
Slovo úvodem
Přinášíme Vám poslední vy-
dání 17. ročníku Veltruských 
listů. V nadcházejících mě-
sících čeká na veltruské ob-
čany hodně kulturních akcí. 
I proto se místní spolky a or-
ganizátoři různých akcí do-
hodly na společném google 
kalendáři, který můžete mít 
i ve svém mobilu. Více infor-
mací najdete na straně 6.

Vzhledem k prvnímu vý-
ročí ve funkci uveřejňujeme 
i odpovědi na anketní otázky 
pro zastupitele. I přes něko-
lik výzev se nám sešlo velmi 
málo odpovědí.

V kauze Strachov je ně-
kolik novinek, které by vás 
mohly zajímat, viz strany 
8–9. Bohužel zatím stále nic 
pozitivního, cesta k alespoň 
trochu uspokojivému výsled-

ku je opravdu dlouhá a trnitá.
Počíst si ale můžete i  o vě-

cech podařených, např. o re-
konstrukci Charlottina mos-
tu v parku a o překvapeních, 
která nutí projektanty k pře-
pracování původních plánů.

Z historie nabízíme ten-
tokrát trochu dobrodružství 
z doby vzniku vodního junác-
kého oddílu ve Veltrusích 
a něco z jeho krátké historie, 
nebo vzpomínky místního 
pamětníka na poslední vá-
lečný rok 1945. Otiskujeme 
též dopis z roku 1898, sou-
visející s kolaudací nového 
hřbitova.

Přejeme poklidný ad-
ventní čas, příjemné Vánoce 
a šťastný vstup do nového 
roku.

Barbora Bělková

www.veltrusy.cz

ZIMNÍ akce ve Veltrusích
PROSINEC 2015
út 1. 12. 16.30 ASPV: Mikulášská nadílka pro malé  
   cvičence (sokolovna)
st 2. 12. 19.00 RC Havránek: Motivace 
   (beseda, klubovna ASPV)
čt 3. 12. 18.00 Vernisáž výstavy Elišky Vondrové: 
   Malby (výstavní síň L. Čepeláka)
so 5. 12. 17.00 Vánoční koncert na zámku
ne 6. 12. 15.00 Mikulášská nadílka v hasičském domě
út 8. 12. 18.00 Divadelní zájezd: Višňový sad 
   (Divadlo v Celetné)
út 8. 12.  19.00 RC Havránek: Emoce a potřeby  
   (beseda, klubovna ASPV)
st 9. 12. 18.00 Různé tváře Rumunska  
   – cestovatelská beseda (klubovna)
so 5. 12. 17.00   Vánoční koncert (zámek)
st 16. 12. 18.00   Zasedání zastupitelstva (Has. dům)
čt 17. 12.  Vánoční trhy v ZŠ Veltrusy
čt 17. 12. 20.15 Filmový večer: Zabijáci (klubovna)
ne 20.12. 16.30 Filmový večer pro děti: Píseň moře  
   (klubovna ASPV)
čt 24. 12. 22.30 Půlnoční mše v kostele Narození  
   sv. Jana Křtitele ve Veltrusích
LEDEN 2016
pá 1. 1. 10.00 Novoroční novoveský běh
út 12. 1. 18.00 K moři na kole – NORDKAPP 2015 
   (beseda, klubovna ASPV)
so 16. 1. 16.00   ASPV: Pyžamáček (pro děti do 6 let)
so 16. 1. 18.00   ASPV: Pyžamáček (pro děti od 6 let)
   sokolovna Veltrusy
st 20. 1.  18.00 Zasedání zastupitelstva
so 23. 1.  20.00 Ples ZŠ (restaurace Na Závisti)
po 25. 1. 18.00 Parčík u ZŠ: první plánovací setkání
   (Hasičský dům)
ÚNOR 2016
st 10. 2. 18.00 Všechna kouzla Toga, kolébky  
   voodoo (beseda, klubovna ASPV)
so 13. 2. 9.00   Veltruský masopust
so 13. 2. 15.00 RC Havránek: Masopustní karneval 
   (sokolovna Veltrusy)
čt 18. 2. 17.00 Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ
so  27. 2. 15.00 RC Havránek: Odpoledne pro hračičky
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Slovo starosty
Vážení čtenáři 
Veltruských listů,
v tomto čísle si můžete pře-
číst odpovědi některých za-
stupitelů na anketní otázky, 
které měly smělý cíl zhod-
notit jejich působení během 
prvního roku ve funkci. Rád 
bych v této souvislosti podě-
koval všem aktivním zastupi-
telům, stejně tak děkuji čle-
nům všech výborů za jejich 
pravidelnou činnost a mnoh-

dy konstruktivní podněty. 
Děkuji všem aktivním obča-
nům, kteří se o Veltrusy zají-
mají a jsou také ochotní pro 
naše město něco pozitivního 
udělat. Poděkování patří také 
redakci VL za celoroční nasa-
zení a práci, díky které je náš 
zpravodaj na vysoké úrovni 
po obsahové i grafické strán-
ce. 

Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

Městský úřad Veltrusy oznamuje, 
že budou v nejbližší době vyhlášena 
dvě výběrová řízení:

 § na pozici vedoucí/ho stavebního úřadu s ná-
stupem od 1. 2. 2016

 § na pozici pracovníka technické údržby 
ve městě s pravděpodobným nástupem od 1. 1. 2016

Požadavky pro uchazeče budou zveřejněny na úřední 
desce a na www.veltrusy.cz.

Úřední hodiny MěÚ
MATRIKA, STAVEBNÍ ÚŘAD, EVIDENCE OBYVATEL
PO a ST    8.00–12.00   13.00–17.30

PODATELNA, POKLADNA, CZECHPOINT,  
OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN (V PŘÍZEMÍ BUDOVY)
PO a ST 8.00–12.00   13.00–17.30
ÚT a ČT 8.00–12.00   13.00–15.00  
PÁ  8.00–12.00

Výběr realizovaných  
počinů roku 2015

 § „Svážíme bioodpad z měs-
ta Veltrusy“ (nové svozové 
auto – multikára, kompos-
téry pro občany, kontejne-
ry) – dotace z programu 
OPŽP 

 § výsadba zeleně na ná-
městí, v ul. Komenského 
a Palackého

 § rozšíření úřední doby pro 
občany (matrika, podatel-
na, SÚ)

 § zlepšení informovanosti 
občanů (častější hlášení, 
více novinek na webu, 
Infolisty do schránek, udr-
žení kvality VL)

 § podlahové krytiny a vy-
malování části Měú

 § „Oranžový přechod“ 
(Nadace ČEZ; schválený 
příspěvek 100 tis. Kč) + 
obnova stávajících pře-
chodů a doplnění doprav-
ního značení

 § zapojení se do projektu 
na snížení nezaměstna-
nosti (získání 3 pracovní-
ků na veřejně prospěšné 
práce na dobu 6 měsíců)

 § úpravy na sběrném dvoře
 § rozšíření možností 

třídit odpad (kontejnery 
na elektroodpad, kovy 
a šatstvo; separační tašky 
na tříděný odpad)

 § opravy části chodníků či 
kanálů (Klicperova, Chot-
kova, Palackého)

 § dotazníkové šetření mezi 
občany

 § podklady pro strategický 
plán

 § nové akce ve městě: 
Ukliďme Česko (a Veltru-
sy) a Happening na sta-
rém mostě

 § 46 svatebních obřadů
Filip Volák

Jaroslav MorávekSlovo místostarosty
Milí čtenáři, 
vážení spoluobčané,
v běhu času opakovaně, 
pro někoho po roce nabi-
tém událostmi, pro druhého 
po roce zvolna ubíhajícím, 
vstupujeme do adventního 
času, který má za úkol nás 
zklidnit a připravit na vá-
noční svátky. Dovoluji si tou-
to cestou popřát všem, aby 
adventu podlehli v plné šíři, 
aby se svými přáteli, kama-
rády, spolupracovníky našli 
společnou chvíli zastavení, 

společné téma, nejlépe i spo-
lečný názor. Do vrcholu této 
atmosféry vánočních svátků 
přeji radost, potěšení a vnitř-
ní klid při rodinných setká-
ních. S vánočním přáním se 
ruku v ruce nese i pozdrave-
ní do roku nadcházejícího; 
přijměte pro rok 2016 přání 
posilovat své zdraví, rozdá-
vat jiným radost a nacházet 
inspiraci ke správným roz-
hodnutím.

Jaroslav Morávek
mistostarosta@veltrusy.cz

T EC HNIC K É SLUŽBY:  +420 728 233 228

M Ě S T S K Á  P O L I C I E :  +420 777 919 156/7

Milí spoluobčané, přeji vám, aby adventní doba  
pro vás byla časem radostného očekávání  
a ať vás chvíle strávené se svými blízkými 

hřejí v srdci co nejdéle.  
Přeji všem krásné vánoce, pevné zdraví 
a potřebný optimismus do roku 2016.

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA se v prosinci při-
způsobí počasí, pravděpodobně půjde o SOBOTU 5. 12.  
a 19. 12. od 8.00 do 12.00.
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ZPRÁVY Z OBCE

Redakce Veltruských listů  
připravila anketu pro zastupitele
3. listopadu to byl rok od chvíle, kdy složilo 11 zastupitelů v novém složení 
svůj slib městu Veltrusy a jeho občanům. Každému z nich byly položeny dvě 
otázky. S došlými 5 odpověďmi se můžete seznámit níže.

1. Jak se Vám daří naplňovat cíle, které jste si stanovili před vstupem do voleb?  
Co se Vám podařilo / nepodařilo a proč?

2. Čemu byste se rád/a věnoval/a v druhém roce Vašeho působení v zastupitelstvu? ?
MARTIN DYKAST
Občanské sdružení Veltrusy

1) Do voleb šlo naše sdružení 
s jedním zásadním cílem a to 
byla změna oproti stávající-
mu stavu. Nabídli jsme obča-
nům změnu jak ve způsobu 
vedení města, tak i změnu 
v komunikaci s obyvateli Vel-
trus. To se myslím podařilo 
zejména díky volbě nové-
ho starosty a místostarosty, 
kteří splňují naše představy 
o změně. Pokud bych měl být 
konkrétní, tak se podařilo 
ukončit spolupráci s tvůrcem 
územního plánu, což považu-
ji za obrovský úspěch, jelikož 
v posledních letech nedo-
cházelo při tvorbě územního 
plánu k žádnému posunu. 
Další naše cíle jsou v oblasti 
životního prostředí, hlavně 
se jedná o skládku Strachov 
a plánovanou výstavbu 11 
skladovacích areálů. Oba 
tyto projekty řeším v úzké 
spolupráci s vedením města 
a s právní kanceláří. Územ-
ní rozhodnutí na navážení 
na druhou haldu bylo poza-
staveno a soud nyní řeší plat-
nost tohoto, pro mě zvlášt-
ním způsobem vydaného 
územního rozhodnutí. Územ-
ní rozhodnutí k projektu 
11 skladovacích areálů bylo 
aktuálně pozastaveno, avšak 
sám investor na zasedání 
zastupitelstva prezentoval, 
že svůj záměr přejmenuje 
a bude se snažit ho i dále pro-
sazovat. Důležitou oblastí, 
kterou se daří naplňovat, je 
transparentnost využívání fi-
nančních prostředků města. 

Po roce ve funkci zastupitele 
jsem velmi překvapen, jakým 
způsobem předchozí vede-
ní obce hospodařilo se svě-
řenými prostředky. Musím 
konstatovat, že některé po-
depsané smlouvy jsou velmi  
zvláštní, a budu po předcho-
zím vedení požadovat, aby 
vysvětlilo, proč byly smlouvy 
za takto nevýhodných pod-
mínek pro město uzavírány.

2) I ve druhém roce budu 
pokračovat v naplňování 
cílů našeho sdružení, zejmé-
na je potřeba začít s novou 
přípravou územního plánu. 
Dalším cílem je získání fi-
nančních prostředků na fi-
nancování sběrného dvora, 
který bychom chtěli kom-
pletně zrekonstruovat. Řešit 
je třeba postupnou výstavbu 
a opravu chodníků a komu-
nikací ve městě. Nemovitos-
ti ve vlastnictví města jsou 
bohužel v neutěšeném stavu 
a budou vyžadovat investi-
ce. Konkrétně mám na my-
sli havarijní stav Kulturního 
domu a problematicky řeše-
né dispozice Domu služeb 
s prostory pro lékaře v prv-
ním patře. Vím, že Veltrusy 
mají i další problémy, které 
musíme řešit. Proto aktuálně 
pracujeme na Strategickém 
plánu města, který bude ne-
zbytným podkladem pro zís-
kávání dotací a bude sloužit 
k rozvoji města. Ve Strate-
gickém plánu budou využity 
i náměty občanů z dotazní-
kového šetření, které pro-
běhlo na jaře letošního roku.
Rád bych poděkoval všem za-

stupitelům za dosavadní spo-
lupráci, ačkoliv nejsme poka-
ždé ve stoprocentní shodě, 
tak si myslím, že jsme do-
posud byli schopni prosadit 
smysluplná řešení problémů.

JAROSLAV MORÁVEK
místostarosta, Veltrusy 2014

1) Cíle stanovené před vstu-
pem do voleb jsme vytvořili, 
sepsali a zveřejnili v našem 
programu společně s kole-
gy ze sdružení nezávislých 
kandidátů „Veltrusy 2014“. 
Za stěžejní považujeme  
motto otevřenost–zodpověd-
nost–vstřícnost. Základním 
předpokladem pro realizaci 
motta byla účast na vedení 
města, a tedy zisk mandátu 
uvolněného zastupitele.  Co 
se týče hodnocení toho, jak 
se motto daří naplňovat, by 
jistě bylo objektivnější zeptat 
se občanů, s nimiž jsem řešil 
jejich záležitosti. Pokud mám 
hodnocení provést sám, tak 
zůstanu u konstatování, že 
jsem vynaložil veškeré úsilí, 
abych motto naplnil.

2) Předpokládám, že se dru-
hý rok mého působení ne-
bude v charakteru práce lišit 
od roku prvního, věřím však, 
že dojde k dořešení alespoň 
některých věcí, kterým bylo 
nezbytné se v tomto roce vě-
novat – kéž by to byly haldy 
na Strachově. S postupem 
času, a zde zdůrazňuji, že píši 
i za starostu, jsme navyšovali 
soupis činností, které pova-
žujeme za důležité v našem 
městě realizovat. K dnešní-

mu dni, 21. listopadu, základ-
ní údaje soupisu vypovídají, 
že seznam má 147 položek, 
ze kterých bylo dokončeno 
40, rozpracováno je jich 58 
a hledáme čas, abychom se 
věnovali zbylým 49.

VLADIMÍR ŠTULÍK
Pro Veltrusy

Cíle stanovené jednotlivcem 
v 11-ti členém zastupitelstvu 
bylo nutno volit s ohledem 
na tuto skutečnost. 

