách: k8ty77.webnode.cz: Toto
místo pro tehdejšího nejvyššího panovníka, císaře Karla IV., má podstatný význam.
Otec vlasti je na vrcholu svého budovatelského období a honosnou věž využívá pro
výstavu říšských korunovačních klenotů
včetně Koruny svatého Václava, kterou
nechal zhotovit sám Karel IV. u příležitosti
své korunovace roku 1347, jež spočinula
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na hlavách všech českých panovníků.
Taková událost je pro pobožné české
obyvatelstvo nefalšovaným svátkem.
Už výběr místa ve středu největšího středoevropského náměstí není jistě náhodný.
Karel IV. i jeho stavitelé dobře ví, proč má
věž k uložení vzácných artefaktů stát
právě zde. Jaké jsou pohnutky pro jejich
záměr? Snaží se znovuoživit velkou říši
římskou a její centrum neomylně zasadit
do centra Prahy, kde tak snad má vzniknout centrum celého světa?
Po smrti Karla IV. je rozhodnuto, že původní dřevěnou stavbu nahradí kamenná kaple Božího Těla. Nová kaple vystavěná v letech 1382 – 1393 má pozoruhodný půdorys - osmiboký tvar doprovází věnec čtvercových kapliček po obvodu. Může mít toto
rozvržení nějaký hlubší význam? Kapli,
jako jakési tajné centrum, nechává postavit Bratrstvo Božího Těla, v jehož popředí
stojí osm vyšších duchovních. Vysvětluje
snad tento akt zdejší neobvyklý půdorys?
A co čtyři malé kapličky, jež zdobí obvod
svatostánku? Kaple Božího Těla je jistě
kromě jiného holdem otci myšlenky samotné stavby, Karlu IV. Čtyři přístavky tak
mohou připomínat čtyři části čelenky le-

gendární Svatováclavské koruny, jíž byl
český král Karel IV. (křtěný Václav) zhotovitelem. Kaple Božího Těla je pro české
království a Bratrstvo velice důležitou stavbou. Je proto na místě připustit domněnku, že její projektování zahrnovalo kromě
nemalé důmyslnosti i skryté prvky. V roce
1403 byla kaple předána Pražské univerzitě, které sloužila až do počátku 17. století, mimo jiné jako pohřebiště významných osobností univerzitního života. A tak
do posvátných míst pohřbívají své mistry
a rektory. Když ke konci 15. století odezní
husitské řádění, učenci obnovují tradici
expozic korunovačních klenotů a svatých
ostatků. Současně v návaznosti na ujednání basilejského prohlášení o podobojí
nechají vytesat do dvou kamenných desek
české a latinské znění těchto kompaktát,
jež obratem nechají vsadit do zdí kaple Božího Těla. Je tento historicky významný
počin důkazem její výjimečnosti?
Po téměř dvou stoletích klidu se začíná nad
kaplí Božího Těla smrákat. Bitva na Bílé
hoře roku 1620 vrhá svatyní do područí jezuitské církve, která, jak se později ukáže, k oblíbenému místu českých panovníků moc nepřeje. Důkazem toho má být výstavba přilehlé koleje a kostela sv. Ignáce.
Projekt tajného centra se tak zdá být pošlapán a zmařen. A bude ještě hůř!
Jezuité se samospádem dějin časem ocitají
mimo hru a kaple Božího Těla je přidružena ke kostelu svatého Vojtěcha. Její
důležitost postupem času mizí úplně, a tak
je za vlády Josefa II. odsvěcena a zrušena.
Po roce 1789 byla prodána v dražbě

na stavební materiál. V roce 1791 dokonce
do základů zbourána. Slehla se po stavbě
zem z důvodů rozmarných, provozních,
či pečlivě promyšlených? Kaple stávala
zhruba v místech, kde projíždějí Karlovým
náměstím tramvaje směrem do Ječné ulice. Ukrývá se zde klíč k dávnému tajemství, proč stihl kdysi tak majestátné místo
tak potupný osud?
Základy kaple jsou prý stále pod povrchem
včetně tajných podzemních labyrintů.
Náhrobní kameny použity na vydláždění
chodníků. Náhrobní kámen Martina Bacháčka se prý údajně ztratil. Náhrobních
kamenů bylo deset, ten Bacháčkův byl
devátý. Je docela možné, že ostatky Martina Bacháčka jsou stále zde pod povrchem
náměstí.
V nedávných letech Městská část Prahy 2
začala připravovat projekt úprav prostor
Karlova náměstí.
V úvahu přicházel i plán vybudování podchodů pod středem náměstí. Vědělo se
ale o minulosti tohoto místa a tak odbor
archeologie Národního památkového ústavu byl pověřen provést archeologický
výzkum této lokality. V květnu 2011 byly
provedeny tři sondy. Ve dvou se našly
kostrové hroby ze hřbitova u kaple,
ve třetí pomocná stavba, která sloužila
při výstavbě kaple.
A tak došlo k úpravě plánů úprav těchto
prostor. V květnu 2013 město připravilo
anketu obyvatelů k úpravě náměstí. Vzešel
také požadavek obyvatel, aby byla alespoň
vyznačena poloha s označením půdorysu
kaple BožíhoTěla.
Jiří Lain

