
Úvodem
Milý Ježíšku,
děti mi říkají, že ti smím 
o něco napsat, i když jsem 
letos nebyla moc hodná 
a zanedbávala je kvůli práci 
a kdovíčemu ještě, a dokon-
ce můžu napsat i přesto, že 
na Tebe nevěřím. Mám to 
zkusit a uvidí se. A nemám 
prý žádat zdraví a štěstí ani 
skvělé (nejen) veltruské ka-
marády, protože to už naštěs-
tí mám a kdoví, jestli by to Je-
žíšek dovedl zařídit. Domov 
se vším všudy a co jíst mám 
taky, co jiného bych mohla 
chtít? 

Dej mi tedy prosím kou-
zelné brýle, díky nimž vždyc-
ky rozpoznám hranici, kdy 
děti ještě vychovávám, a kdy 
už jim beru svobodu. Dej mi 
velké čarovné ucho, ať lidi 
doopravdy poslouchám, pak 
si nebudu muset stěžovat 
na špatnou paměť. Dej mi 
do ruky pevnou hůl, ať jsem 
oporou těm, kdo mě potřebu-
jí, a ať sama nehledám berlič-
ky štěstí tam, kde mě nečeká. 
Dej mi zlaté srdce, ať (se) 
rozdávám z lásky, a ne z po-
třeby seberealizace, snahy 

po dokonalosti nebo z touhy 
být ceněná. Dej mi přesné 
váhy, ať zjistím, kolik práce 
a starostí dovedu unést já 
a ti kolem mě. Dej mi zámek 
na pusu a od něj klíč dobré 
víle, ať mluvím jen tehdy, kdy 
je to potřeba, a ať na niko-
ho nekřičím. Dej mi chlad-
ný obklad na hlavu vždycky, 
když moc hořím a spaluju, 
a když mi hrozí, že proto při-
jdu o přátelství nebo o práci. 
Anebo o oboje. Dej mi ne-
pokřivené zrcadlo, ať se ne-
přestávám vidět jasně a ať 
nechci popřít, že jsem jedna 
z milionů, že nemládnu, ne-
krásním a ubývá mi sil. Dej 
prosím ještě pár let, ať stih-
nu to, co považuju za nejdů-
ležitější na světě. Dopřej mi 
opravdový smích nebo aspoň 
úsměv, když ho ztrácím, bez 
něj jsem k ničemu a nemám 
co dát. 

Já vím, je toho moc a je to 
na můj věk hrozně dětinské. 
Taky by se mi hodila zahrad-
nická zástěra, to by šlo?

Díky, a krásné narozeniny,
kv
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AKCE VE VELTRUSÍCH
PROSINEC 2016
čt 1. 12. 19.30 RC Havránek: Beseda Školní zralost  
   (klubovna)
so 3. 12. 15.00 Mikulášská na hasičárně
ne 4. 12. 16.00 ASPV: Promítání fotek z Kocourkáče
čt	 8.	12.	18.00	 Vernisáž	výstavy	výrobků	z	přástek	
	 	 	 (výstavní	síň	MěÚ)
so 10. 12. 17.00 Zámek: Vánoční koncert  
   Zuzany Lapčíkové a Vladislava Bláhy
so 10. 12.  20.00 Hasiči: Mikulášská country zábava 
   (Mošňáci)
st	14.	12.	18.00	 Zasedání	zastupitelstva
čt 15. 12. 15.30 Vánoční jarmark v MŠ
čt	15.	12.	20.15	 Filmový	večer:	Vzkaz	v	láhvi
so 17. 12.  Koncert Tutti cantate
ne 18. 12. 15.00 Průvod k živému betlému na zámek
ne 18. 12. 16.00 Zámek: Vánoční putování s anděly
so	24.	12.	14.00	 Zpívání	koled	na	náměstí
so 24. 12. 22.30 Půlnoční mše v kostele Narození  
   sv. Jana Křtitele

LEDEN 2017
ne 1. 1. 10.00 Novoroční novoveský běh
čt	 19.	1.	20.15	 Filmový	večer:	Líná	zátoka
so 21. 1. 16.00 Pyžamáček pro předškolní děti
so 21. 1. 18.00 Pyžamáček pro děti z 1. – 5. třídy
so 21. 1. 20.00 Ples Základní školy Veltrusy
út	 24.	1.	18.00	 Cestopisná	přednáška:		
	 	 	 Washington	DC	(klubovna)
so 28. 1. 10.00 Zámek: výstava o Arnoštu Chotkovi

ÚNOR 2017
čt	 16.	2.	20.15	 Filmový	večer:	Mustang
so 18. 2. 20.00 Baráčnický ples
so	 25.	2.	 9.00	 Veltruský	masopust
so	 25.	2.	20.00	 Ples	Mateřské	školy	Veltrusy

BŘEZEN 2017
čt	 2.	3.	18.00	 Vernisáž	výstavy	Milli	Janatkové	
	 	19.00	 Koncert	Milli	„Klid,	prosím!“
pá 10. 3. 20.00 Ples AFK Veltrusy
so 18. 3. 20.00 Hasičský ples
pá 31. 3. 20.00 Koncert Lenky Dusilové na Závisti
pá 31. 3. 17.00 Zámek: Noc s Andersenem

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 18, číslo 4/2016, PROSINEC 2016, cena 15 Kč

27. listopadu 2016 oslavily Veltrusy advent, foto: Jakub Andrle
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Vybrané akce ve Veltrusích

ÚNOR 2016

st 10. 2. 18.00 Všechna kouzla Toga, kolébky  

 
  voodoo (beseda, klubovna ASPV)

pá 12. 2. 20.00 AFK: fotbalový ples (Na Závisti)

so 13. 2. 9.00 Veltruský masopust

so	 13.
	2.		15.0

0	 RC	H
avránek

:	Dětský
	maškar

ní	 

 
  karneval (sokolovna)

so	 13.
	2.	 20.0

0	 Maso
pustní	z

ábava	s	
kapelou

	Mošňác
i		

	
	 	 (Hasič

ský	dům
)

st 17. 2. 18.00 Zasedání zastupitelstva  

 
  (Hasič

ský	dům
)

čt	 18.	2.	 2
0.15	 Filmový večer: Mami!  

 
  (klubovna ASPV)

so	 20.
	2.	 20.0

0	 Obec
	baráční

ků:	Ples
	(Na	Záv

isti)

so	 27.
	2.	 15.0

0	 RC	H
avránek

:	Odpole
dne	pro

	hračičk
y

so 27. 2. 20.00 MŠ: Ples (Na Závisti)

BŘEZEN 2016

čt	 3.	3.	 17
.00	 ZŠ:

	Vernisá
ž	výstav

y	prací	ž
áků	ZŠ		

	
	 	 (Čepel

ákova	sí
ň	na	Mě

Ú)

čt	 17.	3.	 1
5.30	 M

Š:	Veliko
noční	ja

rmark

čt	 17.	3.	 2
0.15	 Filmový večer: Pieta (klubovna ASPV)

so	 19.
	3.	 9.0

0	 Záme
k:	Vítán

í	jara

so	 19.
	3.	 20.0

0	 SDH:
	Hasičsk

ý	ples	(N
a	Závist

i)

út	 22.	3.	 1
0.00	 ZŠ

:	Velikon
oční	trh

y	v	ZŠ

DUBEN 2016

pá	 1.	4.	 16
.00	 Zám

ek:	Noc	
s	Ander

senem

so 16. 4. 9.00 Ukliďme Česko a Veltrusy

čt	 21.	4.	 1
3.00	 M

Š:	Zápis
	do	mate

řské	ško
ly

čt	 21.	4.	 1
5.00	 ZŠ

:	Jarní	se
tkání	na

	hřišti

ÚŘEDNÍ HODINY MĚÚ VELTRUSY

MATRIKA, STAVEBNÍ ÚŘAD, EVIDENCE OBYVATEL

PO a ST    
8.00–12.00   13.00–17.30

PODATELNA, POKLADNA, CZECHPOINT,  

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN (PŘÍZEMÍ BUDOVY)

PO a ST  
8.00–12.00   13.00–17.30

ÚT	a	ČT
		

8.00–12
.00			13.

00–15.0
0		

PÁ  
8.00–12.00

SBĚRNÉ MÍSTO V ÚNORU A BŘEZNU

Sběrné	
místo	bu

de	otevř
eno	

následo
vně:

20. února 8.00–12.00

12. března 8.00–12.00

26. března 8.00–12.00

JARNÍ PROVOZ

OD DUBNA	bude	s
běrné	m

ís-

to	otevř
eno	již	k

aždou	s
obo-

tu od 8.00 do 12.00

a	ve	vše
dní	dny

	každé	ú
terý 

a čtvrtek od 15.00 do 18.00.

Prosíme
,	 TŘIĎT

E	 ODPA
D,	

MÁ TO SMYSL.

ODKLÁDÁNÍ VÁNOČNÍCH 

STROMKŮ	 na	 stanoviš
tě	

kontejn
erů	 na

	 separ
ovaný	

(tříděný
)	 odpad

,	 které	
pla-

tilo do 31. ledna, bude PRO-

DLOUŽENO až do 14. února 

2016.
Po	 14.	

únoru	 s
tromky	

již	

NEODKL
ÁDEJTE

	 na	 st
ano-

viště	 se
parovan

ého	 odp
adu,	

ale	pouz
e	na	sbě

rné	mís
to.

Děkujem
e	za	poc

hopení.

Tomáš Kosek

vedoucí TS Veltrusy

NOVÉ VYHLÁŠKY A POPLATKY

Od	 počá
tku	 rok

u	 2016
	 pla-

tí	 nová	
podoba	

Obecně	
zá-

vazné	 v
yhlášky

	 o	 mís
tních	

poplatcí
ch	(č.	1/

2015)	a
	Na-

řízení	 o
	 zákazu

	 podom
ního	

a	 pochůzk
ového	

prodeje
	

na	územ
í	města	

(č.	1/20
15).

Splatno
st	níže	u

vedenýc
h	po-

platků		j
e	do	31. 3. 2016.

Roční poplatek za komu-

nální odpad: 

 § fyzická	o
soba	s	tr

valým	

pobytem
	hradí	5

00 Kč

 § děti	do	4
	let	250 

Kč

 § rekreač
ní	objek

t	(není	

hlášena
	žádná	f

yzická	

osoba	k
	trvalém

u	pobyt
u)	

500 Kč	

Roční poplatek ze psů: 

 § za	první
ho	psa	2

00 Kč	

 § za	druh
ého	a	ka

ždého	

dalšího	
psa	tého

ž	držitel
e	

250 Kč

 § držitelé
	psa	s	vý

jimkou	

150 Kč	

Poplatky lze uhradit: 

 § hotově	v
	pokladn

ě	MěÚ	

 § převode
m	na	úč

et	č.:	

046002
5399/0

800,	v.	s
.	