Chtěl jsem prosadit v no-
vém vedení města u zvole-
ných zastupitelů vůli praco-
vat ve prospěch města bez 
rozdílu, jakou volební stranu 
zastupují.

Jak jsem posléze zjis-
til, opravdu zde nezáleží 
na stranické příslušnosti, 
ale na osobním přístupu ka-
ždého zastupitele se aktivně 
na řízení města podílet.

Jako člen finančního výbo-
ru pomáhám jeho předsed-
kyni Ing. Šťastné s „optima-
lizováním“ finančních toků 
města,  účastí na řádných 
i mimořádných poradách vý-
boru či vedení města napo-
máhám k řešení pracovních 
úkolů zejména v technickém 
řešení problémů v návaznos-
ti na finance. 

Otázku, co se podařilo 
jako jednotlivci, nelze v tom-
to případě specifikovat. Tuto 
otázku lze položit týmu sta-
rosta/místostarosta, kteří 
s podporou jednotlivých za-
stupitelů již mnoho úkolů, 
zejména těch o transparent-
nosti a úsporách vykonali. Ti 
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Vám určitě rádi Vaše otázky 
zodpovědí.

BARBORA ŠŤASTNÁ
Změna pro Veltrusy – Patrioti

Vážení spoluobčané, zdráha-
la jsem se na výzvu redakce 
VL reagovat, protože shrnutí 
naší uplynulé činnosti a plá-
nů do budoucna není jedno-
duché. Myslím si, že jeden 
rok činnosti zastupitelstva 
a finančního výboru je pří-
liš krátká doba na rekapitu-
laci. Navíc nejlepší přehled 
o tom, co se podařilo, mají 
sami občané, kteří se zají-
mají aktivně o dění ve městě. 
Nicméně považuji za správné 
a potřebné, aby zastupitelé 
s občany komunikovali také 
touto cestou. Pracujeme sou-
časně na mnoha tématech 
a každé z nich má svou váhu 
a přínos pro město. Zmíním 
se zde o těch nejpodstatněj-
ších, které se nás všech bez-
prostředně týkají.

Nezbytné je systémové ře-
šení budov v majetku města, 
které jsou ve špatném stavu. 
Jedná se o velmi složitý pro-
blém, na jehož řešení by se 
měli podílet i občané. Chtěla 
bych tedy touto cestou vy-
zvat občany, aby se účastnili 
zasedání zastupitelstva, kde 
se budou řešit tyto otázky. 
Samozřejmě nesmíme za-
pomínat na stav chodníků 
ve městě. Je nutné soustav-
ně pracovat na jejich rekon-
strukci a také podporovat 
občany, kteří jsou ochotni si 
chodník před svým domem 
opravit svépomocí. Pro rok 
2016 počítáme s vyčleněním 
finančních prostředků pro 
tyto účely. V příštím roce je 
nutné realizovat zateple-
ní budovy mateřské školy 
a výměnu starých oken, aby 
bylo možno čerpat přiděle-
nou dotaci ve výši více než 
2 mil. Kč. Spolu se zateple-
ním budovy se plánuje kom-
pletní rekonstrukce topného 
systému. Bolavým tématem 
jsou dvě strachovské haldy 
bůhvíčeho. Toto téma se řeší 
již na nejvyšších postech. 
Bohužel i přes velkou snahu 
zainteresovaných osob si ne-
myslím, že by Veltrusy z této 
kauzy vyšly vítězně. Musíme 
zajistit všemi možnými pro-
středky zejména to, aby se tu 

nic podobného neopakovalo. 
Z hlediska finančního výboru 
je naším nejbližším úkolem 
spolupráce na návrhu roz-
počtu na r. 2016. 

FILIP VOLÁK 
starosta, Pro Veltrusy

1) Řada cílů je samozřejmě 
dlouhodobých a jeden rok 
není dostatečná doba k jejich 
realizaci. Nicméně si mys-
lím, že se řadu věcí podařilo 
udělat, otevřít či rozběhnout. 
Ve stručnosti se pokusím 
vyjít z hlavních bodů voleb-
ního programu Sdružení 
nezávislých kandidátů (SNK 
s podporou STAN) a nastínit 
konkrétní kroky k jeho napl-
ňování:

 § pečovat o vzhled obce a ŽP 
– i přes extrémně suché 
a horké léto se podařila 
výsadba zeleně v centru 
města (věřím, že bude 
pokračovat i v budoucnu), 
povedla se akce „Ukliďme 
Česko“;

 § zvyšování informovanosti 
občanů – v procesu je 
tvorba nových webových 
stránek, několikrát ročně 
je distribuován Veltruský 
(info)list všem domácnos-
tem, dále se dle mého daří 
udržovat nadstandardní 
kvalitu VL a rád bych 
rozšířil moderní způsoby 
informování veřejnosti 
(fcb, sms);

 § doprava – průběžně 
se doplňuje dopravní 
značení, aktuálně by měly 
být realizovány instalace 
informačního značení 
s navigací na parkoviště, 
zámek a místní cíle; v ře-
šení je záměr vybudování 
parkoviště v ul. M. Rybal-
ka a osvětlení přechodu 
na hlavní silnici R 608/II, 
do budoucna se chceme 
zabývat více přechody 
a prvky na zpomalení 
dopravy;

 § služby – začal se řešit stav 
městských nemovitos-
tí, průběžně je snahou 
zlepšovat fungování 
Měú, technických služeb 
a Městské policie;

 § „živá obec“ – nadále pod-
porovat spolkový život, 
kulturu a sport (podpora 
aktivním spolkům v rámci 
Grantového programu, 

zorganizování „Happe-
ningu na starém mostě, 
kulturní akce, na kterou 
po dlouhé době dorazily 
do Veltrus stovky návštěv-
níků);

 § spolupráce s okolními 
obcemi – tento cíl se daří 
naplňovat s městem Kra-
lupy, obcemi Nelahozevsí 
a Novou Vsí (např. v ob-
lasti ŽP, dopravy a povod-
ňové tematiky).

Některé cíle se bohužel ne-
podařily zrealizovat – ať už 
z časových nebo finančních 
důvodů. Dále bylo také ne-
zbytností se v nové funkci 
adaptovat na chod úřadu, 
seznámit se s „legislativními 
kolečky“ v rámci samosprávy 
a státní správy.  Se zřetelem 
ke konkrétním původním cí-
lům zmíním např. neúspěch 
v žádosti o bankomat České 
spořitelny (dvoutisícové Vel-
trusy nesplňují podmínku in-
stalace a následné parametry 
provozu), prozatím nebyla 
dokončena realizace nových 
webových stránek, zdlou-
havým procesem je každá 
úprava dopravního značení, 
nepodařilo se uspokojivě 
vyřešit strachovské „terénní 
úpravy“ atd.

2) Jsem si vědom toho, že 
bude potřeba se i nadále vě-
novat vlastně úplně všemu, 
co souvisí s naší obcí. Pri-
oritou roku 2016 je určitě 
zateplení MŠ (v současnosti 
probíhá výběr projektanta). 
Zastupitelstvo čeká nároč-
ný úkol ohledně rozhodnutí, 
jak dál naložit s městskými 
budovami, a to i v kontextu 
možnosti nákupu Ferdinan-
dovy vily na náměstí. Budu 
proto rád, když se do diskuze 
k této možnosti konstruktiv-
ně vyjádří co nejvíce občanů. 
Dále nás čeká výběr nového 
zhotovitele územního plá-
nu – zásadního dokumentu, 
který ovlivní budoucí rozvoj 
obce. Za důležité považuji 
vyprojektování řady chod-
níků a věřím, že se vybrané 
části podaří realizovat již 
v příštím roce. Rád bych také 
prosadil zásadní obměnu 
kamerového systému, který 
je již zastaralý. V neposlední 
řadě považuji za významné 
podporovat aktivní občany, 
dobrovolníky a místní spol-
ky, jejichž práce tvoří skuteč-
ný život a atmosféru obce.

ZPRÁVY Z  OBCE

ZASTUPITEL/KA ÚČAST ABSENCE
Marta Baránková 11 2
Tomáš Čapek 11 2
Martin Dykast 12 1
Michal Kohout 8 5
Richard Kyselý 6 7
Jaroslav Morávek 13 0
František Pochobradský 12 1
Martin Ponert 13 0
Barbora Šťastná 13 0
Vladimír Štulík 13 0
Filip Volák 13 0

Sledujeme účast zastupi-
telů na zasedáních
Přinášíme Vám přehled účasti jednot-
livých zastupitelů na zasedáních, kte-
rých bylo 13. Informace byly čerpány 
ze zveřejněných zápisů.

Jakub Andrle 
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Dotazy a názory občanů
Rádi bychom zavedli ve Veltruských listech rubriku DOTAZY A NÁZORY OBČANŮ. Zajímá nás, co za-
jímá Vás. Máte-li jakýkoli problém či otázku, nebo se chcete se čtenáři podělit o svoje komentáře 
k dění ve městě, neváhejte nás kontaktovat na listy@veltrusy.cz. Budeme se snažit zprostředkovat 
Vám odpověď příslušného pracovníka městského úřadu, nebo zveřejnit Váš názor.
Uzávěrka příštího čísla je 15. 2. 2016.

Střípky ze zasedání Zastupitelstva 
14. října 2015 
Zastupitelé odsouhlasili nájem části po-
zemku parc. č. 125/1 za cenu 10 Kč/m2 
za rok

Následovalo obsáhlé jednání o schvá-
lení veřejné zakázky na výběr admini-
strátora veřejných zakázek. Vzhledem 
k důležitosti precizního zpracování 
nelze VZMR (veřejné zakázky malého 
rozsah) z časových důvodů realizovat 
starostou či místostarostou. Bohužel 
po delší diskuzi zastupitelé tuto veřej-
nou zakázku nechválili.
Zazněly tyto informace:

Budoucí investor představil chys-
tanou výstavbu 11-ti skladových hal 
v lokalitě „V Rovném“. Mělo by se jed-
nat pouze o drobné provozovny, občané 
projevili obavy a zhoršení kvality byd-
lení v okolí tohoto plánovaného průmy-
slového areálu. Momentálně dochází 
k přepracování původní dokumentace, 
po jejím dokončení se k ní bude moci 
obec vyjádřit. Investor chce připravit 
obslužnou komunikaci a inženýrské sítě 
a jak budou konkrétní budovy vypadat, 
je dle jeho názoru věc územního plánu.

RC Havránek  získalo grant „Místo, 
kde žijeme“ (Nadace VIA ). Jedná se 
o celkovou částku 300 000,- Kč, která je 
určená na úpravu parčíku mezi ZŠ a MŠ, 
o způsobu úpravy budou rozhodovat 
sami obyvatelé společným plánováním 
na schůzce v měsíci lednu.

Obec chystá vyhlášku o zákazu podo-
mního prodeje.

Terénní úpravy v lokalitě „Strachov“ 
momentálně pokračují, rozhodnutí KÚ 
bylo rozporováno žalobou u správního 
soudu v Praze. 

Byla smluvně ukončena spolupráce 
se zhotovitelem územního plánu, příští 
rok bude vybrán nový.

Původní žádosti na nadaci ČEZ 
na osvětlení rizikového přechodu přes 
hlavní silnici 608/II nebylo vyhověno, 
ale v současné době je reálná možnost 
získat 100 tisíc korun po zapojení se 

do projektu skupiny ČEZ – „Pomáhej 
pohybem“. 

Grantovou podporu města obdržely 
následující organizace:

 § Sokol Veltrusy – 21 tisíc korun
 § RC Havránek – 23 tisíc korun
 § ASPV Veltrusy – 23 tisíc korun
 § AFK Veltrusy – 23 tisíc korun 
 § a dva malé granty na akce ve výši 2 ti-

síce korun pro AFK a ASPV. 
Starosta zmínil úspěšnou akci „Hap-

pening na starém mostě“, kterou navští-
vilo přes tisíc lidí.

V závěrečné  diskuzi se probíra-
lo např. uvažované zvýšení poplatku 
za psa (o 50 Kč), které se ale nebude tý-
kat důchodců. V připravované vyhlášce 
o veřejných poplatcích bude nově řada 
různých osvobození, ještě nemá finální 
podobu a zastupitelé budou mít samo-
zřejmě možnost se k ní vyjádřit.

Zazněl dotaz, zda by prodavač cuk-
rové vaty nemohl mít svůj stánek jinde, 
než u ZŠ a MŠ, starosta slíbil nápravu.

Hovořilo se o aplikaci: „Moje obec“, 
posílání informačních sms občanům, 
nabídce kompostérů, které jsou obča-
nům k dispozici ze získané dotace: „Svá-
žíme bioodpad z města Veltrusy“.

25. listopad 2015
Zastupitelé schválili:

 § záměr o pronájmu městského po-
zemku p. č. 562/1

 § návrh smlouvy o budoucím provo-
zování vodovodu pro 107RD v loka-
litě U Luhu mezi společnostmi Domy 
Kladno, Vodárny Kladno-Mělník, 
Středočeské vodárny a městem Vel-
trusy včetně několika připomínek 
a doporučení na úpravu. 

 § zřizovací listinu JSDH, kategorie JPO 
III, pro naplnění formální správnosti

 § změnu názvu ZŠ na „Základní škola 
Veltrusy, příspěvková organizace“

 § umístění SRPŠ na adrese ZŠ a pře-
jmenování sdružení na spolek v sou-

ladu s novým občanským zákonem
 § zřízení věcného břemene ve pro-

spěch ČEZ Distribuce na pozemcích 
parc. č. 114/19 a 114/39

 § návrh kupní smlouvy pro prodej 
pozemku o velikosti 4m2, náprava 
po digitalizaci map

Zastupitelé neschválili:
 § návrh smlouvy o budoucím provozo-

vání kanalizace v lokalitě U Luhu byl 
doporučen k přepracování. 

V průběhu zasedání zazněly 
informace o:

 § výsledku výběrového řízení, kde byl 
vybrán Ing. Petr Reitinger pro pro-
jekt zateplení MŠ

 § aktuálním vývoji situace okolo terén-
ních úprav na Strachově, rozporování 
usnesení krajského úřadu u správní-
ho soudu a rozhodnutí o dočasném 
zastavení navážení

 § výměrech od finančního úřadu na 1,3 
miliónu a 92 tisících Kč pro SFŽP 
ve vztahu ke kauze Allowance (park 
u hřbitova)

 § zpracovávání strategického plá-
nu města Veltrusy pro předložení 
na prosincovém zasedání. Strategic-
ký plán bývá povinnou přílohou pro 
žádosti o dotace.

 § plánu žádat z kraje roku 2016 o dota-
ci na vytvoření územního plánu

 § přípravě o strategického dokumentu 
pro získávání dotací pro městské pří-
spěvkové organizace.

Další plánovaná zasedání jsou 16. 12.  
2015,  20. 1. 2016 a pak dále po 4 týd-
nech.

Kompletní zápisy ze zasedání 
zastupitelstva si můžete prohléd-
nout na obecních stránkách přes 
odkazy: Městský úřad /  Zastupi-
telstvo / Zápisy ze zasedání.