Vyobrazení: www.npu.cz - zaniklá kaple Božího Těla v Praze
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Fotbal
> duben

Vážení čtenáři, fanoušci velvarského sportu,
rozhodli jsme se, že se s vámi budeme pravidelně
každý měsíc dělit o dění v největším spolku ve Velvarech.

Novinky z areálu Slovanu Velvary
V měsíci dubnu proběhlo v areálu kácení starých a nebezpečných topolů, které budou nahrazeny.
Od společnosti Stiga jsme dostali novou malou sekačku stejné značky, kterou využíváme k údržbě
mimo hrací plochy, kolem laviček pro diváky a podobně.
Pan Josef Bílek provedl na vlastní náklady ošetření všech 3 hracích ploch proti dvouděložným
plevelům.

A co po sportovní stránce?
A MUŽSTVO SE V DUBNU PROBUDILO
Našemu prvnímu mužstvu se pomalu začíná dařit
a přišlo nejen zlepšení po herní stránce, ale také jsme
začali bodovat. Proti prvnímu SK Rakovník jsme ještě
nešťastně prohráli 3:2, ale v dalším domácím zápase
jsme porazili tým z Cerhovic a týden na to jsme přivezli
bot z Votic, kde jsme remizovali 2:2.
B MUŽSTVO SE STŘÍDAVÝMI VÝKONY
Zato výsledky našeho béčka jsou jak na houpačce,
za zmínku stojí alespoň poslední 2 výhry z domácích
zápasů. Nejprve jsme porazili silné béčko Vraného 1:0
a týden na to vedoucí tým Klobuk 2:1 po penaltovém
rozstřelu.
DOROST DOHÁNÍ PODZIMNÍ ZTRÁTU
Překvapením pro všechny jsou výkony našeho dorostu, který zatím nezaváhal a vyhrál všechny 3 mistráky.
K dorostu přišel jako trenér mladičký Václav Podivínský, který společně s Mírou Brhelem začal sbírat body.
Postupně společně porazili Švermov, Hrdlív a vedoucí
Tuchlovice.

Další domácí zápas

STARŠÍ ŽÁCI – NAŠE CHLOUBA
Trenéři Pelichovský a Šmíd odvádějí skvělou práci. Jejich svěřenci hrají krajskou soutěž. V dubnu deklasovali
hráče z Bohutína 13:2 a také hráče z Roztok, těm dali
dokonce 15 gólů, když ani jeden nedostali.
MLADŠÍ ŽÁCI ZAČALI VÝHROU
Naši mladší žáci začali mistráky jara doma se
Švermovem, který porazili 1:0.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA SE ZLEPŠUJE
Pochválit musíme také kluky ze starší přípravky, kteří
trénovali před začátkem soutěže 3x v týdnu, když
účast byla téměř stoprocentní. V dubnu odehráli
2 přáteláky, když nejprve prohráli s Libčicemi 5:6
a později ve Zlonicích vedli již 7:3 v 15. minutě, ale zápas byl pro bouřku raději ukončen. V prvním mistráku
nejprve podlehli Švermovu 6:2, když se kluci v době
velikonoc nesešli, jak by měli. A ve 2. kole oplatili
porážku Libčicím, když zvítězili na jejich hřišti 6:4.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA TRÉNUJE
Naši nejmladší soutěž teprve začnou, ale trénují jako
o život v hojném počtu. Tréninky mají pravidelně
každé pondělí, středu, pátek.

SO 10.05. v 17:00
mighty ADV

reklamní agentura

evčík

Slovan Velvary A - Černolice

Č lánek

Fotbal je v Anglii téměř náboženstvím
Čtveřice bývalých i současných velvarských
fotbalistů si vysnila plán navštívit živě utkání anglické fotbalové Premier League, která patří k nejlepším soutěžím na světě i svou
neopakovatelnou atmosférou při zápasech.
A protože sny se mají plnit a navíc pomohli
přátelé a zejména příbuzní, kteří vybrali
atraktivní zápas 31. kola mezi Chelsea FC
a Arsenalem FC v Londýně, mohli Milan
Vošmera st., Milan Vošmera ml., Jarda
Bečvář a Libor Šulc vyrazit.