číslo	po
pisné	(d

o	zprávy
	

pro	příj
emce	př

íjmení)	

 § s.	s.	134
0	poplat

ek ko-

munáln
í	odpad

 § s. s. 1341 poplatek psi

Detailní
	informa

ce	na	úř
ední	

desce	ne
bo	webu

	města.

GRANTOVÝ PROGRAM NA ROK 2016

Zastupit
elstvo	m

ěsta	 Vel
tru-

sy	 schvá
lilo	 dne

	13.	 1.	 2
016	

grantov
ý	 prog

ram	 na
	 rok	

2016,	k
terý	 je	u

rčen	po
dpo-

ře	 kult
urních,	

sportov
ních	

a	 spolk
ových	 a

ktivit.	 S
chvá-

lené	 zá
sady	 a	

formulá
ř	 žá-

dosti	na
jdete	na

	webu	m
ěsta	

v	 sekci	
„Granto

vý	 prog
ram“.	

Žádat	lz
e	od	15.

	2.	do	15
.	3.

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA VELTRUSY

Dokume
nt	 zahr

nuje	 so
ubor	

záměrů
,	který	b

y	obec	c
htěla	

za	přízn
ivých	po

dmínek
	rea-

lizovat	v
	příštích

	10	letec
h.	

SP	urču
je	směřo

vání	obc
e,	

hlavní	
vize	 a	

problém
ové	

okruhy.	
Slouží	ta

ké	jako	
pod-

klad	pro
	žádosti

	o	dotac
e.	

Dokume
nt	se	bu

de	vyvíj
et	

a	neustá
le	doplň

ovat,	př
ispí-

vat	moh
ou	i	obč

ané.	Naj
dete	

ho	na	w
ebu	měs

ta.

MĚÚ OBECNÉ DOTAZY:  +420 317 070 291INFORMACE: INFORMACE@VELTRUSY.CZ

ELEKTRONICKÁ PODATELNA: PODATELNA@VELTRUSY.CZ

MĚSTSKÁ POLICIE:

TECHNICKÉ SLUŽBY:

Z RADNICE
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Starostovo ohlédnutí za první  
polovinou volebního období
Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři Veltruských lis-
tů, dovolte mi krátkou re-
kapitulaci prvních dvou let 
ve funkci starosty. Oba roky 
uběhly neúprosnou rych-
lostí a stále je doprovází 
seznamování se světem ad-
ministrativy, která souvisí 
se státní správou i (volenou) 
samosprávou. Rád bych níže 
připomněl, zvláště těm, kteří 
dění v obci příliš nesledují, 
co se v tomto a předchozím 
roce podařilo realizovat. 

Územní a strategický plán

Pro rozvoj města je klíčové 
strategické plánování a zá-
sadní roli v něm hrají dva 
dokumenty: územní a stra-
tegický plán. Územní plán, 
který definuje využití území 
v obci, je připravován s no-
vým zhotovitelem, přičemž 
na 1. etapu se podařilo zís-
kat dotaci ze Středočeského 
kraje ve výši 485 tisíc Kč. Po-
čátkem roku 2016 zastupi-
telstvo schválilo strategický 
plán, který Veltrusy dosud 
neměly (najdete ho spolu 
s dalšími investičními zámě-
ry na: http://www.veltrusy.
cz/urad/mestsky-urad/do-
kumenty/strategicky-plan-
mesta-veltrusy-2016-2025).

Rekonstrukce školky

Nejvýznamnější investicí le-
tošního roku bylo bezesporu 
zateplení a částečná rekon-
strukce mateřské školky 
(včetně výměny otopné sou-
stavy, hromosvodů a chod-
níků uvnitř areálu) s celko-
vými náklady 5,3 mil. Kč. 
Budova MŠ ze 70. let tak zís-
kala nejen výrazně hezčí, ale 
také funkčnější a úspornější 
podobu. 

Parčík u školy

Celý prostor „kolem škol“ 
doznal vůbec výrazné pro-
měny – a to díky projektu 
celkové rekonstrukce par-
ku, kterou iniciovalo zhruba 
před rokem a půl  RC Havrá-
nek. Město se na tomto pro-
jektu podílelo zhruba stej-
nou částkou, jakou zajistil 
tento spolek (cca 400 tis. Kč, 
z čehož největší položkou 
byl materiál na hlavní cestu). 
Jsem přesvědčen, že se po-
dařilo v rámci této komunit-
ní akce vybudovat skutečně 
solidní základ pro příjemné 
veřejné prostranství, na kte-
rém se bude možné scházet 
na společných akcích, jako 
tomu bylo na sv. Martina (viz 
str. 20–21). Poděkování není 
nikdy dost – takže ještě jed-
nou děkuji celému realizač-
nímu týmu a samozřejmě 
všem, co se aktivně účastnili 
brigád, či těm, co si adopto-
vali např. nový strom nebo 
pomohli finančně či jiným 
způsobem.

Komunikace s občany

Za další úspěch považuji 
zkvalitnění informovanosti 
občanů Veltrus, a to ve třech 
rovinách. Nové webové 
stránky, „Infolisty“ vydáva-
né v období mezi jednotli-
vými čísly Veltruských listů 
a do třetice nedávno zave-
dený Mobilní rozhlas, jehož 
pomocí informujeme obča-
ny o důležitých událostech 
v našem městě. Mobilní roz-
hlas je vhodným doplněním 

resp. náhradou běžného roz-
hlasu, který není pro všech-
ny občany vždy dostupný.

Zeleň

Dalším z významných úkolů 
každé samosprávy je péče 
o veřejné prostranství a ze-
leň. V této oblasti se nám 
podařilo loni i letos realizo-
vat výsadby dřevin i květin 
v centru Veltrus. 

Chodníky

Dlouhodobým a bolestným 
problémem Veltrus je nedo-
statek kvalitních chodníků, 
který se bude vedení města 
a respektive zastupitelstvo 
snažit odstraňovat i v dal-
ších letech. V této souvislosti 
uvádím, že se v době uzávěr-

19. červenec 2016 – rekonstrukce teplovodu  vedoucího do MŠ, foto Jakub Andrle

21. listopad 2016 – realizace chodníku v Tyršově ulici, foto bb
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Vybrané akce ve Veltrusích

DUBEN 2016

pá 15. 4.  16.00 Zámek: Zámecká hodinka

pá	 15.	4.	20.00	
Koncert	na	Závis

ti:	Jiří	Schmitzer

so 16. 4. 9.00 Ukliďme	Česko
	a	Veltrusy

so 16. – ne 17. 4.  Kanoisti: Český pohár ve slalomu  

   na divoké vodě

po 18. 4. 19.00 RC Havránek: Beseda Dětské zlozvyky  

   a návyky (klubovna)

st 20. 4. 18.30 Tutti cantate ve veltruském kostele

čt 21. 4. 13.00 MŠ: Zápis do mateřské školy

čt 21. 4. 15.00 ZŠ: Jarní setkání na hřišti

čt	 21.	4.	15.00	
Parčík	u	ZŠ:	Před

stavení	studie

so 30. 4. 10.00 ASPV: Běh veltruským parkem

so 30. 4.  Hasiči: Odlet čarodějnic (ul. M. Rybalka)

KVĚTEN 2016

ne 1. 5.  15.00 Zámek: Co je na našem starém zámku  

   nového

po 2. 5. 19.00 RC Havránek: Beseda Jak zvládnout  

   mateřskou a rodičovskou dovolenou

čt	 5.	5.		18.00	 Výsta
va	Karla	Kušky:	P

řesuny	(síň)

ne 8. 5. 8.00 ASPV: atletický víceboj (hřiště ZŠ)

st	 11.	5.	18.00	
Zasedání	zastupi

telstva	(Has.	dům
)

čt	 12.	5.	20.15	
Filmový	večer:	Sa

mba	(klubovna)

pá 13. 5. 17.00 Zámek: Vernisáž fotek P. Červenky  

   (infocentrum)

pá	 13.	5.	20.00	
Koncert	v	klubov

ně:	Jan	Řepka

so 14. 5. 13.00 ASPV: Medvědí stezkou

čt 19. 5. 19.00 RC Havránek: Beseda Očkování u dětí

so	21.	–	ne	22.	5.	
Parčík	u	ZŠ:	1.	sp

olečná	brigáda

so 21. – ne 22. 5. Zahradnictví Jelínek: Bylinkový víkend

so	 28.	5.	 8.00	
Veltruský	triang

l	(basket,	nohejb
al,		

	 	 	 volejbal)	–	soko
lovna	Veltrusy	

so 28. 5. 9.00 ASPV: předtáborový víkend

ČERVEN 2016

čt	 2.	6.	17.00	 Verni
sáž	výstavy	obra

zů	Karolíny	 

	 	 	 Borecké	(výsta
vní	síň	MěÚ)

pá 3. 6. 17.00 AFK: Utkání Stará garda Veltrusy –  

   Kozlovna Ládi Vízka

so 4. 6. 8.30 MŠ: Dětský den

po 6. 6. 19.00 RC Havránek: Beseda Vstup do školky  

   a školy (klubovna)

so	11.	–	ne	12.	6.	
Parčík	u	ZŠ:	2.	sp

olečná	brigáda	

so 11. 6. 9.00 Fotbalový turnaj o pohár Starosty  

   města veltrusy (hřiště AFK Veltrusy)

so 11. 6. 14.00 Odpoledne pro děti  

   s Markétou Hrdinovou (Důlék)

so 11. 6. 15.00 Zámek: prohlídka kuchyňské zahrady

st	 15.	6.	18.00	
Zasedání	zastupi

telstva

so	 18.	6.	 8.00	
Family	Cup	Veltr

usy	2016	–	teniso
vý		

	 	 	 turnaj	dvojic	(te
nis.	kurty	Veltru

sy)	

so 18. 6. 10.00 ZŠ: Bezva den

so 25. – ne 26. 6. Zámek: Slavnost růží

ÚŘEDNÍ HODINY MĚÚ VELTRUSY:

MATRIKA, STAVEBNÍ ÚŘAD, EVIDENCE OBYVATEL

PO a ST    8.00–12.00   13.00–17.30

PODATELNA, POKLADNA, CZECHPOINT,  

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN (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

MĚÚ OBECNÉ DOTAZY:  +420 317 070 291

INFORMACE: INFORMACE@VELTRUSY.CZ

ELEKTRONICKÁ PODATELNA: PODATELNA@VELTRUSY.CZ

    +420 777 919 156 

    +420 777 919 157
MĚSTSKÁ POLICIE:

       +420 728 233 228

       KOSEK@VELTRUSY.CZTECHNICKÉ SLUŽBY:

VELTRUSY SPOUŠTĚJÍ NOVÝ WEB

V dubnu probíhá testova-

cí režim nových webových 

stránek města, které najdete 

na new.veltrusy.cz a které bu-

dou následně přesměrová-

ny na stávající adresu www.

veltrusy.cz. Připomínky piš-

te na info@veltrusy.cz nebo 

na listy@veltrusy.cz.