ZPRÁVY Z  OBCE
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Pracovní návrh integrace MHD Kralupy do PID - navrhovaný stav

Stávající linky PID beze změny trasy:
S4   KnV <> Praha hl.n.
S40 KnV <> KnV předměstí <> Slaný
S43 KnV <> Chvatěruby <> Neratovice
S44 KnV <> KnV předměstí
S45 KnV <> KnV-Minice <> Kladno
R4  KnV <> Praha hl.n.
370 KnV, žel. st. <> Veltrusy/Chvatěruby <> Praha, Kobylisy
372 KnV, žel. st. <> Veltrusy <> Praha, Kobylisy
413 KnV, žel. st. <> Chvatěruby <> Újezdec
456 KnV, žel. st. <> Dolany, Debrno <> Holubice
470 KnV, žel. st. <> Veltrusy <> Mělník, Mlazice, žel. zast.
473 KnV, žel. st. <> Veltrusy <> Neratovice, III. ZŠ

Nově integrované linky do PID:
457 KnV, Zeměchy <> KnV, Minice <> KnV, hřbitov <> KnV, žel. st. <>
       <> KnV, koupaliště <> KnV, Tesco
- stávající městská linka 257101 beze změny
458 KnV, žel. st. <> Nelahozeves <> Veltrusy <> KnV, žel. st.
- stávající městská linka 257102 beze změny

*KnV = Kralupy nad Vltavou

Mapový podklad: Mapy.cz
Grafické zpracování: ROPID - OMA
Úzávěrka: 6. listopadu 2015.
Připomínky na kubalek.lukas@ropid.cz nebo kancelář číslo 526.
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Všechny veltruské akce 
jsou nyní v jednom  
kalendáři
Pro zpřehlednění akcí,  
které se ve Veltrusích  
konají, byl vytvořen  
společný kalendář, do kterého všech-
ny místní organizace vkládají datumy 
svých akcí.

Máte-li zájem se lépe orien-
tovat v harmonogramu vel-
truských akcí a mít je lépe 
na očích, abyste žádnou 
důležitou nepropásli, máte 
možnost. Na google kalendá-
ři byl pro tento účel vytvořen 
veřejný kalendář s názvem 
AKCE VELTRUSY.

Na internetových strán-
kách města dojde ke zve-
řejnění jak webové verze 
kalendáře AKCE VELTRUSY 
pro přístup pomocí interne-
tového prohlížeče, tak i pří-
slušných odkazů na kalen-
dář ve formátu XML a ICAL. 
Lidé, kteří mají vlastní účet 

a kalendář u Google, si do něj 
mohou snadno přidat další 
veřejný kalendář ve formátu 
ICAL. Ostatní lidé si mohou 
kalendář zobrazit a přihlásit 
se k jeho odběru pomocí ka-
lendářových aplikací na počí-
tači (např. Outlook, Kalendář 
Apple, apod.) či na chytrém 
telefonu volbou formátu 
(XML nebo ICAL) podle toho, 
jaký vyhovuje vaší aplikaci.

Souhrnný přehled kul-
turních akcí z titulní strany 
Veltruských listů či Infolistu 
ve formátu PDF bude zacho-
ván.

Jakub Andrle

Městská policie Veltrusy 
bude v zimě kontrolovat 
zahrádkářské kolonie 
a besedovat se žáky ZŠ
 V zimních měsících se stráž-
níci Městské policie Veltrusy 
ve větší míře zaměří na pre-
ventivní kontroly zahrádek, 
zahrádkářských kolonií 
a rekreačních objektů na za-
hrádkách. Cílem městské po-
licie je předejít tomu, aby se 
v zimních měsících méně vy-
užívané objekty, staly terčem 
zlodějů nebo přechodným 
příbytkem nezvaných hostů.

Městská policie Veltrusy 
uskuteční ve spolupráci s Po-
licií ČR v měsíci listopadu 
s ohledem na blížící se svát-
ky besedu pro první i druhý 
stupeň ZŠ Veltrusy o nebez-
pečných následcích používá-

ní pyrotechniky.
Městská policie upozor-

ňuje občany, aby své odpa-
dy vkládali do příslušných 
nádob, popřípadě zdarma 
odvezli na sběrný dvůr. V po-
slední době se ve městě roz-
mohlo ve větší míře právě 
odkládání odpadu z domác-
ností, z různých rekonstruk-
cí bytů a domů vedle nebo 
poblíž nádob na odpady. 
Odkládání odpadu mimo vy-
hrazená místa je přestupkem 
a Městská policie bude tyto 
případy řešit důrazněji než 
doposud.

Lucie Jandová  
a Josef Mošna

S jízdenkou PID i v MHD 
Kralupy nad Vltavou
Dnes na tomto místě nena-
jdete obvyklé jízdní řády. 
Od 1. ledna 2016 se připra-
vuje integrace kralupské 
MHD do Pražské integrova-
né dopravy (PID) – součas-
né linky č. 1 a 2 budou jez-
dit jako linky č. 457 a 458. 
Od ledna tedy zřejmě dojde 
ke změnám jízdních řádů.

Co přinese inte-
grace kralupské 
MHD do PID?

 § možnost cestovat kralup-
skou MHD, vlakem i auto-
busem PID do Prahy na je-
den jízdní doklad PID

 § kdo má časový kupon PID 
pro dojíždění do Prahy, si 
v kralupské MHD nemusí 
kupovat další jízdenku

 § při cestách po Kralupech 
a okolí bude možné pře-
stupovat mezi MHD a stá-
vajícími linkami PID

 § od 1. 1. 2016 nový 
večerní spoj v pracovní 
dny z železniční stanice 

ve 23.20 přes Lešany, Ne-
lahozeves, Veltrusy, Tesco 
zpět k železniční stanici 
(linka 458).

Co ale platí už 
nyní:
1. pokud použijete spoj Vel-

trusy-Praha nebo naopak, 
označený v Pomocníčku 
písmenem K, nebudete 
přestupovat jako dosud 
na zastávce Lobeček, ale 
na zastávce Kaučuk! 

2. malé změny oproti dosa-
vadnímu Pomocníčku:

 § Praha – Veltrusy: 7.40 
místo 7.45; 13.35 místo 
13.30

 § Veltrusy – Kralupy: 
14.14 místo 14.09; 

 § na lince Kralupy – Vel-
trusy je nově odjezd 
v 18.05

Pomocníček přeje klidné 
cestování a spokojené návra-
ty. Více informací na webu 
města.                       

redakce VL
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V systému PID jsou 
všechny zastávky linek 
457 a 458 zařazeny 
do tarifního pásma 3.
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Projekt nového parčíku u školy 
jede dál
Předposlední listopadový víkend se tři členové projektového týmu zúčastnili 
druhého semináře na téma fundraising*. O projekt se zajímají čeští vysoko-
školáci i stážisti ze zahraničí.

Listopadový seminář pořá-
dala Nadace VIA. Téma fun-
draisingu je pro projekt vel-
mi aktuální. Dozvěděli jsme 
se, jaké existují fundraisingo-
vé techniky i jak správně for-
mulovat naše argumenty při 
získávání podpory a sponzo-
rů. 

O projekt proměny parčí-
ku se zajímá vysokoškolač-
ka z Fakulty sociálních věd 
UK v Praze, která z něj čerpá 
informace pro svoji diplomo-
vou práci na téma Animace 
kultury a veřejného života. 
Na doporučení od Nadace 
VIA přijela v pondělí 23. lis-
topadu na návštěvu do Vel-

trus zahraniční skupinka 
10 stážistů z Podněstří, která 
se chtěla naším projektem 
inspirovat a načerpat zde in-
formace o možnostech a způ-
sobech zapojení veřejnosti 
do života v obci a komunit-
ního plánování. Jsme velmi 
potěšeni, že i jinde v Evropě 
se snaží jít podobnou cestou 
a že i náš projekt pro ně může 
být zajímavý a inspirativní. 

Děti ze základní školy jsou 
již do projektu také zapoje-
ny. Svoje představy ztvárňují 
v hodinách výtvarné výchovy 
a výstava jejich prací se bude 
konat v únoru v Čepeláko-
vě výstavní síni, vernisáž se 

uskuteční 18. února 2016. Zá-
roveň probíhá ve třídách plá-
nování, zástupci ze všech tříd 
potom své nápady předne-
sou na zasedání žákovského 
parlamentu a projektový tým 
tak získá první podklad pro 
plánovací setkání v lednu.

Všechny vás na 1. veřej-
né plánování zveme. Bude 
se konat v pondělí 25. ledna 
od 18.00 v Hasičském domě 
ve Veltrusích. Pokud vám 
není lhostejné, co se bude 
v parčíku během jara a léta 
měnit, přijďte na toto setká-

ní a rozhodněte společně 
s ostatními občany města 
o budoucí podobě tohoto 
prostoru. Své představy mů-
žete vyjádřit i prostřednic-
tvím ankety, která je na webo-
vých stránkách projektu. Vaši 
účast na lednovém plánování 
to ale nenahradí. 

text a foto: Soňa Dekastello

* fundraising pochází z anglického 
fund a raise a označuje činnost, je-
jímž cílem je získávání finančních či 
jiných prostředků obvykle na obecně 
prospěšnou činnost.

První  
plánovací setkání

Úprava parčíku u školy začíná

25. 1. 2016 18.00–20.00 

Hasičský dům Veltrusy
Přijďte si sami rozhodnout, co v parčíku chcete  

nebo nechcete. Vítáni jsou úplně všichni.  
Máte jedinečnou možnost ovlivnit podobu tohoto prostoru.

Co nás čeká? 
Především společné plánování  
– sběr a vyhodnocení nápadů a přání týkajících 
se nové podoby parčíku, diskusi bude řídit  
konzultantka z Nadace VIA

PARČÍK U ŠKOLY

www.veltrusy.estranky.cz 
www.facebook.com/veltruskeMKZ

MÍSTO
KDE ŽIJEME
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Občerstvení 
bude zajištěno – pokud 
chcete něčím přispět 
na společný stůl, vezměte 
nějakou dobrotu s sebou

PONDĚLÍ

www.veltrusy.estranky.cz 
www.facebook.com/veltruskeMKZ

Zahraniční návštěva  23. listopadu

Účastníci fundraisingového semináře
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11. listopadu 2015 se ještě intenzivně naváželo na druhý kopec

ZPRÁVY Z OBCE

Kauza strachovských hald je  
zahalena mnoha pochybnostmi
V pátek 13. 11. 2015 bylo už podruhé přerušeno navážení na druhý kopec 
odpadu. Vedení města Veltrusy se nechce smířit se skládkou a s přístupem 
stavebního úřadu, a proto podalo žalobu na Krajský úřad ke Správnímu sou-
du v Praze. Chyb se v procesu schvalování i během navážení stalo už mnoho.

Jak došlo  
na žalobu
Na začátku roku 2015 vedení 
města, po prostudování části 
dokumentů, které se k haldě 
vážou, opakovaně upozorňo-
valo, že strachovská halda ne-
může mít dvojče, protože do-
datečné povolení terénních 
úprav nezahrnuje parcelní 
číslo pozemku, na kterém by 
dle projektové dokumentace 
měla být halda navážena.

Stavební úřad na to v květ-
nu 2015 reagoval vydáním 
opravy zřejmých nespráv-
ností (tzn. přidal do doda-
tečného povolení příslušný 
pozemek). Město se proti 
takovému způsobu opravy 
v konci května (29. 5.) odvo-
lalo u Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje. Díky odvo-
lání bylo navážení na druhý 
kopec přerušeno. Krajský 
úřad v druhé polovině srpna 
(21. 8.) odvolání zamítl a za-
čalo se navážet znovu. Vedení 
města nezbyla jiná možnost, 
než hledat spravedlnost žalo-
bou u správnímu soudu, sou-
časně s požadavkem na do-
časné přerušení navážení. 
„Žádný jiný prostředek, jak 
se bránit, neexistuje,“ vysvět-
luje místostarosta Veltrus Ja-
roslav Morávek. Nyní nezbý-
vá než čekat na rozhodnutí 
soudu.

Dobrý konec 
v tomto případě 
neexistuje
„Obáváme se, že haldy už 
nikdy nezmizí,“ konstatuje 
starosta Veltrus Filip Volák. 
Prioritou pro něj je, aby byly 

kopce ozeleněny, aby náklad-
ní automobily neznečišťovaly 
přilehlé silnice a aby se dodr-
žovaly nejen sliby, ale i doho-
dy. Nic z toho se však zatím 
neděje. Dosud nebyl staveb-
níkem předložen podrobný 
projekt na ozelenění, ani sli-

bované důkazy o shromaž-
ďování peněžních prostředků 
na jeho uskutečnění. Od za-
čátku navážení na první hal-
du stavitel slibuje vybudová-
ní čistící rampy nebo mycí 
vany na zabahněná auta, ale 
nic z toho se nestalo. Už rok 

neodvádí stavebník částku 
1,50 Kč z jednoho naveze-
ného kubíku podle dohod-
nuté smlouvy o spolupráci, 
naopak požaduje vrácení již 
dříve poslaných peněz (jedná 
se asi o 650 tisíc korun). 
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ZPRÁVY Z OBCE

A tím to nekončí...
Veltrusy se s haldou dosta-
ly i do televize. V pořadu 
Nedej se plus na ČT2 z 11. 
října 2015 (Terénní úpravy 
Veltrusy) byly zpochybněny 
okolnosti vydání územního 
rozhodnutí stavebním úřa-
dem ve Veltrusích v červnu 
2010, které zcela ignorovalo 
souhrnné stanovisko odboru 
životního prostředí v Kra-
lupech nad Vltavou. Podle 
vedoucího odboru životní-
ho prostředí Jana Kobery 
porušila Jaroslava Prchalo-
vá, vedoucí stavebního úřa-
du ve Veltrusích, vydáním 
územního rozhodnutí hned 
několik zákonů. Morávek 
v pořadu upozornil na ne-
dodržování předepsaného 
svahování kopců a na ve-
likost suti, která v mnoha 

případech převyšuje maxi-
mální povolenou velikost 20 
x 20 cm. Naváženy jsou často 
velké kusy betonu a kamenů, 
navíc kromě toho i odpady 
nepovolené např. matrace či 
pneumatiky. Dronové měření 
velikosti prvního kopce navíc 
potvrdilo překročení povole-
ného objemu o jednu čtvrti-
nu, jak v témž pořadu uvedl 
Volák. Zahrádkář Vladimír 
Jaroš odhadl počet náklaďá-
ků za den na 150, některé 
dny i více. Stěžoval si na vel-
ký hluk a prašnost, nedosta-
tečné zabezpečení proti ero-
zi a z toho plynoucí vysoké 
riziko úrazu vzhledem k bez-
prostřední blízkosti prvního 
kopce a zahrádek. Bahno 
a odpad se při silných deštích 
sesouvají až na pozemky za-
hrádkářů, kteří nemají nikde 
dovolání. 