čem Arsenalu, nakonec také smutným
hrdinou. Brankář Petr Čech je zde ohromnou
persónou, jeho fotografie jsou všude kolem
stadionu i uvnitř. Samotný zápas vlastně
skončil v 17. minutě, kdy domácí Chelsea
vedla po penaltě a vyloučení hráče hostů
Gibbse už 3:0, v poločase vedla 4:0 a celý
zápas vyhrála jasně 6:0 (střelci 42. a 66.
Oscar, 5. Eto´o, 7. Schürrle, 17. Hazard
z pen. a 71. Salah). Pro hostující tým to byl
zápas, na který dlouho nezapomene a mož-

Cestovalo se letecky z pražské Ruzyně
v pátek 21. března v poledne s příletem
na letiště Gatwick, jižně od Londýna a stejnou cestou jsme se vraceli v neděli večer
23. března. Cesta proběhla dobře včetně
přepravy taxíkem českého majitele firmy,
který nás vezl i nazpátek.
Ubytovali jsme se v hotelu příznačného
jména Chelsea House, asi 10 minut pěšky
od stadionu Stamford Bridge a zanedlouho
upalovali k tomuto stadionu zjistit novinky
a přesný začátek zápasu, se kterým se
několikrát hýbalo. Navštívili jsme prodejny
suvenýrů, muzeum klubu a prohlédli okolí
stadionu. Všechno se znakem Chelsea FC tu
lze zakoupit a také jsme nakupovali.
Nechyběly šály, čepice, dresy, pláštěnka byla
zadarmo od klubu, nechyběla ani česká vlajka. Setkali jsme se i s několika Čechy, kteří
měli stejné plány i dojmy.
Vlastní zápas sledoval vyprodaný stadion
tj. 41 614 diváků, atmosféra vynikající,
zážitek také. Oba Češi nastoupili v základní
sestavě. Tomáš Rosický byl nejlepším hrá-

ná jej stál titul! V té chvíli jsme pochopili,
co pro angličany znamená fotbal, který jako
první na světě organizovali. Je to téměř náboženství, které je nedílnou součástí sobot
a jejich života, vlastně celých rodin. Po
zápase se všichni v klidu rozešli a přítomní
policisté a množství stewardů (pořadatelů)
pouze asistovali.
Po tomto zážitku zbyl čas i na pěší prohlídku
části Londýna. Došli jsme k sídlu královny
k Buckinghamskému paláci a jeho zahradám, k budově britského parlamentu s proslulou věží Big Ben, vyfotografovali se u nového Scotland Yardu a prohlédli okolí dalších
památek včetně nákupu dárků pro rodiny.
Cesta zpět proběhla bez problémů, na letiště
V. Havla v Praze dosedlo letadlo v neděli
před 21 hodinou večer.
Závěrem děkujeme našim příbuzným a známým, kteří na zájezd přispěli a vlastně nám
ho umožnili. Zůstane množství fotografií
a především zážitků ze zájezdu na kvalitní
fotbal, který u nás není k vidění.
Libor Šulc
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30 Zpravodaj Velvary

Křížovka
V dětství s tátou procestoval nemalý kus naší země. To ho nejpravděpodobněji v dospělosti inspirovalo ke sbírání pověsti a historických příběhů z nejrůznějších částí Koruny české. Pracoval jako středoškolský profesor. Věnoval se sbírání a shromažďování různých genealogických a heraldických zajímavostí.
Jeho knihy jsou stále jedním z nejlepších zdrojů informací o naší historii. Jeho jméno a příjmení najdete v tajence.

KUSY LÁTKY
OMASTEK
ŠPION
TISÍC KILOGRAMŮ
ZAHRADNÍ KVĚTINY
OBAVA
DOMÁCÍ SVÍTIDLO
RÁD JEDL
VODÁCKÁ POTŘEBA
LÁK
PÍSČITÝ BŘEH MOŘE
DOMÁCÍ ZVÍŘE
RODIČ
UZENÁ RYBÍ POCHOUTKA
Stránku připravila A. Kratochvílová

VYLUŠTĚNÍ
DUBNOVÉHO
ČÍSLA

Vladimír Renčín:
První stupeň pitomosti je pocit geniality.
www.velvary.cz
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Plastová
Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata
PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz
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