ADRESÁŘ FIREM 
Pro lepší informovanost lidí 

bude na webu neustále ak-

tualizován adresář místních 

firem (obchody, stravová-

ní, ubytování, řemeslníci). 

Máte-li zájem, aby se vaše 

firma v katalogu objevila, 

pošlete svůj požadavek na  

barbora.belkova@veltrusy.cz.

POJĎME SPOLEČNĚ UKLIDIT VELTRUSY

I letos se Veltrusy připojí 

k celostátní úklidové akci. 

Sraz dobrovolníků je v so-

botu 16.	 dubna	 v	 9	 h
odin	

na parkovišti u městského 

úřadu. Předem děkujeme 

všem ochotným občanům, 

kterým záleží na místě, kde 

žijí. Více viz www.veltrusy.cz 

a uklidmecesko.cz

VELTRUŠTÍ STRÁŽNÍCI DOSTALI  

DEFIBRILÁTOR

Hejtman Středočeského kra-

je Miloš Petera a ředitel stře-

dočeské záchranné služby 

Martin Houdek předali poli-

cistům, strážníkům a dobro-

volným hasičům ve středních 

Čechách celkem dvacet auto-

matických externích defib-

rilátorů (AED). Jeden z nich 

získala i Městská policie 

ve Veltrusích. Defibrilátory 

jsou bezpečným způsobem 

léčby náhlé zástavy oběhu 

srdce v terénu.

JARNÍ A LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA 

Sběrné místo je od dubna 

do října otevřeno opět pravi-

delně v následující dny:

úterý:  15.00 – 18.00

čtvrtek: 15.00 – 18.00 

sobota:		08.00 – 12.00

NEW.VELTRUSY.CZ ZMĚNA!!!Informační příloha Veltruských listů, 3/2016, zdarma
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Vybrané akce ve Veltrusích
LISTOPAD 2016čt	 3.	11.	 19.00	 RC	Havránek:	Beseda	Multimédia		

	
	

	 ve	výchově	dětí	(klubovna)

pá	 4.	11.	 18.00	 Zámek:	Dušičková	slavnost

so	 5.	11.	 13.00	 Zámek:	Hubertova	jízda

st 9. 11. 18.00 Zasedání zastupitelstva

pá	11.	11.		16.00	 Slavnostní	otevření	parčíku	u	školy	

	
	

	 Svatomartinský	lampionový	průvod

čt	 17.	11.	19.00	 Skupina	Brutus	na	Závisti

čt	24.	11.	20.15	 Filmový	večer:	Slepá

pá	25.	11.	20.00	 Divadelní	zájezd	(Divadlo	Viola) 

	
	

	 Neumím	jinak	než	láskou

so	 26.	11.	 10.00	 Zámek:	Adventní	tvoření

so	 26.	11.	
	 Zámek:	Začátek	adventních	prohlídek		

so	 26.	11.	 15.00	 Zámek:	Vánoční	pohádka		

	
	

	 (Sváťovo	loutkové	dividlo)

so	 26.	11.	
	 Zámek:	Začátek	adventní	výstavy		

	
	

	 v	infocentru	u	brány

ne		27.	11.	16.00	 Rozsvěcení	vánočního	stromu 

	
	

	 (parčík	u	ZŠ),	15.00	adventní	trhy

PROSINEC 2016čt	 1.	12.	19.30	 Vernisáž	výstavy	výrobků	z	přástek

čt	 1.	12.	 19.30	 RC	Havránek:	Beseda	Školní	zralost		

	
	

	 (klubovna)

so	 3.	12.	 15.00	 Mikulášská	na	Hasičárně

so	 10.	12.	 17.00	 Zámek:	Vánoční	koncert		

	
	

	 Zuzany	Lapčíkové	a	Vladislava	Bláhy

so	 10.	12.		20.00	 Hasiči:	Mikulášská	country	zábava	

	
	

	 (Mošňáci)

st	14.	12.	18.00	 Zasedání	zastupitelstva

ne	18.	12.	 15.00	 Průvod	k	živému	betlému	na	zámek

ne	18.	12.	 16.00	 Zámek:	Vánoční	putování	s	anděly

KRALUPY A VELTRUSY BOJUJÍ PROTI  

SPALOVÁNÍ KALŮ Z OSTRAVSKA

Dne	11.	10.	2016	měla	veřej-

nost	 možnost	 se	 na	 kralup-

ské	radnici	vyjádřit	k	rozšíře-

ní	kapacity	spalovny	odpadů	

v	Kralupech	nad	Vltavou.
Města	 Kralupy	 nad	 Vlta-

vou	 a	 Veltrusy	 se	 záměrem	

společnosti	 AVE	 Kralupy	

s.	 r.	 o.	 nesouhlasí	 i	 přesto,	

že	 spalovna	 je	 přesvědčena	

o	jeho	nezávadnosti.	Zástup-

ci	obou	měst	trvali	na	přísli-

bu,	že	firma	AVE	bude	hledat	

i	jiné	možnosti	likvidace	ost-

ravských	kalů.	Více	na	veltru-

sy.cz.
VELTRUSY SPOUŠTĚJÍ MOBILNÍ ROZHLAS

Aby	 nová	 informační	 služba	

plnila	svůj	účel,	je	potřeba	se 

ZAREGISTROVAT:	
	§ buď	na	internetové	adre-
se	veltrusy.mobilnirozhlas.cz	

	§ nebo	vyplněním	ústřižku		
(níže)	a	jeho	odevzdáním	
v	podatelně	MěÚ.	

Majitelé	 chytrých	 telefonů	

mají	navíc	možnost	si	po	regis-

traci	STÁHNOUT	APLIKACI 

do	 svého	 mobilu	 (odkaz	

na	webu	města).	Po	úspěšné	

registraci	 vám	 již	 neunikne	

žádná	 důležitá	 zpráva	 v	 pří-

padě	 krizových	 situací,	 voli-

telné	jsou	informace	z	úřadu	

(např.	upozornění	na	odstáv-

ky	energií)	a	pozvánky	na	kul-

turní	a	sportovní	události.

MĚSTO PŘIPRAVUJE NÁVRH ZADÁNÍ  

NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP)

Návrh	 zadání	 je	 dokument	

definující	požadavky	na	zpra-

cování	 ÚP.	 Během	 listopadu	

jej	 město	 zveřejní	 na	 webu,	

aby	se	k	němu	mohla	vyjádřit	

veřejnost	 i	 dotčené	 orgány.	

Teprve	 po	 schválení	 zadání	

zastupitelstvem	 se	 přistoupí	

k	 vlastní	 tvorbě	ÚP.	 Sledujte	

web	města:	veltrusy.cz.	

KAM SE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU VODY?

V	případě	 zhoršených	optic-

kých	 vlastností	 pitné	 vody	

(kal),	havárií	apod.	se	mohou	

občané	 obracet	 na	 centrální	

dispečink		Středočeských	vo-

dáren,	a.	s.,		tel.	312 812 108,	
info@svas.cz.

Registrace do službyJméno:

Příjmení:

Tel. číslo:

E-mail:

Ulice a č. p.:

Zvolte skupinu:
Krizové informaceKulturní a sportovní akceInformace z úřadu

Mobilní rozhlas

✓

Mobilní rozhlas – registrační ústřižek

www.veltrusy.cz		

... NA PŘÍLIŠNÝ HLUK ČI ZÁPACH? 
Od	 pondělí	 do	 pátku	 v	 čase	

od	6	do	22	hodin	kontaktujte	

Ekologické	centrum	v	Kralu-

pech	na	 lince	800 100 584	

(zdarma).	EC	zajistí	efektivní	

komunikaci	 s	 průmyslovými	

podniky	v	okolí.

Veltrusy,
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Z RADNICE

ky pracovalo na chodníku 
v Tyršově ulici a dokončují 
se projekty na ulici Seifer-
tovu (včetně přechodů pro 
chodce), část ulice Třebíz-
ského, dále na ulici Opleta-
lovu a část Klicperovy. Před-
pokládám, že výhledově 
budou (nejdříve projektově) 
řešeny také ulice: Palackého 
(včetně přechodů pro chod-
ce), U Školy, U Stadionu, ul. 
Fr. Šafaříka a další. Děkuji 
za spolupráci občanům, kte-
ří využili realizaci chodníků 
svépomocí.

Problémy s vodou

S vodohospodářem připra-
vujeme řešení problému 
špatného odvodnění Žižko-
vy ulice a přilehlých částí 
ulic. Po konzultaci s projek-
tantem je zřejmé, že Veltrusy 
potřebují komplexní řešení 
nakládání s dešťovými vo-
dami. Studie proveditelnosti 
těchto opatření plánujeme 
na příští rok. Studie prove-
ditelnosti protipovodňových 
opatření v lokalitě za býva-
lým klášterem by měla být 
hotova ještě letos.

Bioodpad

V rámci dotačního titulu 
z Operačního programu Ži-
votní prostředí  „Svážíme 
bioodpad z města Veltrusy“ 
se podařilo vybavit obec 
novým svozovým autem 
(Multicar), kontejnery a 70 
domácností i zahradními 
kompostéry; průběžně je 
zkvalitňován prostor sběr-
ného místa a systém třídění 
odpadů.

Městské budovy

Prioritními záměry, který-
mi se zastupitelstvo bude 
v příštích měsících zabývat, 
jsou výstavba nového objek-
tu pro lékařské služby a pří-

stavba základní školy, jejíž 
kapacita v současné době 
nepostačuje.