Kromě toho byla 
nemilosrdně  
pošlapána práva 
majitelky soused-
ních pozemků 
V květnu 2015 se Štěpánka 
Bulínová, majitelka několi-
ka pozemků v této lokalitě, 
sama přihlásila na stavební 
úřad ve Veltrusích jako účast-
ník řízení. „Odpověď nepři-
šla žádná, proto jsem v červ-
nu podala Krajskému úřadu 
v Praze stížnost na nečinnost 
stavebního úřadu ve Veltru-
sích,“ stěžuje si. Následně, 
31. července 2015, obdrže-
la od stavebního úřadu po-
tvrzení, že byla uznána jako 
účastník řízení. „Tím celá 
záležitost ale skončila,“ po-

kračuje Bulínová. „Prchalová 
nevěděla, co si s novou situ-
ací má počít. Ani plány, podle 
kterých se stále buduje, jsem 
dosud neviděla. V rozhodnu-
tí Krajského úřadu z 21. srp-
na jsem ještě stále nebyla 
uvedena jako účastník říze-
ní.“ Majitelka sousedních po-
zemků se domnívá, že se jed-
ná o účelové opomíjení jejích 
práv, avšak jak má svá práva 
uplatňovat, když od vydá-
ní původního rozhodnutí 
uplynulo tolik času, že jsou 
všechny lhůty „promešká-
ny“. Podle informací, které 
obdržela na Krajském úřadě 
od inženýra Štičky, by se chy-
ba s vynechaným pozemkem 
neměla opravovat „opravou 
zřejmých nesprávností“, ale 
novým stavebním povole-
ním.

text a foto: Barbora Bělková

11. listopadu 2015 se ještě intenzivně naváželo na druhý kopec
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ZÁMEK A PARK

Park se může pochlubit  
opraveným Charlottiným mostem
„Neopouštěj staré známé 
pro nové …“ zpívají ve své 
známé písni Zdeněk Svě-
rák a Jaroslav Uhlíř. A ještě 
před pár měsíci si s nimi 
mohla notovat i Charlotta 
Chotková, jejímž jménem je 
pracovně označován nejdů-
ležitější most v areálu Vel-
truského parku (oficiálně 
se jedná o most u kapličky 
Svatého Karla, která byla po-
stavena pro Charlottu). Všu-
de kolem rostly jako houby 
po dešti nové mosty a most-
ky a tenhle na hlavní cestě 

k zámku byl stále obehnaný 
páskou a přístupný jen pro 
pěší. Byl poškozen povodně-
mi, zubem času a dokonce 
i neukázněnými řidiči; ano, 
i přes zákaz vjezdu se mu je-
den nevyhnul a most přišel 
o téměř celé zábradlí a řím-
su na protivodní straně. Toto 
poškození bylo samozřejmě 
ihned opraveno, rány po po-
vodních však zůstaly.

Koncem července se do-
čkal i on. Nejprve byly odstra-
něny stromy, jejichž kořeny 
se nebezpečně zakusovaly 

do základů, a poté už mohlo 
vyrůst lešení s dočasnou láv-
kou pro pěší a střechou, která 
ochránila obnaženou klenbu 
před deštěm. Ještě před tím 
ale čekalo na dělníky i pro-
jektanta překvapení, které 
se předchozím průzkumným 
sondám dovedlo ubránit. Cca 
20 cm pod pochozí vrstvou 
se skrývala kamenná dlaž-
ba. Ta vyvolala u památko-
vého dohledu velké nadšení 
a odstartovala dlouhé debaty 
o tom, k čemu tam sloužila, 
zda byla vůbec někdy finál-

ním povrchem, a pak tedy 
kdy a proč byla překryta, 
zda to nějak nesouvisí s roz-
šířenými předpolími mostu 
či zda dokonce nebyl dříve 
most nejen o předpolí kratší, 
ale i o římsu nižší. Zkoumá-
ní stavebního vývoje mostu 
byla sice cesta dobrodružná 
a plná zvratů, ale k malé ra-
dosti zhotovitele dlouho ne-
směřovala k odpovědi na onu 
nerudovskou otázku: Kam 
s ní? Myšleno tedy s tou dlaž-
bou. Vrátit? Nevrátit? A když 
vrátit, tak kam? Na původ-
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ZÁMEK A PARK

Hráz z pytlů a čerpání vody

ní místo či na povrch jako 
finální vrstvu? A nevzít to 
z gruntu i s těmi předpolími? 
A co ten její nečekaně příkrý 
spád?

„A co na to Jan Tleskač?“ 
chtělo by se dodat. Rozlousk-
nout to nakonec musel pro-
jektant ve spolupráci se svým 
jmenovcem, památkovým 
dohledem Mgr. Janem Holeč-
kem. Jak už to tak ale bývá, 
bylo jejich rozhodnutí notně 
limitováno možnostmi roz-
počtu akce. Takže až tam pů-
jdete po novém mlatu, vězte, 
že kráčíte i po oné dlažbě, jen 
ji máte cca 10 cm pod pod-
rážkami bot. Pozorný čtenář 
teď jistě zbystřil – původně 
to bylo dvacet, ne? Přesně 
tak, na klenbu bylo přidáno 
nové izolační souvrství z ro-
hoží plněných speciálním 

jílem – trochu připomínaly 
prošívanou deku – dlažba je 
o to výš a finální povrch byl 
snížen a nově profilován, aby 
lépe odpovídal historické 
výškové úrovni a aby odváděl 
vodu z mostu podélně, nikoli 
příčně jako doposud.

V průběhu debat o osudu 
dlažby se ale samozřejmě 
práce nezastavily. Na dalších 
částech mostu bylo práce 
dost. Nejvíce na základech, 
kolem kterých bylo nut-
no vybudovat hráz z pytlů 
s pískem a odčerpávat vodu, 
zatímco kameníci měnili 
poškozené pískovcové blo-
ky. Pod nimi se objevily do-
konce i základy z dubových 
(a vlastně i dobových) pilot 
a roznášecích prahů. Ty byly 
naštěstí v dobrém stavu, 
byla třeba jen jedna plom-
ba o velikosti sotva čtvrtky 
cihly. Po odstavení čerpadla 
se prostor do několika mi-
nut opět zaplnil vodou, což 
dubu velmi svědčilo. Ne už 
tak zhotoviteli – není moc 
staveb, kde by největší porci 
pohonných hmot zhltlo čer-
padlo na vodu. Nakonec se 
ale ukázalo, že oproti jiným, 
těsnějším řešením, to bylo 
přece jen levnější a k mostu 
mnohem šetrnější.

Nezaháleli ani restau-
rátoři kovu, kteří se vrhli 
na historické litinové zá-
bradlí. Bylo třeba odstranit 
staré nátěry a rez, některé 
prvky nově spasovat, obno-
vit funkci dilatačních spo-
jů a poté vše znovu opatřit 
dvěma vrstvami základní 
barvy a finálním nástřikem, 
do kterého byl jemným štět-
cem vpraven práškový grafit. 
Po odklizení lešení zbývalo 
už jen upravit terén kolem 
mostu do původního tvaru, 
osít travou a počkat na vý-
sledek další debaty ohled-
ně osázení kolem předpolí. 
Zahradníci to naštěstí měli 
jednodušší, a tak se můžete 
těšit na habrové živé ploty, 
které vytvoří optickou zábra-
nu v místech, kam již nedosa-
huje zábradlí. Do té doby si 
můžete most vychutnat v po-
době, ve které ho vídali naši 
dědové. Dodržujte při tom 
prosím bezpečnost, zejména 
při pohybu v blízkosti korun 
předpolních zídek.

text a foto: Jan Bulín

Objevená kamenná dlažba

Vyměněné pískovcové kvádry
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Z HISTORIE

Vzpomínáme na poslední tábor 
veltruských vodních junáků
Skautské hnutí ve Veltrusích má zajímavou historii, která bohužel vinou ply-
noucího času a taky vynucené přestávky pomalu upadá v zapomnění.
Ve Veltrusích existoval skau-
ting již před 2. světovou vál-
kou, během níž bylo ale hnutí 
okupanty zrušeno. Mohlo být 
obnoveno až v roce 1945, 
aby po několika letech bylo 
komunistickým režimem 
opět zrušeno na dalších 40 
let, jen s krátkým nadech-
nutím v uvolněném roce 
1968. Celá jeho historie čeká 
na zpracování tím naléhavě-
ji, čím méně pamětníků už 
dnes žije. K napsání dnešní-
ho článku mě inspiroval de-
ník, který si psal a uchoval 
pan Karel Richter, dnes žijící 
v Kralupech, a také vzpomín-
ka Jiřího Corvina. Oba zázna-
my se týkají života I. oddílu 
vodních junáků Veltrusy, kte-
rý vznikl v roce 1948 a jemuž 
bohužel nebylo souzeno do-
čkat se dlouhého trvání.

Rival, Riti a další
Karel Richter popisuje život 
oddílu, který získal u nás po-
stupně řadu nadšených čle-
nů. Uvádí přezdívky a jména: 
Lan (J. Corvin), Rival (L. Švec 
z Nové Vsi), Kačer (L. Štros), 
Riti (K. Richter), Boža (B. Sta-
nislav), Pepík (J. Lokvenc), 
Špalek (K. Brejník), Čóla (Z. 
Řáda), Kámo (K. Morávek), 
Pelíšek (M. Reiter), Standa (S. 
Beneš). Do oddílu patřil ješ-
tě M. Dolenský, M. Plachý, M. 
Kovařík, Z. Král a zatím ne-

identifikovaní nositelé pře-
zdívek Bonzo, Franta, Luboš 
a Pepita.

Velká plavba
V létě 1948 pojal sedmnác-
tiletý Jiří Corvin, pozdější 
akademický malíř, žijící teh-
dy v Nové Vsi, nápad vytvořit 
vodácký oddíl. Po domluvě 
s několika kamarády-skauty 
z Nové Vsi a Veltrus sháněl 
počátkem srpna v Praze Po-
dolí v klubech a půjčovnách 
nějakou loď na prodej. Za-
psal si:

„Sobota 21.8. Odpoledne 
přijeli všichni, které jsem po-

zval – Rival, Štros a Franta, 
v plné zbroji. Nejdříve jsme 
loď hledali, protože byla jin-
de, než bylo domluveno, ale 
konečně jsme vyjeli. Jsem 
u kotrče. Na přídi máme ob-
rovský ranec zavazadel zaba-
lený do stanů. Zpíváme a je-
deme tmou k prvnímu jezu. 
Snažím se manévrovat ke klá-
dám, které dělí jez od propus-
ti. Franta drží krátký řetěz 
v ruce a v poslední chvíli s ním 
skáče na klády. Kolem nás 
bouří hluk pěnící vody. Kačer 
následuje Frantu opičím sko-
kem a já s Rivalem se zoufale 
snažíme udržet loď. Je poz-
dě, strhává nás proud vody 
z jezu do vln. Loď se točí bo-
kem a zádí k proudu. Konečně 
jsme z vln venku. Plujeme dál 
ve tmě podél komor a přiráží-
me k jakési lodi poblíž zimní-
ho stadionu. Zkoumáme další 
cestu, ale vidíme, že se zatím 
dál nedostaneme. Jdeme tedy 
hledat svorně nocleh. Jedeme 
tramvají č. 12 a za 10 minut 
vystupujeme a Franta nás 
vede ke svému kamarádovi, 
který spí v nějaké dílně. Není 
doma, a tak jdeme dál a poz-
dě v noci se ukládáme na lůž-
ka za Tyršovým domem. Ráno 
balíme a putujeme k lodi. 
U komory stojí jakýsi pán, 
prý nás pustí komorou. Ve-
sele pádlujeme a blížíme se 
k trojskému jezu. Prohlížíme 
propust, vlny jsou pěkné, ale 
sjedeme. Franta nese věci 
po břehu a my nasazujeme 
tempo. Pokračujeme v cestě 
domů, kam dorážíme ve 4 ho-
diny, unaveni, ale s pocitem 
nezapomenutelných dojmů.“

Klubovna
Základnou veltruských „les-
ních“ a pak i „vodních“ skau-
tů byl poměrně velký dřevě-
ný objekt, postavený za války 
německým wehrmachtem 

na okraji zámeckého par-
ku. Byly tam umístěny díl-
ny na opravy a výrobu dílů 
do letadel. Nejkratší cesta 
k němu vedla jihozápadním 
vstupem z Rybalkovy ul. 
v místě zvaném „pod Poláč-
kovic“. Po válce se chata stala 
ideálním místem pro činnost 
mládeže. V 50. letech byla 
demontována a nenávratně 
někam odvezena. V těchto 
místech se potom řadu let 
nacházelo lesní hřiště MŠ, 
postupně ale nebylo využívá-
no a dnes je plocha zarostlá 
a splynula s okolím.

Riti si zapisuje
Zpět k Richtrovu deníku – 
nadšený a přemýšlivý junák 
si píše skoro denně, jaký byl 
život v klubovně, jak dobro-
družné bylo shánění prami-
ce a první plavby na „horní 
vodě“, což byla Vltava nad 
jezem. „V neděli 17. 4. 1949 
nastala chvíle slavnostního 
spouštění na vodu. Do prám-
ky samozřejmě teklo, protože 
nebyla zatočená, ale to nám 
nevadilo. Chvíli jsme křižova-
li po horní vodě, pak jsme ale 
zakotvili a museli jsme loď 
vylít. Taky jsme jeli přes vír, 
který vynášel ze dna bahno ne 
zrovna libého zápachu. Velké 
potíže mi působilo kotrčová-
ní. Vydali jsme se k nelaho-
zeveskému zámku a dívali se 
na střelecké závody.“ 

Letní tábor
A hlavně pak v příštím roce 
nastala příprava na letní 
tábor, který se uskutečnil 
o prázdninách roku 1949 
u břehů sečské vodní nádr-
že. Právě tam, kde byl na-
táčen dobrodružný film ze 
skautského tábora „Na dob-
ré stopě“, který tehdy získal 

„Lan“ (J. Corvin)

„Kačer“ (L. Štros)

M. Kovařík
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spoustu obdivovatelů, jak 
vzpomíná někdejší veltrus-
ký vodák „Kámo“. K. Richter 
pokračuje v deníku: „Neza-
pomenutelný den – sobota 
16. 7. 1949. Ve 13 h se začala 
trousit čeleď vodácká k chatě. 
Za chvíli přijelo auto p. Tydli-
táta a nastalo nakládání. Byli 
jsme na voze namačkáni, ale 
to nám nevadilo, zpívali jsme 
a pokřikovali na domorodce. 
V 7 večer jsme se blížili k místu 
tábora, projížděli jsme mnoha 
lesy a pahorky, stále do vršku. 
A pak už Seč, Proseč, Prosička 
a auto uhání přes přehradu 
k lesu. Své věci jsme pak muse-
li nosit takovou dálku k jezeru 
a k tomu ještě z vrchu. Rychle 
jsme dali dohromady 3 podsa-
dy a lehli jsme si jen na zem. 
Prvně jsme usínali na našem 
vytouženém jezeře.“

Z líčení vysvítá, jak z dneš-
ního hlediska primitivní byl 
tento tábor, kde se spalo 
na slamnících ve vojenských 
„áčkách“ s podsadami, vařil 
se v ručně postavených hli-
něných kamnech čaj, polév-
ka, brambory a zas čaj a jiná 
polévka… A že první tři dny 
skoro pořád pršelo – ale pak, 
pak už to bylo báječné, kou-
pání, plavby po jezeře a bit-
vy se sousedními táborníky, 
vztyčování vlajky a hlídky 
na strážní věži, noční hry, tá-
boráky s výstupy a všechno, 
co prožívají tisíce dětí i dnes 
na podobných táborech. Ale 
tenkrát to byl pro kluky, vy-

růstající ve válečných letech, 
nezapomenutelný zážitek.

Pak se to pokazilo
Na podzim 1949 nasta-
la v oddíle celkově špatná 
atmosféra. Krásné týdny 
na Seči už byly vzpomínkou 
a začalo jednání o začlenění 
pod ČSM (Československý 
svaz mládeže, organizaci, 
která po únoru 1948 přejí-
mala všechny mládežnické 
organizace a spolky). Dochá-
zelo k postupnému rušení 
Junáka. Přesto ještě oddíl 
veltruských vodních skautů 
prožil několik společných 
akcí. V říjnu 1949 byl uspo-
řádán velký táborový oheň 
za účasti veřejnosti i kralup-
ských skautů. A také několik 
vodáků, kteří si chtěli připo-
menout loňské léto, podniklo 
v květnu 1950 několikaden-
ní cyklistický výlet na místa 
svého sečského tábora.

Vzpomínkový  
cyklovýlet na Seč
„Cestou do Kolínva vidíme 
Lipany a liblickou vysílačku. 
Kolínem jsme projeli bez pře-
stávky, až v Čáslavi se krát-
ce osvěžujeme a po okresní 
hrbolaté silnici jsme vyrazili 
k 23 km vzdálenému cíli ces-
ty – Seči. Protože ale byla už 
tma, zastavili jsme u jednoho 

hostince, kde jsme se najedli 
a kde nás nakonec pan hos-
tinský nechal i přespat. Druhý 
den jsme dorazili na místo na-
šeho loňského tábořiště. Oži-
la v nás romantika loňských 
táboráků a dnů, strávených 
v této odlehlé pustině.“ Čtyři 
kluci ujeli na kolech všelija-
ké úrovně po tehdejších sil-
nicích cca 130 km. Ale ujeli 
a u břehu sečského jezera 
strávili pár hezkých jarních 
dní. Záznamem poslední 
cesty na kolech končí Rich-
terův deník. Ještě bylo něko-
lik schůzek, přátelství mezi 
některými přetrvalo možná 
další roky, ale zrušení Junáka 
rozbilo dosavadní vazby.

V roce 1968 se znovu ži-
vot junácké organizace pro-
bouzel. Tehdy by mohli ješ-
tě všichni, kdo zažili první 
poválečné roky na táborech, 
plavbách a schůzkách, v pře-
rušené činnosti pokračovat, 
jenže přijely tanky a na dal-
ších dvacet let se myšlenka 
skautingu setkala s pokra-
čující nepřízní tehdejšího 
režimu. Tento článek vznikl 

z podnětu zmíněného dení-
ku a díky ochotě jeho autora 
Karla „Ritiho“ Richtera jako 
připomínka veltruských vod-
ních skautů, kluků a kamará-
dů, z nichž bohužel mnozí ho 
už číst nemohou.

Jan Novotný
foto: archiv redakce

Skauting dostal v českém pro-
středí jméno Junák. Jeho za-
kladatelem a organizátorem 
byl Antonín Benjamin Svojsík 
(pozn. red.).

Z HISTORIE

Vodní skauti na Seči

Z deníku J. Corvina, foto Jan Novotný
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Před 117 lety pochválilo slánské 
hejtmanství zřízení nového  
hřbitova ve Veltrusích
Do vánoční doby patří nejen advent, betlém, stromeček a dětská přáníčka, ale 
rovněž vzpomínky na ty, kteří u našeho stolu chybí a na něž vzpomínáme.
Proto nejen na počátku listo-
padu, ale i o Vánocích bývají 
hřbitovy osvětleny stovkami 
plamínků svíček. Jestlipak 
víte, že cesta na ten veltruský 
netrvala pěšky při silnici těch 
deset patnáct minut jako 
dnes, ale že naši prapředkové 
odpočívali v těsné blízkosti 
obce. V nejstarších dobách se 
hřbitov rozkládal kolem kos-
tela, jako tomu leckde bývá 
i dnes. Veltrusy se ale rozrůs-
taly, a tak bylo místo posled-
ního odpočinku přemístěno 
dál, do prostoru dnešního 
hřiště u sokolovny. To bylo 
tehdy přece jen trochu dál 
za obcí, a tak hřbitov sloužil 
dlouhá léta, ale posléze taky 
už nestačil a v 19. století se 
s tamějším pohřbíváním po-
stupně končilo. Vyplývá to 
z listin, které před zničením 
uchoval pan Vladislav Bube-
níček, a můžeme se v nich 
dočíst, jak dlouho trvalo, než 
vznikl poslední, současný 
veltruský hřbitov.

V červenci 1895 správce 
okresního hejtmanství sdělil 
„důstojnému farnímu úřadu 
ve Veltrusích, že pohřbívání 
na hřbitově zrušeném není 
přípustno (…) ježto ode dne 
posledního pohřbení nejmé-
ně 10 let hřbitov in status 
quo udržován býti musí“. 
Z dalšího uchovaného do-
pisu okresního hejtmanství 
ve Slaném vyplývá, že obec 8. 
června téhož roku oznámila, 
že zamýšlí zřídit nový hřbi-
tov (…), a proto je svoláno 
na 19. června 1896 šetření 
„za příčinou, aby se zjistila 
vhodnost místa, půdy a po-
třebná velikost místa“.

Šetření dopadlo dobře 
a za dva roky nato už může-
me číst, že „podle oznámení 
obecního úřadu ve Veltru-

sech jest nový hřbitov 
dohotoven, ustanovu-
je se za příčinou ko-
laudace komisionální 
řízení na den 22. října 
1898 o 3. hodině od-
polední…“. Hned další 
den se píše opět ze 
slánského hejtman-
ství: „Při kolaudačním 
řízení (…) bylo zjiště-
no, že hřbitov i jednot-
livé budovy na něm – 
kaple, umrlčí komora 
a byt hrobníka – zříze-
ny byly podle předlo-
žených plánů, že účelu 
svému celé zařízení 
hřbitova odpovídá a že 
sluší je pochváliti. Z to-
hoto důvodu povoluje 
se, aby tento nový hřbi-
tov byl od 1. listopadu 
1898 (…) používán“.

Něco přes dva roky 
trvalo, než byla zále-
žitost s novým hřbito-
vem dovedena ke kon-
ci. Jestliže kolaudační 
komise před 117 lety 
úroveň nového hřbitova 
pochválila, zaslouží si 
chválit i jeho současný 
stav? Myslím si, že se 
v posledních několika 
letech leccos změnilo 
k lepšímu. Na Štědrý den 
v podvečer bude hřbitov 
jako vždy plný plápola-
vých světýlek a ti, co zde 
odpočívají, budou vědět, 
že na ně myslíme.

Jan Novotný
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Vzpomínku u příležitosti konce 
druhé světové války si zaslouží 
i Marie Dědičová a další odvážní 
lidé z Veltrus
Dne 6. září 1945 bylo Marii Dědičové z Veltrus vystaveno osvědčení o spoleh-
livosti v době protektorátu. „Obětavě a svědomitě organizovala pomocné akce 
ve prospěch 70 tisíc spojeneckých, zvláště sovětských zajatců ve dnech  
1. až 14. března 1945.
Byla u všech jízd selských 
vozů s potravinami a oděvy 
do okolních vesnic, kde byli 
zajatci ubytováni, shromaž-
ďovala u sebe pro ně zásoby, 
rozdělovala jim je nedba-
jíc nebezpečí, jež jí hrozilo 
od německých úřadů. Nebez-
pečí bylo velmi značné. Bylo 
několikrát v našem městě 
na nátlak německých úřadů 
hrozeno veřejnými vyhláš-
kami za poskytování pomoci 
spojeneckým zajatcům tres-
tem smrti“. Tak zní děkovný 
dopis, který obdržela paní 
Dědičová z obecního úřadu 
po skončení války. Originál 
dopisu se nachází u veltrus-
kého pamětníka Vladislava 
Bubeníčka. 

Sám tu dobu prožil a má 
na ni bohaté vzpomínky. 
„Zajatcům pomáhalo mno-
ho občanů. I my jsme jez-
dili do Všestud s vozíkem 
jídla. Naštěstí to probíhalo 
ve Všestudech bez tvrdých 
následků“. Vypráví, že se va-
řily především polévky, kte-
ré se vozily na dvůr k panu 
Kleinbergovi, k Nedbalo-
vům a různým sedlákům 
do Všestud, ti ve svých sto-
dolách zajatce nechávali pře-
spat. Tam se nalilo všechno 
dohromady do velkého hrn-
ce. Němečtí důstojníci proces 
hlídali a s tichým souhlasem 
povolili. Německá armáda už 
na konci války neměla mož-
nost uživit takové množství 

zajatců sama a mnohdy uví-
tala pomoc místních občanů.

Jiná byla ovšem situace 
při pochodech zajatců, kteří 
procházeli mimo jiné kolem 
domu Bubeníčků. Pamětník 
vypráví, že maminka na-
mazala chleba a on s brat-
rem utíkali a rychle někomu 
v průvodu chleba podali. 
Strážníci se chovali hrubě 
a dětem hrozili, jeho bratr 
musel dokonce jednou čelit 
namířenému samopalu. Ruš-
tí zajatci byli ve velmi zbědo-
vaném stavu, nebyli chráněni 
Červeným křížem. Byla jim 
zima, někteří měli přes rame-
na jen deku. 

Dětem za pomoc vyřezá-
vali dřevěné holubičky. „Ně-

které byly opravdu krásné, 
třeba i s vyřezanou adresou,“ 
popisuje pamětník. Američtí 
a britští zajatci dětem zase 
často darovali svá vyzname-
nání a odznáčky. „Jako děti 
jsme si toho tolik nevážili 
a různě jsme si je vyměňova-
li. Bohužel se mi žádná nedo-
chovala,“ lituje Bubeníček. 

Pamětních předmětů bylo 
možné po válce posbírat 
po okolí hodně. „Jako kluci 
jsme nacházeli zbraně, tela-
ta (batoh s teletinou navrch, 
pozn. red.), plynové masky, 
dokonce i pásové vozidlo 
s veškerým vybavením,“ vy-
práví. Jednou našel i chromo-
vaný důstojnický bajonet.

Barbora Bělková

V říjnu měli veltruští občané možnost besedovat  
o povodních a protipovodňové ochraně
Besedu vedl Jan Jelínek z Člo-
věka v tísni. Veltrusy jsou 
v záplavovém území a zdejší 
lidé měli být na velkou vodu 
připraveni. Zhruba polovina 
lidí ovšem počítá s tím, že po-
vodně už nepřijdou. 

Návštěvníci byli sezná-
meni s  druhy povodní, jed-
notlivými stupni povodňové 
aktivity,  kdy a jak se začít 
připravovat na velkou vodu 
a jaký je koloběh zvládání po-
vodní (příprava na povodeň, 

obnova po povodni a násled-
ná prevence povodní). 

Starosta Nové Vsi Mar-
tin Exner seznámil občany 
s námitkami starostů obcí 
Dolního Povltaví k řízení vl-
tavské kaskády.  Popsal vy-
jednávání starostů za účelem 
úpravy manipulačního řádu 
přehrady Orlík a zkušenosti 
s regulací vody v přehradách 
během posledních povod-
ní. Beseda budila dojem, že 
se nevyplácí věřit státu, že 

se o své občany postará 
a před velkou vodou je 
zcela ochrání.

Besedy se zúčastnila té-
měř kompletní povodňo-
vá komise a řada občanů, 
kteří zažili ničivé povodně 
v roce 2002 a 2013.

Informace o mani-
pulačním řádu VD Orlík 
na http://www.nova-ves.
cz/obec-7/protipovodno-
va-opatreni/

text a foto: Jakub Andrle

 MALÉ OHLÉDNUTÍ
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Ohlédnutí za rokem 2015

1. 8. 1.  Vernisáž výstavy Tomáše Záborce Dřevomalby
2. 12. 2. Vernisáž výstavy Bohumila Zemánka
3. 17. 2. Beseda Výstup na Aconcaguu
4. 28. 2. Masopust
5. 28. 2. Petr Baťa a Kalábůf něžný beat
6. 19. 3.  Beseda s poutníkem Petrem Hirschem 
7. 26. 3.  Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ
8. 10. 4. Večírek se spisovatelem Petrem Šabachem
9. 18. 4. Ukliďme Česko a Veltrusy
10. 25. 4. Běh veltruským parkem
11. 1. 5. Zámek: Sousedské setkání
12. 7. 5.  Vernisáž výstavy 2. světová válka ve fotografii
13. 8. 5.  Memoriál Ládi Kubce ve cvrnkání kuliček
14. 10. 5. Oslava v Klášteře, položení základního kamene budoucího hospice
15. 16. 5. Medvědí stezkou
16. 28. 5. Zámek: Prstýnek
17. 13. 6. Vernisáž výstavy obrazů bývalých učitelů ZŠ
18. 8. 8. Zámek: Dožínky hraběte Chotka
19. 5. 9. Veltruský pohár ve fotbale
20. 10. 9. Vernisáž výstavy sprejovaných obrazů Terezy Tilajcsikové
21. 12. 9. Happening na starém mostě
22. 3. 10. ASPV Petanque cup
23. 11. 11. Lampionový průvod23 19
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Město Veltrusy pořádá 

v úterý 8. prosince 
2015

DIVADELNÍ ZÁJEZD do Divadla v Celetné 

VIŠŇOVÝ 
SAD

Anton Pavlovič Čechov

autobus bude zajištěn: 
18.00 parkoviště u městského úřadu 

18.05 Veltrusy STS

zvýhodněné vstupenky pro občany Veltrus 
budou v prodeji od 5. 11.  na městském úřadě

začátek představení: 19.30

270,-
plné vstupné vstupné pro důchodce

190,-

režie:
Filip Nuckolls

hrají:
Milena Steinmasslová

Šárka Vaculíková 
Alena Doláková

Monika Zoubková
Jan Potměšil
Jakub Špalek

Miloš Kopečný
Matouš Ruml

a další

Tragikomedie o konci jedné éry 
a počátku nové – jiné nebo jen 
další…?! Jak živé, jak současné…