Opravy na hřbitově

Další plány se týkají i vel-
truského hřbitova, kde 
v současné době probíhá 
oprava hřbitovní kapličky 
(stavba z roku 1898), dále je 
zadáno vypracování projek-
tové dokumentace na rekon-
strukci „hřbitovního domku“ 
a záměrem je také oprava 
dlouhé hřbitovní zdi, která 
je ve velice špatném stavu.

„Staré zátěže“

Na základě kontroly projek-
tu parku u hřbitova v roce 
2012 bylo konstatováno, že 
výběrové řízení neproběh-
lo zcela transparentně, a to 
při procesu losování ke sní-
žení počtu uchazečů. Měs-
tu byla vyměřena korekce 
1,4 mil. Kč, po právním, vy-
trvalém zastupování bylo 
pochybení již potvrzeno 
Úřadem pro ochranu hos-
podářské soutěže. Město 
pokutu již uhradilo, ale dále 
se bude bránit soudní cestou 
a též vymáhat způsobenou 
škodu.

Velmi často se mě ptáte 
na „naši strachovskou hal-
du“ – ona sice není ve sku-
tečnosti naše, ale podstatné 
je, že zde bohužel vyrostla 
kvůli rozhodnutí stavební-
ho a krajského úřadu v roce 
2010 a nenávratně změnila 
krajinný ráz v našem kata-
stru. Podařilo se nám docílit 
stavu, kdy navážení inertní-
ho odpadu neprobíhá, loni 
v listopadu bylo zastaveno 
v důsledku podané žaloby, 
která rozporuje přidání po-

zemku pro realizaci haldy 
druhé.

Výčet komplikací, které 
berou čas, energii a městu 
i finance by mohl pokračovat 
– aktuálně např. zjištění kon-
troly z Ministerstva dopra-
vy na nevyhovující realizaci 
„Opravy škod po povodních 
v roce 2013“ a též několik 
nevýhodných smluv pro 
město, které byly uzavřeny 
před řadou let. Nezbývá než 
tuto realitu přijmout s vý-
hledem na lepší zítřky.

„Život ve městě“

Naštěstí jsem ve své dosa-
vadní práci zažíval i „pozi-
tivní vibrace“ a dílčí radosti 
– potěšil mě například čilý 
spolkový život, dobrovol-
níci na brigádách (ať už šlo 
o akci Ukliďme Česko a Vel-
trusy či veřejné brigády 
v parku u školy), organizá-
toři společenských a spor-
tovních akcí. Z kulturních 
událostí se podařilo navázat 
na hezké tradice veltruské-
ho masopustu; rozsvěcení 
vánočního stromku a nově 
se náramně vydařily oba 
ročníky zářijového „Happe-
ningu na starém mostě“, kte-
rý oslovil širokou veřejnost 
z celého regionu.

Filip Volák
starosta

Velké  
poděkování
Na tomto místě bych ve-
lice rád poděkoval panu 
Mgr. Janu Novotnému 
za jeho šestiletou aktiv-
ní činnost v redakci Vel-
truských listů. Nesmír-
ně jsem si vážil toho, 
že jsme od přelomu let 
2010/2011 až dodnes 
mohli spolupracovat 
v redakci a postupnými 
kroky vylepšovat podo-
bu a obsah veltruského 
zpravodaje. Věřím, že 
inspirativní spolupráce 
bude nadále pokračovat 
i v externí rovině.

Filip Volák 
starosta

Nové svozové auto na bioodpad 
foto: Tomáš Kosek

25. září 2016 – oprava hřbitovní kaple
foto: Barbora Bělková

Milí čtenáři, 
přeji vám (nejen) v adventní době 
co nejvíce radostí, minimum starostí, 
do příštího roku co nejvíce pozitivních vjemů 
a především pevné zdraví…
Filip Volák, starosta

pf
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
“Střípky” ze zasedání zastupitelstva budou mít od tohoto vydání Veltruských 
listů nový formát. Redakce doufá v lepší čitelnost a přehlednost důležitých 
témat, se kterými se město Veltrusy potýká. Následující články byly sestave-
ny ze zápisů zasedání 5. října a 9. listopadu 2016. Kompletní zápisy najdete 
na webu města (veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo).

Veltrusy mají 
v plánu lépe na-
kládat s odpady

Zastupitelé schválili záměr 
podat žádost o dotaci z Ope-
račního programu Životní 
prostředí na zkvalitnění na-
kládání s odpady. Jedná se 
o pořízení multifunkčního 
stroje (nakladače), štěpko-
vače a kontejnerů, přičemž 
dotace by pokryla 85 % po-
řizovacích nákladů (celko-
vé náklady cca 2 miliony Kč 
bez DPH). Multifunkční stroj 
by umožnil úsporu nákla-
dů na manipulaci s odpady 
na sběrném dvoře, odvoz 
biomasy, ale také na zemní 
práce či sekání trávy a zís-
kaná štěpka by byla využita 
jako mulč ve veřejné zeleni. 

Rekonstrukce 
mateřské školy 
ve finále

Fasáda, zateplení, chodníky, 
topení, střechy a zábradlí 
i hromosvody MŠ jsou ho-
tové. Terén zahrady je srov-
naný a osetý trávou, byla 
vysazena nová zeleň. Příští 

rok bude dořešen závlahový 
systém.

Oprava hřbitovní 
kaple

Během prací na začátku říj-
na 2016 byla zjištěna ne-
stabilita a špatný stav vě-
žičky, proto bylo potřeba 
zpracovat technické řešení 
její obnovy. Bude proto nut-
né navýšení finančních pro-
středků zhruba o 222 tisíc 
korun bez DPH. Z těchto pe-
něz se uhradí omítky, výmě-
na části krovu, nová tesařská 
konstrukce věžičky a řešení 
odvodu dešťových vod. Více 
na str. 9.

Přechod v Palac-
kého ulici

Zastupitelstvo odsouhlasilo 
návrh veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na realizaci
přechodu pro chodce v ulici 
Palackého, v části mezi auto-

busovými zastávkami „STS 
Veltrusy“. Nadace ČEZ, s je-
jímž dotačním příspěvkem 
se má přechod uskutečnit, 
posunula termín dokončení 
na květen 2017.

Zahájení činností 
spojených s no-
vým územním 
plánem
Občané mohou využít mož-
nost zařadit svůj podnět 
do nového územního plánu 
města Veltrusy. Jeho přípra-
va byla zahájena v září.

Lipovou alej 
za klášterem čeká 
obnova

Po předchozích konzultacích 
s Agenturou ochrany příro-
dy a krajiny předložil sta-
rosta záměr podání žádosti 
o dotaci, která bude využita 
na obnovu lipové aleje v uli-
ci Maršála Rybalka. Hlavní 
část nákladů bude využita 
na odborné ošetření stro-
mů (které bude v souladu 
s ochranou biotopu chrá-
něného brouka páchníka 
hnědého), dále na výsadbu 
nových lip a související prá-
ce. Odhad počtu rizikových 
a neperspektivních stromů 
určených k pokácení je 9 ks. 
Předběžná výše rozpočtu 
dosahuje cca 314 tisíc korun 

bez DPH, spolufinancování 
je 15 %.

V Tyršově ulici již 
brzy po novém 
chodníku

Na základě referencí a před-
chozích zkušeností s živ-
nostníkem Petrem Pauzou
přijalo vedení města jeho 
cenovou nabídku na realiza-
ci chodníku v Tyršově ulici 
(zahrnující i pořízení ma-
teriálu) v celkové hodnotě 
256 612 Kč bez DPH. Polo-
žení nových povrchů včetně 
osazení obrubníků by nemě-
lo trvat déle než 14 dnů.

Stavební úřad 
bude mít téměř 
po roce nového 
vedoucího 
Bude jím od prosince ing. Jo-
sef Košťál z Nelahozevsi, 
který úspěšně prošel výbě-
rovým řízením.
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Dokončení integrace autobusové dopravy
Vybráno z Informačního zpravodaje PID č. 20  
z 1. listopadu 2016

Po rozšíření Pražské inte-
grované dopravy na Mělnic-
ku a Kralupsku v červenci 
2016 je na termín 3.	 ledna	
2017	 plánováno	 dokon-
čení	 integrace	 v	 této	 části	
Středočeského	kraje	s	pře-
sahem	 do	 oblasti	 Roud-
nicka v Ústeckém kraji. Dvě 
stávající linky (454 a 455) 
mezi Mělníkem a Kralupy 
nad Vltavou budou z důvodu 
sjednocení číslování linek 
s Ústeckým krajem nahra-
zeny třemi novými linkami 
(464,	466	a	496).

Z nově zřizova-
ných autobuso-
vých linek PID 
vybíráme:

 § 464 Mělník, Aut. st. 
– Hořín – Lužec nad 
Vltavou – Vraňany, Žel. 
st. – Spomyšl – Jevině-
ves – Černouček – Horní 

Beřkovice (v provozu 
pouze v pracovní dny cca 
od 5:00 do 18:00; ná-
hrada za zrušenou linku 
454).

 § 466	(Mělník, Fibichova) – 
Mělník, Aut. st. – Býkev – 
(Vraňany, Žel. st.) – Spo-
myšl – Nová Ves –Veltrusy 
– Kralupy nad Vltavou, 
Žel. st. (v provozu v pra-
covní dny cca od 5:00 
do 20:00 a vybrané spoje 
o víkendech; náhrada 
za zrušenou linku 455).

 § 496 Kralupy nad Vltavou, 
Žel. st. – Veltrusy – Nová 
Ves – Ledčice (v provo-
zu v pracovní dny cca 
od 6:00 do 19:00; náhra-
da za zrušené linky 454, 
155711, 155730).

Zřízením no-
vých linek dojde 
ke zrušení linek:

 § 454 Mělník, Aut. st. – 

Jeviněves – Kralupy nad 
Vltavou, Žel. st. (nahraze-
no linkami PID 464, 496)

 § 455 Mělník, Aut. st. – 
Spomyšl – Kralupy nad 
Vltavou, Žel. st. (nahraze-
no linkou PID 466)

 § 155711	Praha – Roudni-
ce nad Labem (částečně 
nahrazeno linkami PID 
496, DÚK 646)

Od	 11.	 prosince	 2016	 do-
chází rovněž ke změnám 
v jízdních	 řádech	 na	 že-
leznici, z nichž pro nás 
nejvýznamnější bude, že 
na	 linkách	 S4	 +	 R4	 (Pra-
ha	 –	 Kralupy	 nad	 Vlta-
vou	 –	 Nelahozeves) dojde 
ke zkrácení intervalu v pra-
covní dny dopoledne a o ví-
kendech ze 60 na 30 minut 
v úseku Praha – Kralupy nad 
Vltavou a k prodloužení vy-
braných spojů z Kralup nad 
Vltavou do Nelahozevsi pro 
zajištění pravidelné 60mi-
nutové celodenní obsluhy.
Více na www.ropid.cz.         jn

Mobilní rozhlas
Od listopadu 
funguje nová 
komunikační 
služba „Mo-
bilní rozhlas“, 

do které každým dnem při-
bývají noví uživatelé. Přihlá-
sit se lze na adrese veltru-
sy.mobilnirozhlas.cz nebo 
v podatelně MěÚ.

Záměr nového 
„Centra služeb“
Proběhla komunikace s ar-
chitekty, kteří se budou za-
bývat novým centrem slu-
žeb, jež by mělo vzniknout 
vedle městského úřadu. Na-
jde se zde prostor pro 3 nové 
ordinace.  Byli osloveni ar-
chitekti Patrik Hoffman a Jiří 
Hánl. Jakmile bude studie 
připravena, bude představe-
na veřejnosti.

Záměr výstavby 
myčky aut a sta-
nice technické 
kontroly
Na jaře by měla ve Veltrusích 
začít růst nová myčka a hala 
pro kontrolu a zjištění stavu 
závad automobilů. Případné 
připomínky města k projek-
tu budou řešeny v rámci sta-
vebního a územního řízení.

jk

Termín dalšího  
zasedání:  

14.	12.	2016
Předpokládané  

termíny v roce 2017: 
18.	1.	2017
22.	2.	2017

VELTRUSY – Praha PRAHA – Veltrusy
5,20*  5,50*  6,20*  6,52*  7,22*  7,52*  
8,21  9,31  9,42D  10,01K  11,31  12,42D  
13,41  13,53D  14,04W  14,08D  14,42K  
14,52D  15,23  15,36  15,52K  16,36  17,36  
17,55  18,02D  18,50K  19,36  20,35D  
23,33  
mimo pracovní dny: (jako 370 a z Od. 
Vody pokračuje jako 373)
6,35  8,34 Ob  9,19K  11,35  14,35  17,34 
Ob  18,35  19,17K  20,34 Ob

5,07  5,40  6,25D  7,15  8,30  9,00D  9,30K  
10,30K  11,30  11,45W  12,10D  12,30K  
13,35  14,10*  14,55*  15,15  15,55*  
16,25  17,05*  17,50*  18,45  19,00  
19,00D  20,00  20,50D  22,10  
mimo pracovní dny: (jako 373 a z Od. 
Vody pokračuje jako 370)
6,00 Ob  7,30K  8,30  9,00 Ob  11,30  
12,00 Ob 13,30K  15,00 Ob  16,30  17,30K 
18,00 Ob 23,10

VELTRUSY – Kralupy KRALUPY – Veltrusy
4,56  5,20  5,21  5,40  5,45  5,47  6,19  
6,20  7,16  7,20  7,21  7,34  7,54  8,50  
9,07  9,18  10,01  10,50  12,09  13,06  
13,20  13,45  13,48  13,50  14,14  14,22N  
14,35  14,42  14,50  15,20  15,25  15,30  
15,33  15,50  15,52  16,25  16,50  17,02  
17,15  17,18  17,25  17,37  17,47  18,17N  
18,20  18,50  19,18  19,22  19,51  20,36  
21,41  22,48  23,42
mimo pracovní dny: 
5,45  6,12N  7,17  9,19  10,17  12,19  13,17  
13,30N  16,17   17,19  17,20  18,18  19,17  
23,56 

4,55  5,38  5,55  6,08  6,17  6,18  6,20  
6,35  6,40  6,45  7,10  7,40  8,10  8,25  
9,20  9,32  9,55  10,25  11,20  11,55  
12,29  12,55  13,30  13,40  13,55  14,10  
14,25  14,40  14,42  15,05  15,25  15,35  
15,55  16,25  16,55  17,20N  17,25  17,52  
18,05 18,25  18,55  19,25  19,55  20,25  
22,25  23,20N 23,25
mimo pracovní dny: 
5,20   6,00  6,25  7,50N  8,25  11,25  13,20  
13,25  14,25  17,25  18,25  20,25

* = spoj míjí obec Od. Voda
W = nejede o škol. prázdninách
podtržený spoj = z nádraží Holešovice (linka 
Roudnice, Litoměřice)  

Ob = přestup na Štěpánském mostě, linka 369 
vyjíždí z nebo končí v Ládví                      
N = jede přes Nelahozeves             
K = přestup Kralupy-Lobeček 
D = přes Dřínov     

Pomocníček cestování
Jak už jste zaznamenali po-
sledně, uvádíme na lince 
do Prahy a zpět spoje, kte-
ré doplňují nepříliš častou 
frekvenci ve dnech pracov-
ního klidu. V Pomocníčku 
jsou označeny Ob. Směrem 
do Prahy je nutné přestou-
pit v Obříství, Štěpánský 
most na autobus linky 369 
(od Mělníka), který končí 
v Ládví, kde můžete pře-
stoupit na metro C. Pokud 
pojedete z Prahy, pak zase 
z Ládví ve směru Mělník 
(linkou 369!), a přestoupíte 
v Obříství, Štěpánský most.

Protože se jízdní řády ob-
čas mění, nespoléhejte jen 
na Pomocníčka a na zastáv-
ce se raději podívejte. Přeje-
me vám klidné jízdy a šťast-
né návraty domů.

jn

Kompletní zápisy ze 
zasedání zastupitelstva 

najdete na 
http://www.veltrusy.cz/ 

urad/zastupitelstvo
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Veltrusy a Kralupy společ-
ně bojují proti spalování 
kalů z Ostravska 
11. října 2016 se na kralupské radnici 
mohli občané na veřejném projedná-
ní vyjádřit k tématu spalování kalů 
a rozšiřování kapacity spalovny od-
padů AVE Kralupy, s. r. o.

Odpadová společnost AVE 
Kralupy připouští ve svém 
záměru možnost likvidace 
kalů z ostravských lagun, 
které zůstaly v areálu po bý-
valé chemičce Ostramo. 
Města Kralupy nad Vltavou 
a Veltrusy ovšem se zámě-
rem společnosti nesouhlasí. 
Odmítavé stanovisko zde 
prezentoval místostarosta 
Kralup Libor Lesák i veltrus-
ký starosta Filip Volák. Volák 
upozornil, že navýšení kapa-
city spalovny samo o sobě 
nemusí znamenat tak výraz-
ný nárůst negativního vlivu 
na životní prostředí. Ovšem 
v součtu ostatních záměrů 
společností v průmyslovém 
areálu chemických výrob 
(navýšení výroby polybu-

tadienového kaučuku spol. 
Synthos, a. s.  či fluidní kotle 
na uhlí společnosti Tamero 
Invest, s. r. o.) se znečištění 
ovzduší projeví v mnohem 
větší míře.  

Veltruský starosta poža-
doval, „aby bylo jasně dekla-
rováno, že se diskutovaný 
záměr nebude týkat spalová-
ní kalů z ostravských lagun“. 
Po nátlaku obou měst pro-
kurista firmy AVE Aleš Ham-
pl přislíbil, že společnost 
bude hledat i jiné možnosti, 
jak s likvidací uvažovaných 
75 procent z celkového obje-
mu ostravských kalů naložit. 

Zdroj: Kralupský zpravodaj, 
listopad 2016

bb

Petici proti spalování kalů 
podepsalo 1096 lidí  
z Veltrus a okolí
V květnu letošního roku 
jsme se dozvěděli o záměru 
spalování kalů z Ostravska 
firmou Spalovna průmyslo-
vých odpadů AVE Kralupy 
v lokalitě Kralupy nad Vlta-
vou. Občané Veltrus, Kralup 
nad Vltavou, Odoleny Vody, 
Nelahozevsi a okolních obcí 
nesouhlasí se zamýšleným 
spalováním kalů v Kralu-
pech nad Vltavou a rozhodli 
se vyjádřit svůj nesouhlas 
podpisem na petici „Nechce-
me kaly z Ostravy“. Petice 
byla k dispozici občanům 
na různých místech ve Vel-
trusích, ve Zlosyni a okolí. 
Celkem se k petici připojilo 
1096 občanů.

Text petice  
„Nechceme kaly 
z Ostravy“ 
My níže podepsaní obyvatelé 
Veltrus odmítáme spalování 
kalů ostravských lagun ob-
sahujících ropné uhlovodí-
ky, polychlorované bifenyly, 
fenoly, olovo a polycyklické 
uhlovodíky v Kralupech nad 
Vltavou ve firmě Spalovna 
průmyslových odpadů AVE 
Kralupy s. r. o. (dále AVE CZ). 
Na Ministerstvu životního 
prostředí probíhá řízení EIA  
– Nápravná opatření – Lagu-
ny Ostramo nebilanční kaly, 
1. realizační etapa, kterou 

podává firma Geosan Group 
a. s. , která s AVE CZ úzce spo-
lupracuje. Další expozice oby-
vatel již tak výrazně zatížené 
oblasti chemickou výrobou je 
ze zdravotního pohledu neú-
nosná.

Lokalita Kralupska leží 
v uzavřeném údolí řeky Vl-
tavy. Je velmi často zasa-
žena mlhami a inversemi 
s obsahem toxických látek 
ze stávající chemické výroby. 
Protestujeme proti dalšímu 
zhoršení kvality našeho ži-
vota. Obáváme se zvýšeného 
výskytu onemocnění dýcha-
cích cest a onkologických 
onemocnění.

Petice je adresována 
na Ministerstvo životního 
prostředí, k rukám minist-
ra Richarda Brabce. Snažili 
jsme se zorganizovat schůz-
ku s panem ministrem, ná-
sledně s ředitelem odboru 
odpadů Jaromírem Man-
hartem,  abychom jim petici 
osobně odevzdali. Vzhledem 
k jejich pracovnímu vytížení 
nás odkázali na Vladimíra 
Sassmanna, ředitele odboru 
interního auditu a finanč-
ní kontroly. Osobní předání 
proběhne dne 1. 12.  2016 
na Ministerstvu životního 
prostředí.