Čechov úplně poprvé 
na repertoáru divadelního spolku 
Kašpar

PROSINEC

8

Různé tváře Rumunska
středa 9. 12. 2015 18.00
klubovna ASPV Veltrusy 

Různé oblasti Rumunska, hory, lidé, města, kláštery,  
„chudé“ a méně známé části země i ty turisticky oblíbené

Přednáší ZUZANA VLČKOVÁ

PROSINEC

9
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K MOŘI NA KOLE 
Po předchozích výpravách k moři na kole do Chorvatska 
(2012), Dánska (2013), Portugalska (2014) se letos  
4 kolaři z Nelahozevsi vypravili za polární kruh  
na nejsevernější cíp kontinentální Evropy – na Nordkapp. 
Na cestu se vydali ve stejné sestavě jako loni  
– ve složení Pavel Růžek, Vilém Ernest, David Těthal  
a Václav Michovský.

www.kmorinakole.cz
LEDEN

12

úterý  

12
LEDEN 

2016
18.00

ÚNOR

10

středa 

10 
ÚNOR
2016
18.00

Cestopis:  
Všechna  

kouzla Toga,  
kolébky voodoo

Přednáší Jindřich Havlík

VÝSTAVA obrazů
Elišky Vondrové
KAM AŽ OČI DOHLÉDNOU?
Výstavní síň Ladislava Čepeláka, Vetrusy

Vernisáž: čtvrtek 3. prosince 2015 18.00
Výstava potrvá do 13. ledna 2016

Výstavu je možné navštívit:  
po a st: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30 
út a čt: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 

pá: 8.00 – 12.00

PROSINEC

3

Druhý ročník 

Novoročního 
Novoveského běhu
Přijďte vysportovat silvestrovskou kocovinu!
Kdy: v pátek 1. ledna 2016 v 10:00 hodin
Kde: na návsi v Nové Vsi
Kdo: všichni, bez rozdílu věku a pohlaví
Jak: pěšky, na kole, na koloběžce či odrážedle

Trasa je dlouhá cca 5,8 km. 
Účast (zejména dětí) prosíme, potvrďte.
Kontakt: e-mail: mkmirejovice@mkmirejovice.cz,  
tel.: 722 539 266
Za MK Miřejovice Vašek Hakr a Pepa Burian

LEDEN

1

Hudební festiválek LU

klubová verze festivalu Lednový underground
LEDEN

23
KDE:
divadelní klub DS Scéna Kralupy n. Vlt.

VYSTOUPÍ: 

Ondřej Galuška ze skupiny eggnoise,  

Jarda Svoboda ze skupiny Traband a řada dalších

WEB FESTIVALU: 

www.lukralupy.cz, Facebook
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POZVÁNKA

Máme výherce  
poznávací soutěže
Na soutěž z minulého čísla 
Veltruských listů jako první 
správně odpověděla Gabriela 

Z. a tím získala volný vstup 
na kulturní akci pořádanou 
městem Veltrusy. Na fotogra-
fii se jednalo o dům č. p. 39 
na náměstí Antonína Dvořá-
ka. 

Vlastní-li někdo z Vás další 
historické fotografie veltrus-
kých míst, rádi je využijeme 
v této hádací soutěži.

Barbora Bělková

Pošli fotografii   
a vyhraj
Blíží se zimní období, spous-
ty radovánek, sportovní čin-
nosti na „lyžích či sáňkách“.

Využijte příležitosti a ne-
váhejte fotit. 

Sportovní výbor Veltru-
sy, vyhlašuje fotosoutěž se 
SPORTOVNÍ ZIMNÍ tématikou.

Bude-li se Vám Váš sní-
mek natolik líbit, zašlete ho 
ve formátu JPG na e-mail: 
anyliskova@seznam.cz a sa-
motnou fotografii o rozmě-
rech 15x20 popřípadě 15x21 
zanechte v městské knihovně 
Veltrusy u paní Lískové.

Na zadní stranu fotografie 
čitelně uveďte jméno a pří-
jmení, adresu a Váš kontaktní 
e-mail, nebo číslo mob. tele-
fonu. 

Na základě těchto splně-
ných požadavků budete ná-
sledně zařazeni do soutěže. 
V opačném případě do sou-
těže nebudete zařazeni.

Vítěze fotosoutěže určí 

tříčlenná komise ve složení: 
Předseda – Eva Čermáko-

vá, členové – Anna Lísková, 
Jan Čáp.

Poslední možný  termín 
zaslání  Vámi vybrané jedné 
fotografie je do 24.00 hod 
dne 31. 3. 2016.

Do 14. 4. 2016 bude komi-
sí určeno 1., 2. a 3. místo.

Autoři snímků, kteří se 
umístí na prvních třech mís-
tech budou odměněni dár-
kovým poukazem k odběru 
zboží v síti prodejen INTER-
SPORT v hodnotě:

1. místo – 1.500,-
2. místo – 1.000,-
3. místo –    500,-
Zároveň bude uspořádána 

závěrečná výstava zaslaných 
fotografií. 

Datum a místo výstavy, 
bude dostatečně včas ozná-
meno.

Radovan Šváb

INZERCE

Otevřeno v úterý a ve středu:
13.00 – 15.00 a 15.30 – 17.00

Čokoládovna Pralinka
ruční výroba čokolády a pralinek

Přijďte ochutnat skvělou belgickou čokoládu!

čokoládovna Pralinka 
•  

Ve
ltr

us
y

25mm a 40mm á 250ks

Olga Klejnová
Žižkova 324, Veltrusy
tel.: 605 804 801

čt 14. leden 20.15 Hany Abu-Assad: Omar Palestina 2013
čt 18. únor 20.15 Xavier Dolan: Mami! Kanada/Francie 2014 

čt 17. březen 20.15 Kim Ki-duk: PietaJižní Korea 2012

PROSINEC

8
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY

ZŠ Veltrusy navštívila Anglii 
ve dnech, které učinily z Alžběty II. 
nejdéle vládnoucí britskou  
panovnici
Šestidenní jazykově-poznávací zájezd do Anglie uskutečnila naše škola  
6. – 11. 9. 2015 díky finanční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy (Výzva č. 56), jejímž cílem je podpora a zvýšení kvality vzdělávání žáků 
v anglickém jazyce. 
Po celou dobu se o nás per-
fektně starala cestovní agen-
tura CK Krištof, zodpovědní 
páni řidiči a milá slečna prů-
vodkyně Monika, která zná 
Anglii, její kulturu i historii 
jako své boty.

Nejlepší je prožít věci 
na vlastní kůži – to už kdysi 
dávno hlásal náš nejmoudřej-
ší pedagog J. A. Komenský. 
Žáci 2. stupně dostali na za-
čátku školního roku možnost 
Komenského myšlenku uvést 
do praxe a poznat Anglii vše-
mi smysly. Vždyť umět se do-
mluvit v hostitelských rodi-
nách, ve kterých byli žáci tři 
noci ubytovaní, a po tři dny 
výuky konverzovat ve škole 

s rodilými mluvčími, poznat 
anglickou kuchyni, způsoby 
stolování i bydlení, ochut-
nat britský humor i gentle-
manské chování, sáhnout si 
na nejvýznamnější historické 
objekty a projít se po mís-
tech, kde se tvořily dějiny, je 
tou největší devízou, jakou 
může škola svým žákům 
do jejich budoucího života 
předat.

Po přeplutí kanálu La 
Manche (budou-li tento člá-
nek číst Britové, říkejme ra-
ději English Channel) naše 
dobrodružství začalo. Je 
pravdou, že Spojenému krá-
lovství se stále daří, snad 
i díky geografickým podmín-

kám, udržet kulturní specifi-
ka (přestože Doverská úžina, 
kterou jsme do Anglie pro-
pluli my, je široká jen 34 km, 
a jak víme, nejrychleji ji pře-
plavala česká žena za něco 
málo přes 7 hodin). Bylo tedy 
co objevovat, čemu se divit 
a slovy průvodkyně Moniky – 
nad čím „óchat“ a „áchat“.

Při našem zájezdu nás 
po celou dobu s různou in-
tenzitou obklopovaly dvě 
věci – krásné bílé křídové 
útesy a anglická slušnost. 
Zlomek útesů – malý kamí-
nek ukrývající vílu pro štěstí 
– jsme si jistě přivezli všichni. 
Pevně věřím, že i druhá zále-
žitost – anglické dobré vy-

chování – se nám dostala pod 
kůži a vyplave, bude-li třeba. 
Ráda vzpomínám na Brity, 
kterak byli za volanty klidní, 
když jsme přecházeli na čer-
venou (zejména v Londýně je 
to běžným zvykem), proda-
vače, kteří trpělivě čekali, než 
najdeme správný výraz pro 
to, co hledáme, a vylovíme 
z peněženek správné mince 
(čert aby se v těch pencích 
vyznal), policisty, kteří se 
s úsměvem dávali do řeči 
s kdekým, sportovce, jež se 
bez mrknutí oka vyhnuli naší 
skupině, přestože my jsme 
zabírali jejich část promená-
dy, a i běžné obyvatele, kteří 
neváhali poskytnout pomoc, 
kdykoliv jsme vytáhli mapu 
nebo foťák…

V Londýně, městě při ústí 
řeky Temže, nás asi nejvíce 
zaskočilo tamní metro – tak 
maličké, až se ti nejvyšší 
z nás do něj málem nevešli, 
a v odpoledních hodinách 
nacpané k prasknutí. Po pár 
jízdách jsme ale nabyli do-
jmu, že tuto nejstarší tube 
na světě bychom také hravě 
ovládli, přestože má 11 linek 
a téměř 300 možností, kde 
vystoupit. Nás cesta vedla 
přes Buckingham Palace, 
největší královskou pracov-
nu na světě (a skutečně Alž-
běta II. zrovna byla „doma“, 
což symbolizovala její vlaj-
ka), na London Eye, největší 
vyhlídkové kolo v Evropě, ze 
kterého jsme měli úžasný vý-
hled nejen na City of London 
ale i moderní Londýn s jeho Výuka angličtiny, foto: Miroslava Polášková
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mrakodrapy, zvanými např. 
Střep, Okurka či Vysílačka, 
jmény prozrazujícími mnohé 
o jejich vzhledu. Samozřejmě 
jsme nezapomněli navštívit 
ani další dominanty města, 
pevnost Tower of London, 
zvedací most Tower Bridge, 
mrknout na sídlo parlamen-
tu Westminster Abbey, hodi-
nový zvon Big Ben, proběh-
nout se po náměstí Trafalgar 
Square (připomínající vítěz-
ství v napoleonských válkách 
r. 1805), navštívit Čínskou 
čtvrť a nákupní zóny. K veče-
ru, již notně vyčerpaní, jsme 
rádi využili symbol měs-
ta – dvoupatrový autobus 
doubledecker a už jsme jen 
klidně sledovali londýnský 
ruch a šum.

Naše hostitelské rybářské 
městečko Hastings nás popr-
vé přivítalo poklidně příjem-
nou atmosférou s úžasným 
výhledem na moře. Tento 
dojem si město uchovalo 
po celou dobu naší návště-
vy, přestože byly doby, kdy 
příliš klidu nezažilo – nejen 
v čase konání známé bitvy 
u Hastings (r. 1066), která 
znamenala ovládnutí Anglie 

Normany, ale i v dobách, kdy 
bylo plné pašeráků, jejichž fi-
guríny a příběhy jsme si pro-
hlédli v tamních jeskyních.

Každý večer se zde žáci 
rozutekli do svých dočasných 
domovů, aby s rodinami spo-
lečně povečeřeli a poté ulehli 
v pro nás malinkatých, ale 
útulných pokojíčcích do vel-
mi měkkých postýlek. Do-
slova se dá říci, že ve městě 
Hastings dávají lišky dobrou 
noc – nám ji jedna liška při-
šla popřát hned dvakrát, prý 
ji občas doprovází i pan je-
zevec – tolik „štěstí“ jsme ale 
neměli…

Ve skutečnosti se bitva 
u Hastings odehrála v ne-
dalekém městečku Battle, 
ve kterém jsme se vrátili 
v čase a v muzeu Yesterday‘s 
World prozkoumali obchůd-
ky z minulého století, lékár-
nu, poštu, nádraží aj. Na mís-
tě oné slavné bitvy se dnes 
pasou ovce, které historická 
tíha místa, soudě podle chutě 
k jídlu, pravděpodobně příliš 
netrápí. Podobně roztomilé 
bylo i městečko Rye s hrázdě-
nými domy, dlážděnými uli-
cemi a městskými hradbami.

Opravdová euforie se 
však projevila na úchvatné 
pláži Camber Sands. Možná 
to způsobily odliv a kilome-
try písku rozpínajícího se 
na všechny strany, ale po ná-
ročném dni se nám energie 
znovu vlila do žil a blbnuli 
jsme „jako malé děti“. Mnohé 
neodradila ani nižší teplo-
ta vody a ochutnali anglické 
vlny na vlastní kůži. Jediní, 
kdo nesdíleli naše nadšení, 
byli naši páni řidiči – no, kdo 
by se jim divil, když jsme se 
jim hnali do autobusu od pís-
ku a často i bahna. Rychle 
se však nechali přesvědčit, 
že více se opravdu umýt ne-
dokážeme, a raději šlápli 
na plyn.

Přestože žáci a učitelé Vel-
trus dobře vědí, co znamená 
pojem anglický park (ob-
klopuje zámek Veltrusy a je 
tedy takovou naší druhou 
zahradou), do toho skuteč-
ně anglicky anglického jsme 
se podívali až v Leeds Cas-
tle. Rozlehlá zahrada (200 

ha) obklopuje středověký 
vodní hrad z 12. století. Ten 
byl vždy oblíbeným sídlem 
britských panovníků – např. 
Eleonory Kastilské, Kateřiny 
Aragonské, Eduarda I. i II. 
a dnes jeho krásu a okolní za-
jímavosti (např. černé labutě, 
přírodní bludiště či muzeum 
obojků) můžeme obdivovat 
i my, běžní smrtelníci. 

Každý výlet jednou skon-
čí – ten náš se uzavřel pří-
jemnými nákupy britských 
výrobků (anglických suše-
nek, černých čajů, ovocných 
marmelád, octových bram-
bůrek…), ochutnáním tradič-
ního pokrmu fish and chips 
– ryby v těstíčku, na které si 
kromě nás pochutnali i mo-
řští rackové, a posledním za-
máváním anglickým dětem 
v elegantních školních uni-
formách, které by se nám, jak 
jsme se shodli, také líbily.