Za petiční výbor Martin 
Dykast a Marta Baránková, 

zastupitelé města Veltrusy

Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) souhlasí  
s navýšením kapacity 
spalovny AVE Kralupy

Záměr se týká navýšení roční 
kapacity spalovny ze stávají-
cích 10 tisíc tun na 15 tisíc 
tun odpadu. Na požadavek 
nespalování odpadů (kalů) 
ze sanace lagun Ostramo 
MŽP uvedlo, že posuzovaný 
záměr se netýká odpadů ze 
sanace lagun, ale pouze na-
výšení kapacity spalovny.

Dále potvrdilo, že odpady 
z akce Ostramo má spalovna 
AVE Kralupy již ve svém in-

tegrovaném povolení a lze 
je do zařízení přijímat. Dle 
MŽP je rozhodující plně-
ní přejímacích podmínek 
a specifických emisních limi-
tů. Není podstatné, jaký druh 
odpadu a v jakém množství 
je do zařízení přijímán. 

Z pohledu MŽP není zdra-
votní riziko způsobené rea-
lizací hodnoceného záměru 
významné. Dopravní zátěž 
(2 – 3 kamiony denně navíc) 

Dne 22. 11. 2016 vydalo MŽP souhlasné závazné stanovisko.

je rovněž minimální, taktéž 
změna hluku bude zanedba-
telná. Změny kvality ovzduší 
způsobené záměrem jsou 
na úrovni běžné fluktuace 
meziroční změny kvality 
ovzduší. Z hlediska emisí 
PM10 není příspěvek provo-
zovny k imisní zátěži území 
významný. Jako účinné opat-
ření ke snížení imistního za-
tížení úzení je ve stanovisku 
uvedena podmínka: Připra-

vit projekt ozelenění areálu 
AVE Kralupy, s. r. o. a násled-
ně jej realizovat.

Informace byly čerpány 
ze stanoviska MŽP ze dne 22. 
11. 2016, které jsou k dispo-
zici na úřední desce nebo 
na http://portal.cenia.cz/
eiasea/detail/EIA_OV1175 
(sekce STANOVISKO)

Jakub Andrle
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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

Kotlíkové dotace budou  
pokračovat druhou vlnou
V rámci tohoto dotační-
ho programu mohou žá-
dat občané o výměnu kotlů 
na pevná paliva s ručním 
přikládáním v rodinných 
domech. Je poskytována 
z Operačního programu Ži-
votní prostředí. Lidé ji mo-
hou použít na zdroj vytápění 
a jeho instalaci, novou nebo 
zrekonstruovanou otopnou 

soustavu, úpravy spalino-
vých cest, služby specialisty 
i zpracování dokumentace. 
Z částky maximálně 150 tis. 
Kč mohou občané získat až 
85 % ve formě dotace, tedy 
maximálně 127,5 tis. Kč. 

V příštích měsících se 
očekává další výzva, sledujte 
webové stránky níže. 

Filip Volák

http://www.kr-stredocesky.cz nebo 
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

Veltrusy přivítaly 8 nových občánků
V úterý 15. listopadu 2016 
přivítal starosta Filip Volák 
nová miminka Valerii Dvořá-
kovou, Annu Švajdovou, Nelu 
Penkovou, Alberta Kohla, 
Lauru Lindovou, Rozálii Lži-
čařovou, Stanislava Čežíka 
a Františka Novotného mezi 
veltruské občany. Všem pře-
jeme do života hodně zdaru, 
pohody a hlavně draví.

Pro děti narozené do kon-
ce února 2017 se bude konat 
„Vítání občánků“ pravděpo-
dobně v květnu 2017. Zá-
jemce prosíme,  aby se při-
hlásili na kontaku níže.

Barbora Bělková
foto: Zdeňka Petrovičová

+420 315 781 143
prazakova@veltrusy.cz

Do mobilního rozhlasu se 
zaregistrovalo 130 lidí
Cílem nové služby je zkva-
litnit informovanost a ko-
munikaci s občany tak, aby 
lépe odpovídala potřebám 
21. století. Mobilní	rozhlas	
byl spuštěn 1.	 listopadu. 
Pro registraci je potřeba 
vyplnit online registrační 
formulář na adrese veltrusy.
mobilnirozhlas.cz nebo se 
dostavit do podatelny MěÚ. 

Zajímají vás jen 
některé kategorie 
zpráv?
Během registrace je potře-
ba označit, jaké informace 
z úřadu chcete dostávat. Po-
vinné jsou zprávy v případě 
krizových	 situací, volitel-
né jsou informace z úřadu 
(např. upozornění na od-
stávky energií) a pozvánky 
na kulturní a sportovní udá-
losti. Registrovaní uživatelé 
dostávají vybrané informa-
ce zdarma různými kanály 
(sms zprávy, hlasové zprávy, 
emaily). Majitelé chytrých 
telefonů mají navíc možnost 

stáhnout si zdarma aplikaci 
do svého mobilu. Aplikace 
je připravená na App Store 
a Google Play pod názvem 
Mobilní	 rozhlas. Odkazy 
pro instalaci aplikace nalez-
nete na webu města.

Registrovaní uživatelé 
takto obdrželi již několik 
zpráv, například pozvánku 
na divadelní zájezd: „Lístky 
na 25. 11. do divadla Viola 
Neumím jinak než láskou 
(představení o B. Němcové) 
s T. Vilhelmovou jsou v poda-
telně v prodeji za 300 Kč.“  

Město má v plánu využí-
vat Mobilní rozhlas pro nej-
důležitější zprávy, nejedná 
se o distribuci nevyžádané 
reklamy.

bb
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Sledujeme účast zastupitelů 
na zasedáních
Přinášíme vám přehled 
účasti zastupitelů na zase-
dáních během jednotlivých 

let volebního období. 
K vydání VL proběhlo 25 

zasedání. Informace byly 

čerpány ze zveřejněných 
zápisů.

Jakub Andrle

1. rok  
volebního období

2. rok  
volebního období

celé  
volební období

ZASTUPITEL/KA účast absence účast absence ÚČAST ABSENCE
Marta Baránková 11 2 9 3 20 5
Tomáš Čapek 11 2 6 6 17 8
Martin Dykast 12 1 10 2 22 3
Michal Kohout 8 5 8 4 16 9
Richard Kyselý 6 7 3 9 9 16
Jaroslav Morávek 13 0 12 0 25 0
František Pochobradský 12 1 9 3 21 4
Martin Ponert 13 0 12 0 25 0
Barbora Šťastná 13 0 12 0 25 0
Vladimír Štulík 13 0 12 0 25 0
Filip Volák 13 0 12 0 25 0

Činnost městské policie Veltrusy 
na podzim
MP Veltrusy řešila v měsí-
cích září a říjen hned několik 
přestupků v souvislosti s na-
rušováním občanského sou-
žití, nedovoleným pálením, 
černými skládkami, zábory 
veřejného prostranství nebo  
napadením psy. 

Ve Veltrusích přetrvávají 
problémy s volně pobíha-
jícími psy, ať už je majitel 
přítomen a pouze nepoužívá 
vodítko, anebo není majitel 
přítomen vůbec. Strážníci 
řešili ve zmíněné době dva 
případy útoků psů na jiné 
psy i na člověka. V jednom 
případě údajně volně po-
bíhající dvojice psů velké-
ho plemene napadla ženu 
jdoucí s kočárkem, přičemž 
nedošlo k žádnému ublíže-
ní. Ve druhém zase pokousal 
labrador psa, kterého venči-
la jeho majitelka na vodítku. 
Městská policie se bude pří-
pady napadení ze strany psů 
i nadále zabývat.

Na začátku září zjistila 
hlídka MP při hlídkové čin-
nosti, že na lampě veřejného 
osvětlení je vylepen leták. 
Kontrolou celého území 
města byly zjištěny totožné 
letáky na dalších lampách 
veřejného osvětlení. O ně-
kolik dní později strážníci 
zjistili odpovědnou osobu, 
kterou vyzvali, aby se do-
stavila k podání vysvětlení 
na služebnu MP, což učinila. 
Za vylepení letáků byla oso-
bě uložena bloková pokuta.

Dále dostala hlídka MP 
oznámení od občana, kte-
rý si všiml, že se na míst-
ním hřbitově ve večerních 
hodinách pohybují osoby 
po střeše kaple. V rámci po-
hotovostní služby i po skon-
čení pracovní doby byla 
hlídkou provedena kontrola 
celého objektu a okolí. Pa-
chatelé byli zjevně vyrušeni 
při krádeži prodlužovacích 
kabelů, které se jim nepoda-
řilo odcizit.

Krátce před polednem si 
při běžné kontrole veřejné-
ho pořádku a bezpečnosti 

silničního provozu v ulici Pa-
lackého všimli strážníci vo-
zidla a v něm rozpoznali ři-
diče, o kterém se domnívali, 
že má pozastaveno řidičské 
oprávnění. Proto ho hlídka 
městské policie následně za-
stavila a přivolala Policii ČR, 
která si převzala věc k další-
mu šetření.

V průběhu pěších obchů-
zek po městě bylo hlídkou 
MP několikrát provedeno 

vykázání z místa osob, které 
porušovaly vyhlášku města, 
konkrétně zákaz podomního 
prodeje a pochůzkové čin-
nosti.

Dále byl hlídkou MP pře-
dán příslušnému odboru 
poznatek k šetření –  jednalo 
se o vypouštění pohonných 
hmot na pozemek, kde do-
cházelo ke značnému zne-
čišťování.

Městská policie dále úzce 

spolupracuje s orgány bez-
pečnostních sborů a pro-
vádí nepravidelné kontro-
ly v ranních, odpoledních 
i večerních hodinách po ce-
lém katastru města Veltrus 
a ve smluvních obcích.

Lucie Jandová
Městská policie Veltrusy

Přesupek (září – říjen 2016)
počet  

přestupků
řešeno  

domluvou

řešeno  
blokovou  

pokutou (v Kč)

§ 47 – narušování veřejného  pořádku 3 2 1.700
§ 125c – dopravní přestupky 21 13 14.800
§ 125c – dopravní přestupky cyklisté 4
§ 30 – alkoholismus a kuřáctví 3
§ 50 – majetkové přestupky 0 0
Celkem 24 22 16.500
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Kaple na veltruském hřbitově  
se dočkala rekonstrukce
V lednu 2016 požádalo 
město Veltrusy o dotaci 
na rekonstrukci hřbitovní 
kaple na Ministerstvu pro 
místní rozvoj v rámci progra-
mu “Podpora obnovy a roz-
voje venkova”. Ministerstvo 
dotaci ve výši 300 000 korun 
přidělilo, a proto v červnu 
město oslovilo pět uchazečů 
veřejnou zakázkou malého 
rozsahu. Z oslovených firem 
podala nabídku pouze jedi-
ná, MAO a. s. Předpokláda-
né náklady na opravu byly 
podle projektové dokumen-
tace  ve výši 556 359 korun. 
Smlouva s firmou MAO byla 
podepsána na konci srpna 
a s opravami se začalo v září. 

Soupis prací je možno 
shrnout do následujících 
skupin, přičemž všechny 
práce se týkají pouze vnější 
strany kaple.

 § výměna	stávající	střešní	
krytiny	včetně	systému	
odvodu	dešťové	vody	
(46	m2	plochy	klempíř-
ských	prací): stávající 
prorezavělá střešní kryti-
na se nahrazuje krytinou 
novou; dešťové svody, 
původně vyústěné v čele 
kaple, měly být umístěny 
na zadní část fasády. To 
ale nedovolila konstrukce 
krovu, tudíž svody zůsta-
nou na čelní straně, ale 
odtok vody bude sveden 
do vsakovací jímky

 § zrevidování	stavu	
krovu: revize krovu 
vnesla do stavby nejzá-
sadnější prvek, výměnu 
celé věžičky, která byla 
kvůli přítomnosti holubů 
a zatékání neopravitel-
ná, a musela se zhotovit 
kompletní replika

 § oprava	vnějšího	zdiva	
a	omítek	(82	m2):  v dů-
sledku negativních jevů 
(neodvádění dešťových 
vod a neřešení vodorovné 
izolace, ale i netěsnosti 
mezi zaatikovým žlabem 
a svodem, vliv střídajících 
se atmostérických cyklů) 
došlo k narušení omítek 

a částečně i zdiva. Při 
opravě fasády se ukázalo, 
že rozsah poškození byl 
vyšší, než předpokládal 
projekt, což mělo spolu 
s realizací repliky věžičky 
dopad na harmonogram. 
Kromě toho dochází 
k opravě kamenných 
prvků

 § truhlářské	práce: 
činnost truhlářů se týká 
vstupních dveří, doplnění 
chybějících lišt a ochran-
ného nátěru

 § terénní	úpravy	kolem	
kaple: v návaznosti 
na realizaci odtoku 
dešťové vody potru-
bím do vsakovací jímky 
za kaplí bude provedeno 
odvětrání nopovou folií 
a okapový chodníček; 
kolem celé kaple bude 
vybudován chodník (74 
m2) navazující na chodník 
stávající

Harmonogram prací byl na-
staven tak, aby do konce říj-
na 2016 byly ukončeny prá-
ce vyžadující lešení a zadní 
část hřbitova kolem kaple 
byla v době Dušiček poho-
dlně dostupná. Realizace 
repliky věžičky a rozsáhlejší 
oprava zdiva a omítek ov-
šem nedovolily plán dodr-
žet, předpokládané ukonče-
ní všech prací se posunulo 
na polovinu prosince 2016.

Stavba se nachází 
v ochranném pásmu Ná-
rodní kulturní památky zá-
mek Veltrusy. Opravy jsou 
proto prováděny v souladu 
s požadavky památkového 
úřadu (v tomto případě to 
jsou limity pro barevné ře-
šení vzhledu kaple), které 
respektují původní vzhled 
kaple z roku 1898.

Všechny uvedené foto-
grafie zobrazují kapli před 
rekonstrukcí. Kaple je v sou-
časné době stále zahalena 
do lešení a zábran.

Barbora Bělková
foto: Liběna Klímová

Leden 2016 – pohled na čelní stěnu před rekonstrukcí

Stav před rekonstrukcí: pohled na střechu kapleStav před rekonstrukcí: Detail věžičky 

Hřbitov našel své současné umístění až v roce 1898, a sice jako již tře-
tí v  pořadí. Nejstarší hřbitov se nacházel u  kostela Narození sv. Jana 
Křtitele. Pro nedostatečnou kapacitu byl v  19. století založen nový 
hřbitov v místě tenisového hřiště u sokolovny. Na konci 19. století už 
ani tento hřbitov nestačil, a proto se hledala vhodnější lokalita. Stavba 
kaple byla započata v roce 1896 a 22. října 1898 byla zkolaudována.  
Od 1. listopadu 1898 se mohl hřbitov začít užívat na svém současném 
místě. Ve 20. století byla kaple jednou opravena.
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Ve Veltrusích volilo 37 % voličů
Veltruští voliči poslali do krajského zastupitelstva Starosty a nezávislé v čele 
s Vítem Rakušanem. Do senátu zvolili Petra Holečka.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje ve Veltrusích (7.–8. říjen 2016)
Ve Veltrusích jednoznačně zvítězili Starostové a nezávislí, volilo je 135 voličů. 
Občané 13 krajů České re-
publiky volili své zástupce 
do krajských zastupitelstev. 
V grafice je uveden přehled 
volebních výsledků poli-
tických stran, které získaly 
mandáty v krajském zastu-
pitelstvu. 49 hlasů obdržela 
i Koalice SPD a SPO, která 
v krajském zastupitelstvu 
neobsadí žádné křeslo.

Volby do senátu ve Veltrusích (7.–8. říjen 2016)
Veltruští voliči poslali do 2. kola kralupského starostu Petra Holečka. 

Voleb do senátu se zúčast-
nilo 37,03 % veltruských 
voličů. Bylo možné hlasovat 
jen pro jednoho kandidá-
ta. Jelikož se Holečkovi ale 
nepodařilo získat nadpolo-
viční většinu odevzdaných 
hlasů ve volebním obvodu 
(Mělník), postoupil spolu 
s Veronikou Vrecionovou 
do 2. kola voleb. Do druhé-
ho kola postupují kandidáti 
z prvých dvou míst.

2. kolo senátních voleb ve Veltrusích (14.–15. říjen 2016)
V 2. kole senátních voleb zvítězil Petr Holeček.

V druhém kole voleb do Se-
nátu ČR klesla účast vel-
truských voličů na pouhých 
18,3 % (celorepublikově 
ovšem na 15,4 %). I tak byl 
potvrzen favorit z prvního 
kola – Petr Holeček.
Ve druhém kole se kra- 
lupskému starostovi ve Vel-
trusích podařilo získat 231 
hlasů (82,5 %). Veronika 
Vrecionová obdržela 49 hla-
sů (17,5 %).

280  
odevzdaných  
platných hlasů

1.272  
občanů  
se nezúčastnilo /
odevzdalo neplatné  
hlasovací lístky

Výsledky obou kol senátních voleb:

Petr Holeček 
(STAN, bez politické příslušnosti)

Veronika Vrecionová
(ODS)

Volební účast: 18,3 %

231  
hlasů

82,5 % 

49  
hlasů
17,5 % 

2. kolo 2. kolo

565  
odevzdaných 
platných hlasů

988  
občanů  
se nezúčastnilo /
odevzdalo neplatné  
hlasovací lístky

Výsledky voleb (strany, které získaly zastupitelská křesla)Volební účast: 37,15 %

STAN

135  

23,9 % 

92  

16,3 % 
64  

11,3 % 
60  

10,6 % 
55  

9,7 % 30  

5,3 % 

ANO 2011

ODS ČSSD KSČM

TOP 09

543  
odevzdaných  
platných hlasů

1.010  
občanů  
se nezúčastnilo /
odevzdalo neplatné  
hlasovací lístky

Do 2. kola postoupili:

Petr Holeček 
(STAN, bez politické příslušnosti)

Veronika Vrecionová
(ODS)

250  
hlasů
46 % 

55  
hlasů
10 % 

Volební účast: 37,03 %

voličů ve Veltrusích 1.553
vydáno obálek 577
odevzdáno platných hlasů 565

voličů ve Veltrusích 1.553
vydáno obálek 575
odevzdáno platných hlasů 543

voličů ve Veltrusích 1.552
vydáno obálek 284
odevzdáno platných hlasů 280
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Jak se volilo ve Veltrusích
Jak všichni dobře víme, 
na začátku října proběhly 
volby do zastupitelstev kra-
jů a do jedné třetiny Senátu, 
které se po 6 letech týkalo 
i našeho volebního okrsku 
Mělník. Výsledkům voleb 
v celostátním měřítku bylo 
ve sdělovacích prostředcích 
věnováno tolik prostoru, 
že každý, kdo nežije v izo-
laci, jim chtě nechtě ne-
mohl uniknout. Podívám se 
na proběhnuvší volby po-
hledem zaostřeným na naše 
město a komunitu lidí, kteří 
tvoří mé nejbližší okolí. Již 
několik let nám takový po-
hled umožňuje přehledný 
web Českého statistického 
úřadu www.volby.cz. Zavalit 
vás tady daty zkopírovaný-
mi od statistiků mi přijde 
zbytečné (i když se tomu 
úplně nevyhnu). To by má 
stať mohla končit uvedeným 
odkazem. Takže mi dovolte, 
abych vám v následujících 
řádcích interpretoval svůj 
pohled.

Volební účast 
V tomto ohledu jsme se za-
řadili do lehkého nadprů-
měru jak v krajských, tak 
senátních volbách. Tento 
fakt je určitě příjemným 
zjištěním, přestože necelých 
40 %, potažmo 20 % u dru-
hého kola voleb senátních, 
nejsou z mého pohledu hod-
noty, které by byly jakkoli 
závratné, a svědčí o celospo-

lečenském trendu ztráty 
zájmu o dění ve veřejném 
prostoru a zřejmě i důvěry 
ve volené zástupce, který se 
začíná projevovat po celém 
světě. Což je škoda, protože 
právě tyto volby mě zaujaly 
nabídkou kandidátů, na kte-
ré si člověk mohl takříkajíc 
„sáhnout“. Na mnoha kan-
didátkách se objevila jména 
úspěšných místních politiků 
z blízkého okolí, kteří si vět-
šinou místo na nich zajistili 
zejména úspěšnou prací pro 
svou obec. Ačkoli někomu 
může připadat krajské za-
stupitelstvo už příliš vzdá-
lené a Senát možná zbyteč-
ný, je dobré si uvědomit, že 
i tyto instituce naše životy 
výrazně ovlivňují. Možnost 
vyslat do nich zástupce z na-
šeho regionu pro nás může 
mít pozitivní důsledky. Kraje 
rozhodují mimo jiné o tom, 
kam a do čeho se budou 
investovat „velké peníze 
z Bruselu“ a Senát můžeme 
vnímat např. jako lokální na-
pojení na centrální politiku. 
Přesto se i po těchto volbách 
opět objevily hlasy navrhu-
jící jeho zrušení, zejména 
z úst těch, kteří neuspěli. 
Možná by bylo lépe zamys-
let se právě nad možnostmi, 
které Senátu dává specifický 
volební systém úzce spoju-
jící senátory s jejich regio-
ny, a využít jich. To je sice 
výzva spíše pro specialisty 
na ústavní právo, ale kdo ví, 
třeba se podobný návrh ob-
jeví v některém z volebních 

programů pro volby do po-
slanecké sněmovny.