God Save the Queen! 
 Lada Jirounková

ZŠ Veltrusy

Buckingham Palace, foto: Miroslava Polášková
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KNIHOVNA

Městská knihovna ve Veltrusích 
informuje 
Nabídka čtení na dlouhé zimní večery aneb výběr z titulů zakoupených  
a darovaných během léta a podzimu 2015

Světová beletrie

Světlana Alexijevičová: 
DOBA Z DRUHÉ RUKY
román letošní nositelky 
Nobelovy ceny o rozpadu 
sovětského impéria

Albert Espinosa: 
ŽLUTÝ SVĚT
autobiografické vyprávění 
španělského autora o boji 
s onkologickým onemocně-
ním

Michel Faber: 
KVÍTEK KARMÍNOVÝ A BÍLÝ
román z prostředí viktorián-
ského Londýna

Toni Morrisonová: 
MILOSRDENSTVÍ
román nositelky Nobelovy 
ceny z doby počátků otro-
kářství v koloniální Americe

Jean-Christophe Rufin: 
NESMRTELNÁ TÚRA 
DO COMPOSTELY
cestopis významného fran-
couzského lékaře

Donna Tarttová: 
STEHLÍK
román, který získal Pulitze-
rovu cenu v r. 2014, zavádí 
čtenáře do světa umění 
i zločinu

Patrick Taylor: 
DOKTORE, BACHA  
NA ŽENSKÝ
další díl oblíbené série  
z irského maloměsta

Česká beletrie
Michal Ajvaz: 
LUCEMBURSKÁ ZAHRADA 
Kniha roku v rámci Magne-
sia litera 2012

Zdeňka Ortová: 
KOUKEJTE DO VÝSTŘIHŮ 
kniha fejetonů a aforismů 
velvarské knihovnice a spi-
sovatelky

Lenka Procházková: 
SLUNCE V ÚPLŇKU 
román o osobnosti studenta 
Jana Palacha

Jan Werich: 
DEODUŠI.  
DOSPĚLÉ POHÁDKY
pohádkové prózy a baj-
ky z autorova posledního 
tvůrčího období pro čtenáře 
všeho věku

Naučná literatura

MÝTY A LEGENDY Z CELÉHO 
SVĚTA

Tomáš Dvořák: 
PRAŽSKÉ VÝLETNÍ  
RESTAURACE

Helena Soukupová:  
SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ

Oldřich Štos: 
HLEDÁME DNO SVĚTA
objevování jeskyní  
a propastí

Romány pro ženy
Soubor knih oblíbené autor-
ky Sandry Brown byl rozší-
řen o titul NÍZKÝ TLAK, dále 
byl zakoupen již klasický 
milostný příběh NEKONEČ-
NÁ LÁSKA Scotta Spencera 
a novinky ZÁTIŠÍ S KOUSKY 
CHLEBA Anny Quindlenové 
a CHYTRÁ A SEXY Jill Shalvi-
sové. České autorky zastu-
puje Marcela Mlynářová 
s úspěšným titulem V PADE-
SÁTI NA ZAČÁTKU.

Detektivky
Jiří Březina: 
PROMLČENÍ a NA KOPCI
pro příznivce původní české 
detektivky

Vlastimil Vondruška – s ohle-
dem na zájem čtenářů bylo 
zakoupeno 5 svazků histo-
rických detektivek s posta-
vou královského prokuráto-
ra Oldřicha z Chlumu, včetně 
posledního vydaného titulu 
ZLOČIN NA BEZDĚZU

Peter Robinson: 
POHLED DO TMY
příběh z oceňované série 
britského autora

Fantasy literatura
Darem bylo získáno 17 
svazků fantasy literatury, 
z toho např.: ANTOLOGIE 
FANTASTIKY, trilogie ŽIVÉ 
LODĚ Robina Hobba a sé-
rie TRPASLÍCI Rehfelda 
Franka. Zkompletována 
byla HUSITSKÁ TRILOGIE 
Andrzeje Sapkowského, sága 
v žánru historické fantasy, 
která se odehrává v Čechách 
a ve Slezsku v 1. pol. 15. stol.

Literatura pro 
mládež
Z literatury pro děti byly za-
koupeny dva svazky poezie 
– ŘÍKADLA PRO CELÝ DEN 
Františka Hrubína s pů-
vabnými ilustracemi Lucie 
Lomové a ŠLI ČERVOTOČI 
DO HOUSLÍ Jiřího Dědečka. 
Ilustrace Zdeňka Milera 
mohou děti nalézt v nově 
zakoupených knihách KR-
TEK A OREL a ROBOT MIKI. 
Známý pohádkový příběh 
přináší titul TŘI BRATŘI 
Zdeňka Svěráka. Od dětmi 
oblíbených autorů byly dále 
nakoupeny poslední díl 
DENÍKU MALÉHO POSE-
ROUTKY, PAN SMRAĎOCH 
od Davida Williamse (autora 
Babičky drsňačky) a ČTYŘI 
DĚTI A SKŘÍTEK Jacqueline 
Wilsonové. Literaturu s té-
matikou draků doplnil titul 
LEDOVÝ DRAK George R. 
R. Martina. Získání základů 
finanční gramotnosti nabízí 
dětem kniha ZLATÝ POKLAD 
M. Šichtařové a V. Pikory. 
Dospívající mládeži je určen 
titul JENOM PONOŽKY 
NESTAČÍ Lowery Marka. 
Velmi výrazným titulem je 
slavný komiks MAUS, který 
výtvarnou formou přibližuje 
tématiku holokaustu.

Novinky s vánoč-
ní tématikou
VÁNOCE MÁM RÁD od Fran-
tiška Nepila, PŘÍŠERNÉ PŘÍ-
BĚHY VÁNOČNÍ britského 
autora Chrise Priestleyho.

Jitka Lísková

V jednání je rozšíření 
otevírací doby knihovny, 
pravděpodobně během  

ledna 2016.
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Mateřská škola zahrnula do svého 
programu logopedickou prevenci
Logopedická prevence u dětí 
v předškolním věku je velice 
důležitou součástí systému 
předškolního vzdělávání. 
Hlavní cíle logopedické pre-
vence v mateřské škole:

 § vytváření podmínek pro 
správný a přirozený vývoj 
řeči

 § předcházení různým 
vadám a poruchám

 § včasné odhalení případ-
ných nedostatků

 § rozvoj komunikativních 
schopností vůbec a tím 
i rozvoj osobnosti dítěte.
Aby mohly být v MŠ Vel-

trusy tyto cíle dobře plně-
ny, zúčastnily se učitelky 
první týden v srpnu školení 
„Logopedická primární pre-
vence ve školství“ a získané 
poznatky používají denně 
v práci s dětmi. Sledují, jak 
dovedou děti komunikovat, 
všímají si řečových vad a ne-
dostatků. Každý den zahr-
nuje „jazykové chvilky“, kde 
s dětmi nacvičují správné 
dýchání, využívají různých 

artikulačních her na procvi-
čení motoriky mluvidel (hyb-
nost jazyka a rtů), provádějí 
sluchová a intonační cvičení. 
Využívají též cvičení fonační 
– výcvik mluvního i pěvec-
kého projevu (zpěv, vyprá-
vění, rozhovor, samostatný 
mluvní projev, popis, rytmi-
zace…). Pro správný rozvoj 
řeči je důležitá 
i hrubá a jemná 
motorika, pro-
to paní učitelky 
s dětmi denně 
cvičí, hrají po-
hybové a závo-
divé hry ve tří-
dě i na zahradě. 
Jemnou moto-
riku procvičují 
pomocí různých 
stavebnic, mo-
zaik, skládanek, 
p r o s t ř e d n i c -
tvím tvořivých 
činností, fixují 
správné držení 
tužky a uvolně-
ní zápěstí při 

psaní (pracovní listy). Sna-
ží se včas rozpoznat u dětí 
i malé odchylky a nedostatky 
a doporučí rodičům návště-
vu příslušného odborníka. 
Pro zpestření odpoledních 
činností zařazují „hrátky 
s flétnou“, kde opět procvi-
čují správné dýchání, rytmus, 
zručnost a děti se postupně 

naučí i několik základních 
tónů a případně i jednodu-
ché písničky.

Rodiče i děti zařazení růz-
ných novinek vítají. Děti jsou 
velice učenlivé, šikovné a ak-
tivně se účastní nových her 
a činností.

text a foto: Ivana Skalická
MŠ Veltrusy
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NAŠE SPOLKY

RC Havránek
Poslední besedy letošního roku
Poslední prosincové besedy 
povede psycholožka Lucie 
Dobešová, dlouhodobá lek-
torka kurzů „Respektovat 
a být respektován“. První 
beseda pořádaná ve středu 
2. prosince bude věnována 
tématu motivace, rizikům 
prostředků vnější motivace, 
jako jsou odměny, pochvaly 
či tresty, problematice pod-
pory vnitřní motivace a zod-
povědného chování dětí. Po-
slední beseda se bude konat 
v úterý 8. prosince a disku-
tovat se bude otázka emocí 
– co se děje s námi i druhý-

mi, když nás ovládnou emo-
ce, jakou roli hrají potřeby 
a pocity v našem životě, co 
když se dítě vzteká a nevní-
má mě, proč se dítě zlobí, 
když mu vše chci v klidu vy-
světlit? Obě besedy se konají 
od 19.00 v klubovně ASPV.

Všechny besedy RC Ha-
vránek v letošním roce byly 
pořádány v rámci projektu 
„Podpora rodin“ v RC Ha-
vránek 2015, jehož aktivity 
jsou podpořeny z dotačního 
programu „Rodina a ochrana 
práv dětí“ MPSV.

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum

Ohlédnutí za rokem 2015
Rok 2015 byl pro RC Havrá-
nek nabitý novinkami, udá-
lostmi, návštěvníky i úspě-
chy. Kateřina Kadeřábková 
Vitochová byla po několika 
letech vystřídána v roli před-
sedkyně Soňou Dekastello 
a rodinné centrum se přemě-
nilo na spolek. Přibyly nové 
programy pro děti i dospělé, 
v týmu Havránka se objevi-
ly nové tváře, Havránek se 

úspěšně zapojil do soutěže 
ve sbírání víček od dětských 
příkrmů Hamánek a díky této 
výhře se podařilo obnovit 
stolky a židličky a také hernu 
vybavit hudebními nástroji. 
Rok 2015 byl také Havránku 
nakloněn v oblasti žádostí 
o granty a dotace – podpořen 
byl projekt „Podpora rodin“ 
z dotačního programu MPSV 
„Rodina a ochrana práv dětí“, 

dále projekt „RC Havránek 
– provoz rodinného centra“ 
z Humanitárního fondu Stře-
dočeského kraje, dotaci cen-
trum získalo také od Města 
Veltrusy, velkým úspěchem 
bylo umístění se mezi 5 vy-
branými žadateli v programu 
„Místo, kde žijeme“, pořáda-
ným nadací VIA. I v letošním 
roce do našeho centra vě-
novala hygienické potřeby 

společnost Rossmann, které 
tímto velmi děkujeme.

Děkujeme za vaši přízeň 
a přejeme vám krásný nový 
rok 2016!

Vánoční krabice – pomozte je nakupit do 10. prosince
Tradiční dárky klientům 
azylových domů Kralupy 
a Roudnice už se nám začí-
nají hromadit. Aby mohly 
být včas pod stromečkem, 
potřebujeme je mít všechny 
ve Veltrusích do 10. prosin-
ce. Všem, kdo už se přihlási-
li, moc děkujeme, stejně tak 
i rodičům z Kozomína, kteří 
se opět přidali a položili kra-
bice pod svůj obecní stromek 

při jeho rozsvěcení. Pokud se 
plánujete také přidat, dejte 
nám prosím vědět – aby-
chom věděli, s kolika dárky 
máme počítat a podle toho 
ještě oslovovali další dárce. 
16. listopadu byla rezervová-
na teprve asi polovina dárků. 
Všechny informace najdete 
na stránkách Havránka nebo 
na jeho facebooku, katka@
dolnipovltavi.cz, 603 969 787.

První akce v novém roce
V únoru se můžete těšit 
na „Den pro hračičky“ pro 
milovníky modelů aut, leta-
dýlek a dalších samohybů 
na dálkové ovládání. Konat 
se bude také masopust, v je-
hož rámci bude Havránek po-
řádat již tradiční masopust-

ní karneval. Data a časy 
obou akcí budou upřesněny 
v lednu – sledujte webové 
stránky http://havranek.dol-
nipovltavi.cz nebo facebook 
http://www.facebook.com/
RCHavranek.

Soňa Dekastello

MOTIVACE
 § Vnitřní a vnější motivace  

– propojení s výchovou  
a vzděláváním dětí

 § Rizika prostředků vnější  
motivace – odměn,  
pochval a trestů

 § Jak podpořit vnitřní motivaci 
a zodpovědné chování dětí

klubovna ASPV Veltrusy  
Cena: 50,- Kč

EMOCE  
A POTŘEBY

 § Co se děje s námi i druhými, 
když nás ovládnou emoce

 § Jakou roli hrají potřeby a poci-
ty v našem životě

 § Co když se dítě vzteká  
a nevnímá mě? 

 § Změna komunikace v emočně 
náročných situacích

PROSINEC

8
PROSINEC

2
STŘEDA
19.00

ÚTERÝ
19.00

foto: Mikuláš Vymětal

foto: Jan Kadeřábek
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SPORT

ASPV Veltrusy
Florbalový tým ASPV Veltrusy vstoupil do páté sezóny  
„Regionální florbalové ligy“ (RFL) 
Letošního ročníku RFL se 
účastní 7 týmů z Kralup 
a okolí. Veltrusy do letoš-
ní sezóny vstupují s ambicí 
bojovat o 3. místo a vylepšit 
tak zatím historicky nejlepší 
4. místo z předminulé sezó-
ny. Za ASPV Veltrusy letos 
nastupují: František Sedlák, 
František Lísek, Jan Procház-
ka, Jakub Procházka, Zdeněk 

Karhan, Pavel Tóth a Jiří Ko-
polovič (ze zálohy kádr jistí 
veteráni Michal Topor a Fi-
lip Volák). V soutěži startuje 
i sesterský tým „Zuřivé Ka-
rety“, v jejichž dresu pravi-
delně nastupují mj. veltruští 
odchovanci Petr Procházka, 
Bára Čapková, Míla Husák 
a Tomáš Čapek ml. Zuřivé 
karety před sezónou posí-

lily a jejich cílem pro tuto 
sezónu je bojovat o 5. mís-
to (maximem zatím bylo 9. 
místo v loňské sezóně). Prv-
ní letošní derby mezi ASPV 
Veltrusy a Zuřivými karetami 
proběhne v úterý 8. 12. na ZŠ 
Gen. Klapálka v Kralupech 
(kde se hraje většina utkání).

Aktuální tabulka po první 
polovině základní části RFL: Petr Procházka

1 Cuttas IBK 12 
2 Dva kroužící orli 9 
3 Pink Guys 7 
4 ASPV Veltrusy 6 
5 Zuřivé Karety 4 
6 Team of Luckers 0 

7 Lokomotiva 90210 0

Desátého ročníku ASPV Petanque cup  
se zúčastnilo 34 soutěžních dvojic
Turnaj se konal v sobotu 
3. října za krásného sluneč-
ného počasí babího léta před 
veltruským zámkem.

Celkovými vítězi 10. roční-
ku se po zásluze stala dvoji-
ce Fána Lísek, Jirka Málek, 
kteří obsadili první příčku 
v historii turnaje již po čtvr-
té. Na druhém místě skon-

čili loňští vítězové Martina 
a Filip Volákovi a třetí se, 
po dlouhém čekání na bed-
nu, stali Míša a Michal Šti-
bingerovi.

Děkujeme městu Veltrusy 
za podporu a státnímu zám-
ku Veltrusy za ochotu a spo-
lupráci.

foto: Petr Procházka

ASPV VELTRUSY přeje  
klidné prožití vánočních svátků  
a úspěšný rok 2016  
všem svým cvičencům,  
cvičitelům a příznivcům

Více informací o chystaných i proběhlých akcích ASPV 
Veltrusy, stejně tak přihlášky a propozice jednotlivých 
soutěží a závodů najdete na: aspv.veltrusy.cz.

Martina Voláková

LEDEN

16
PYŽAMÁČEK
pyžamkovo-bačkorové 
odpoledne v sokolovně

ASPV Veltrusy zve již pošesté své menší cvičence  
na pyžamkovo-bačkorové odpoledne v sokolovně 
Na děti (i jejich rodiče) ve slu-
šivých nočních úborcích se 
budeme těšit v sobotu 16. 
ledna 2016. Opět nás čeká 
řádění v pyžamkách, plno 
zábavy, her a soutěží. Chybět 
nebude ani hudba a zpívání, 

soutěž o nejkrásnější noč-
ní obleček, balónky, konfe-
ty i závěrečná dobrodružná 
cesta tmou za bludičkami 
pro zaslouženou odměnu.

Tentokrát rozdělíme od-
poledne na dvě poloviny: 

od 16.00 do 17.45 bude pa-
třit sokolovna všem dětem 
od 1,5 roku do 6 let a jejich 
rodičům. Od 18.00 do 19.30 
budou v sokolovně řádit 
v pyžamech děti navštěvující 
první stupeň ZŠ.



26 www.veltrusy.cz

PŘEDSTAVUJEME SPORTOVCE

Viktorie Prokopová touží po zlatu 
ze světa a Evropy
Viktorie Prokopová (13) se věnuje sportovnímu aerobiku – disciplíně  
SPORTOVNÍ AEROBIK SINGL. Trénuje ve Fitness center Báry a Hanky Šulco-
vé v Praze, její trenérkou je Bára Ptáčková. Viktorka se stala vicemistryní ČR 
2012 (bronz), světa 2014 (stříbro), Evropy 2014 (stříbro) a 2015 (stříbro). 
Dále je vítězkou Letní Olympiády dětí a mládeže a mistrovství ČR v roce 2014 
a 2015.

Mohla bys nám „svůj“ sport 
představit?
Sportovní aerobic je dvou-
minutová dynamická sestava 
na hudbu, ve které závod-
níci musí předvést prvky 
prokazující sílu, rychlost, 
flexibilitu, obratnost, pohy-
bovou koordinaci, fyzickou 
i psychickou kondici. Závodí 
se v kategoriích: sportovní 
aerobic jednotlivci ženy, jed-
notlivci muži, smíšené páry, 
tříčlenné týmy, fitness týmy 
(6–8 závodnic) a step aero-
bic. Věkové kategorie jsou 
8–10 let děti, 11–13 kadeti, 
14–16 junioři, nad 17 let se-
nioři.
V kolika letech jsi začala s ae-
robikem a jak ses k němu do-
stala?
Už jako malá jsem stále po-
skakovala, a tak táta přišel 
s nápadem, že zkusíme aero-
bic – to mi bylo 5 let. Ze za-

čátku to byl spíše takový dět-
ský aerobic hrou. Ale když 
naši viděli, že mě to baví a jde 
mi to, domluvili mi tréninky 
u několikanásobné mistry-
ně světa – Radky Hanákové 
v Praze. A tak to všechno 
začalo. Několik posledních 
let trénuji pod vedení Báry 
Ptáčkové.
Kolik času věnuješ tréninku 
a jak často jezdíš na závody?
Na trénink jezdím 3–4krát 
týdně, ale stává se, že trénu-
jeme navíc i během víkendů. 
Trénink trvá 2 hodiny. Za rok 
mám okolo deseti závodů 
včetně třech vrcholných zá-
vodů: Mistrovství Republiky, 
Mistrovství Evropy a Mist-
rovství Světa.
Jak probíhají tréninky?
Na tréninku musím stále 
něco zdokonalovat, učit se 
spoustu nových prvků, posi-
lovat a udržovat kondici.
Jak zvládáš skloubit tréninky 
a závody se školou?
Teď, co chodím na druhý stu-
peň ZŠ, je to náročnější, pro-
tože chci mít dobré výsledky 
i ve škole, jenže sport mi za-
bírá opravdu hodně času. Ale 
všichni učitelé na naší ško-
le mi vycházejí maximálně 
vstříc, za což bych jim chtěla 
na tomto místě moc poděko-
vat.
K aerobiku 100% patři krásné 
oblečky. Kde si je necháváš 
šít a jak je to nákladné?
Dresy mi šije firma Sparrow, 
která mě letos oslovila, jestli 
bych se nestala její tváří. Dres 
se dá ušít za 2 tisíce korun, 
ale i za 20 tisíc. U reprezenta-
ce se očekává, že si závodni-
ce nechá na jednu sezónu šít 
dva dresy a ty už se pohybují 

v těch vyšších částkách.
Co považuješ za svůj největší 
úspěch?
Vždy mám radost, když se 
nominuji na ME nebo MS, 
ze kterých se mi podaří při-
vést medaili. Nedokážu říci, 
zda mi udělalo větší radost 
stříbro z loňského mistrov-
ství světa, nebo letošní zlato 
z mistrovství republiky. Zla-
to z mistrovství republiky je 
pro mě cennější v tom, že se 
mi ho podařilo obhájit z loň-
ského roku.
Byla jsi na několika evrop-
ských závodech, jaké země 
jsi díky tomu měla možnost 
poznat?
V české reprezentaci jsem 
krátce, ale vloni jsem se zú-
častnila mistrovství Evropy 
ve Vídni. Mistrovství světa 
mělo být uspořádáno v Mo-
skvě, ale nakonec bylo pře-
sunuto do Prahy. Letošní ME 
bylo v Nizozemsku blízko Ro-
tterdamu.
Co se všechno při závodech 
posuzuje?
Na závodech je panel mini-
málně pěti rozhodčích, každý 
z rozhodčích posuzuje něco 
jiného. Artistik rozhodčí po-
suzuje umělecký dojem, ae-
robní rozhodčí má na starost 
sledovat dynamiku, přecho-
dy mezi povinnými prvky 
a zda závodník správně cvičí 
do hudby. Technická rozhod-
čí posuzuje, jestli závodník 
provede správně daný prvek.
Míváš při závodech trému? 
Jestli ano, jak s ní bojuješ?
Když jsem začínala závodit, 
tak jsem si nic nepřipouštěla, 
a jak se říká, celá plocha mi 
patřila a já si každý závod uží-
vala. Ale čím jsem starší, tím 

je pro mě závodění psychicky 
těžší. Tíha odpovědnosti mi 
vyvolává trému. Snažím se 
s ní bojovat, ale zatím se mi ji 
nepodařilo úplně porazit.
Máš nějaký sportovní vzor?
Alira Bull – Austrálie – čtyř-
násobná mistryně světa 
ve sportovním aerobiku.
Jak ovlivňuje aerobik život tvé 
rodiny?
Myslím, že hodně. Společný 
víkend je vzácný, letní prázd-
niny mám také omezené 
a jarní nemám žádné, proto-
že jsem většinou v přípravě 
na závody nebo jsem na sou-
středění. Tím bych chtěla 
taky poděkovat bratrovi Ha-
nýskovi, mámě a tátovi za to, 
jak mě podporují.
V čem vidíš největší klady to-
hoto sportu?
Asi, že člověk musí být zod-
povědný, vytrvalý a pracovi-
tý.
Máš nějaký sen, čeho bys 
chtěla v aerobiku dosáhnout?
Asi ty dvě zlaté (z mistrovství 
světa a Evropy), které ještě 
nemám a které mi už dvakrát 
o kousíček utekly.

Děkujeme Viktorce za roz-
hovor a pevně věříme, že ji 
zlato nemine!

Anna Lísková
Sportovní výbor

Viktorie Prokopová
 § datum narození:  

26. 11. 2002
 § ostatní koníčky: snow-

board, penny-board
 § oblíbené předměty 

ve škole: přírodopis, 
němčina a angličtina

Mistrovství republiky
foto: Jiřina Baraniková
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www.sheba-strom.cz

Čermák Petr / Tel. 775 223 756    
drevosscermak@seznam.cz

• PRODEJ ŠTÍPANÉHO  
PALIVOVÉHO DŘEVA

• RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
• VÝKUP DŘEVA A STROMŮ

DOPRAVA A UKLÁDKA PASEM ZDARMA

PRODEJ UHLÍ

800 330 300

NEJNIŽŠÍ CENY UHLÍ LEDVICE

P a M TÝŘ

T
R

UHLÁŘSTV
Í P. a M. Týř

Vyrábíme na zakázku
 l kuchyňské linky
 l schodiště
 l vestavné skříně
 l dveře interiérové i vchodové
 l pergoly
 l kancelářský nábytek

V cihelnách 622, Veltrusy

info@zakazkove-truhlarstvi.cz
www.zakazkove-truhlarstvi.cz

m
ob

il: +420 721 852 018
+420 602 149 243

 lyže
 boty
 snowboardy

dětské lyžáky od 390 kč
dětské lyže od 1600 kč

skicentrum
neratovice
www.skineratovice.cz

 prodej
 půjčovna
 servis

vojtěšská 179
po-pá 13.00 - 19.00 hod.
so 9.00 - 13.00 hod.
ne 13.00 - 19.00 hod.

tel.: 608 752 779

Ceník  
inzerce:

od 250,- Kč (velikost vizitky)
do 1.500,- Kč (celá A4 – obálka) 
Sleva za dlouhodobou spolupráci 10 %.

INZERCE
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INZERCE

INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME VÁM NÍZKÉ CENY:
 § vinylové podlahy 
 § lina
 § koberce
 § žaluzie
 § sítě proti hmyzu
 § rolety
 § dveřní rolovací sítě
 § malířské práce
 § plovoucí podlahy
 § praní koberců a sedacích souprav
 § shrnovací dveře na míru
 § fólie na okna

ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY 
ZDARMA

tel/fax: 315 781 505, mob: 777 309 315, 606 386 916
e-mail: interiery.libich@seznam.cz

adresa: Štěpána Bendy 584, Veltrusy 277 46

13 let na trhu

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz

Koupelny POPEK
600m2 vzorkovna

www.sapho.cz

KOUPELNY 
PRO VŠECHNY 
GENERACE
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PŘÍPRAVÁŘE
ZAKÁZKÁŘE

přijme 

VÝROBY PLASTOVÝCH OKEN 
- PRACOVIŠTĚ VELTRUSY (PRAHA)

Požadujeme:
  - minimálně úplné střední vzdělání technického oboru
  - stavební vzdělání výhodou
  - časovou flexibilitu, vysoké pracovní nasazení
  - dobrou znalost PC, řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
  - práce v mladém kolektivu
  - velmi dobré finanční ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům
  - zázemí silné a dynamicky rostoucí firmy
  - možnost vlastní seberealizace a profesního růstu
  - zajímavé firemní benefity

Adresa pracoviště:
W-PLAST.cz s.r.o., Palackého 607, 277 46 Veltrusy

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Matyášková, tel. 566 697 160, e-mail: personalni@pks.cz

www.pksokna.cz/volna-mista

W-Plast.cz hledá do svého týmu pracovníky z oboru!

Máte-li zkušenost z oblasti výroby oken nebo vzdělání technického zaměření 
a chuť pracovat pro rozvíjející se společnost, pošlete nám Váš motivační dopis a CV. 

Vaše žádosti na dělnické nebo technické pozice rádi posoudíme. 

W-PLAST.cz s.r.o. - výrobce oken a dveří

PKS - Pripravar W-PLAST 186x263 10-2015_Sestava 1  19.11.15  13:01  Stránka 1
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INZERCE

prodejna:  
Františka Šafaríka 760
27746 Veltrusy
tel. / fax: 315 626 194
www.vavracz.cz

ˇ

otvírací doba:
po – pá:  
07.00 — 11.30 
12.30 — 17.00
so:
08.00 — 11.30

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok

2015pf

14 let
   jsme tu s Vámi!

Mop nové generace  
s rotačním 
samoždímacím 
košíkem

vysoce savý materiál  
z mikrovlákna čistí  
i bez chemických přípravků

vhodný na všechny povrchy včetně 
dřevěných parket

díky otočné hlavě se dostanete 
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Adventní neděle s programem
29. listopadu  
PÍŠEME JEŽÍŠKOVI A VYRÁBÍME DÁREČKY
Ježíškova schránka na vánoční přání. Děti, pojďme společně napsat a nakreslit svá vánoční 
přání a poslat je přímo Ježíškovi.
Čeká nás i vyrábění dárků pro rodinu a kamarády.

6. prosince 
MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE S JARMARKEM
Čertovsky pekelné soutěže s Mikulášskou nadílkou.
Jarmark – stánek s dobrůtkami, svařené víno, teplé mošty.
Dětské předvánoční dílničky.

13. prosince 
NEDĚLE nejen PRO TATÍNKY S DĚTMI
Tatínkové, dopřejte maminkám čas na předvánoční chystání a přijďte s dětmi vyrábět. 
vánoční dárky pro své blízké.
Kavárnička a dobrůtky z podzimní sklizně.

20. prosince 
VÁNOČNÍ TRADICE S KOLEDAMI
Zlatá neděle - tradice, které si sami vyzkoušíte.
Čeká na vás vánoční kavárnička a dětská divadelní i hudební vystoupení.
Klidný nákup dárků pro celou rodinu na poslední chvíli.

 VELTRUSY
 Tel. 315 781 019
 Mobil: 725 955 772 

Otevírací doba:
Po-Pá   8.00-17.30 
So-Ne   8.00-16.00
Štědrý den  8.00-11:30

www.zahradnictvi-jelinek.cz

Vánoční
nabídkaVánoční
nabídkaVánoční
nabídka

VÁNOČNÍ STROMKY ŘEZANÉ 
I V KONTEJNERECH
Široká nabídka řezaných jedlí, smrků 
i borovic a kontejnerované vánoční 
stromky v různých velikostech. Balení 
a frézování samozřejmostí.
Nabízíme též stojany na vánoční 
stromky, osvětlení i vánoční ozdoby.

VÁNOČNÍ DÁRKY 
A DÁRKOVÉ POUKAZY
Nabízíme dárky pro celou rodinu 
i pro vaše přátele. 

VÁNOČNÍ ARANŽMÁ
Velký výběr adventních věnců 
i věnečků na dveře, vánočních svícnů 
a dekorací nejen na vánoční stůl.
Přijímáme objednávky na vánoční vazby.

VÁNOČNÍ DEKORACE, SVÍČKY
Ježíšek u nás nakoupí dárky pro celou 
rodinu.
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