A kdo nás nejvíce 
zaujal? 
Mnoho z vás, kteří se nakonec 
rozhodli využít svého práva 
volby, zapomnělo na tradič-
ní pravo-levé dělení politic-
ké scény, které v posledních 
letech zažívá celosvětově ur-
čitou krizi. Tentokrát z toho 
netěžili populisté, ale právě 
výše zmínění místní úspěšní 
komunální politici. Nejzají-
mavější kandidátku pro vel-
truské voliče v tomto smyslu 
zřejmě sestavilo hnutí STAN, 
jehož kandidáti uspěli nejlé-
pe jak v krajských, tak senát-
ních volbách s poměrně sluš-
ným náskokem před hnutím 
ANO. To u nás ovládlo po-
slední volby do poslanecké 
sněmovny, následováno tra-
dičními rivaly z minulosti: 
ČSSD a v těsném závěsu ODS. 
Pro někoho mohlo být pře-
kvapením, že i v krajských 
volbách, které nemají na ce-
lostátní a zahraniční politiku 
tak zásadní vliv, určitou část 
voličů ovlivnila rostoucí ne-
jistota a obavy z konce světa 
takového, jaký známe. Tyto 
obavy mají v dnešní době 
jistě své opodstatnění. Svět 
kolem nás se skutečně mění 
rychlostí, která nemá obdo-
by, a proto jsou tyto emoce, 
kterým všichni do určité 
míry podléháme, pochopi-
telné. Nicméně strany hrají-

cí převážně  na tuto strunu 
pro mě nenabídly program 
související přímo s agen-
dou, kterou je možné z po-
zice krajských zastupitelů 
či radních skutečně ovlivnit. 
Přesto kdyby volby dopad-
ly na celokrajské úrovni tak 
jako u nás, někteří z nich by 
se i přes tento zdánlivý hen-
dikep do zastupitelstva kraje 
dostali.

Volební právo je určitě 
právem v tom smyslu, že 
nám umožňuje nejen svo-
bodnou možnost volby, ale 
i právo nevolit. A asi je to 
tak správně. Pro mě osobě 
je spíše než právem morální 
povinností a určitým mini-
mem, kterým mohu vyjádřit 
svůj názor a pokusit se po-
sunout běh věcí veřejných 
blíže k obrazu svému, je-
muž čas od času věnuji pár 
minut svého života. I když 
chci-li se rozhodnout řád-
ně, tak samozřejmě studiu 
jednotlivých programů mu-
sím věnovat času více a ni-
kdy to nebývá rozhodování 
jednoduché. Každopádně 
je pro mě největší motivací 
zejména to, že nechci svou 
„nevolbou“ nechat za sebe 
proporcionálně volit ostatní. 
Proto bych chtěl poděkovat 
všem, kteří i letos našli pár 
minut svého života, aby svou 
volbou vyjádřili svůj názor 
na to, jak si představují bu-
doucnost svou i svého okolí. 

Lukáš Kohout

Dotazy a názory občanů
Zajímá nás, co zajímá vás. Máte-li jakýkoli problém 
či otázku, nebo se chcete se čtenáři podělit o svoje 
komentáře k dění ve městě, neváhejte nás kon-
taktovat na listy@veltrusy.cz. Budeme se snažit 
zprostředkovat vám odpověď příslušného pracovní-
ka městského úřadu, nebo zveřejnit váš názor. 

Uzávěrka příštího čísla je 15. 2. 2017.

Omluva
Milí čtenáři, prosím, přijměte omluvu 
za uveřejnění nepravdivého článku 
v minulém vydání Veltruských listů.
Napsali jsme o Válce bram-
borové, která se nakonec 
neuskutečnila kvůli špatné-
mu počasí. Časově vychá-
zel tisk zpravodaje přesně 
do prostoru, kdy velmi za-
jímavá pozvánka na akci by 
už nebyla aktuální a zároveň 

psát o ní po třech měsících 
nám také nepřipadalo příliš 
vhodné. 
Děkujeme za pochopení,

Za redakci
Barbora Bělková
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Na začátku listopadu  
jsme vzpomínali na zesnulé
Organizace Dušičkové slavnosti se letos ujala správa zámku Veltrusy. 

Rudolf Chotek
Veltruští se nejprve sešli 
u kostela Narození sv. Jana 
Křtitele, kde vzpomněli 
s kastelánem Pavlem Ec-
lerem památky Rudolfa hra-
běte Chotka. 

Byl to právě Rudolf Cho-
tek, nejvýznačnější před-
stavitel veltruského chot-
kovského rodu, kdo v roce 
1754 uspořádal za účasti 
císařovny Marie Terezie 
první průmyslový veletrh, 
na tu dobu velice moderní 
a převratnou výstavu. Jeho 
dalším důležitým počinem 
bylo i zprovoznění prvního 
veltruského mostu přes Vl-
tavu a všestranné zvelebová-
ní zdejšího panství. Ve Vídni 
se těšil mimořádné přízni 
a důvěře Marie Terezie i její-

ho chotě. Zemřel dne 7. čer-
vence 1771 a byl pochován 
jako jediný z celého rodu 
právě v hrobce veltruského 
kostela.

Ferdinand 
Kinský
Dušičkový průvod se poté 
přesunul ke kapli Kinských 
uctít památku knížete Fer-
dinanda. Kaple je celoročně 
uzamčená, ale pro tuto příle-
žitost ji nechal veltruský sta-
rosta Filip Volák po čtyřech 
letech otevřít a vyčistit její 
okolí. Vysvětlil, že kaple není 
majetkem města a majet-
kové poměry Kinských jsou 
poměrně složité, navíc nikdo 
z potomků nejeví o památku 
zájem. Proto kaple dlouho-

době chátrá a její okolí za-
růstá plevelem. Místní o ní 
většinou vědí, ale pro turisty 
byl tento monument done-
dávna jen tajemnou stavbou. 
Nově můžete ovšem u kaple 
najít informační cedule, kte-
ré nechalo vyhotovit město 
Veltrusy. 

Kaple zde byla postavena 
na památku tragické smrti 
knížete Ferdinanda Kinské-
ho, významného důstojníka 
napoleonských válek, vý-
borného diplomata i vojáka. 
Když si vzal koncem roku 
1812 dovolenou od svého 
pluku ve Vídni, zajel na chot-
kovské panství navštívit své 
bývalé vojenské druhy. Se-
šel se s nimi ve veltruském 
zájezdním hostinci (budova 
kláštera). Když ze setkání 
odjížděl, smrtelně se zranil 

při pádu z koně právě v těch-
to místech, které pak Chot-
kové na věčné časy věnovali 
rodině Kinských. 

Písně o smrti
Zájemci o dušičkový koncert 
se pak mohli vydat svíčkami 
osvětlenou cestou směrem 
k zámku, kde na ně čekal 
převozník, který je převe-
zl na pramici přes Špígl. 
Na louce pod širým nebem 
a za svitu ohňů zazněly lido-
vé písně o smrti v provedení 
ansámblu Matěje Kratochví-
la.

Barbora Bělková
Zdroj: ing. Otakar Špecinger: 
Rudolf hrabě Chotek, Tragé-
die plukovníka Ferdinanda 
Kinského

Kaple Kinských byla zcela výjimečně otevřena veřejnosti Koncert před zámkem završil vzpomínání na zesnulé 
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ZÁMEK A PARK

Na zámek za starobylou 
adventní i vánoční náladou 
Po večerním dušičkovém koncertu na Špíglu, který svou mimořádnou atmo-
sférou podtrhl duchovní význam svátku, se o něco podobného se snažíme 
i v adventní době. 

Vánoční tvoření a pohádka 
s nadílkou se odehraje prav-
děpodobně ještě před vytiš-
těním tohoto čísla, zveme 
vás tedy už jen na prosin-
cové akce. Věříme, že chlad 
nebo déšť vás neodradí 
od jejich návštěvy. 

Adventní  
prohlídky
O	 víkendech	 od	 26. 11.	
do	18.	12.	se téma adventu 
a Vánoc na zámku zobrazí 
v úpravě edukační zámecké 
prohlídky, autenticky nahlí-
žející na skromné a pokorné 
prožívání Vánoc posledními 
dvěma generacemi majitelů 
veltruského zámku. Součás-
tí upravené prohlídky bude 
i návštěva jindy nepřístupné 
zámecké kaple sv. Kříže. 

Výstava  
v infocentru
Každý	 den	 mimo	 pondělí	
od	26.	11.	do	18.	12. bude 
v zámeckém infocentru ote-
vřena výstava s příznačným 
názvem „Vánoce	 v	 domě	
pana	 lesního“, která je po-
jata jako letmé ohlédnutí 
za měšťanskými Vánocemi. 
Výstava je dokladem jiného 
vnímání vánočních svátků 
rozdílnými společenskými 
skupinami v minulosti. 

Vánoční koncert 
10.	prosince se můžete těšit 
na Vánoční	 koncert	 Zuza-
ny	 Lapčíkové	 a	 Vladislava	
Bláhy. Zuzana Lapčíková 
(zpěv, cimbál) a Vladislav 
Bláha (kytara) na vás budou 
připraveni v Rudolfově sále 
zámku. Toto strhující duo se 
svojí originalitou zvukově 
i repertoárově vymyká tra-
dičním nástrojovým sesku-
pením. Během krátké doby 
získalo pozornost publika 
i předních českých skladate-
lů, jako jsou například Miloš 
Štědroň, Antonín Tučapský, 
Milan Tesař a Jan Meisl, kteří 
pro ně napsali své skladby. Je 
to zejména atraktivní a dra-
matický způsob hudební ko-
munikace s publikem v žán-
rově pestrých a zajímavých 
skladbách, co duu napomá-
há vytvořit vřelé přijímání 
hudby publikem všech ge-
nerací. 
Vstupné:	200 Kč
Vstupenky je potřeba za-

koupit předem nebo si je za-
rezervovat. Rezervace na:
+420 315 781 146,
+420 724 348 776, 
auerova.jana@npu.cz.

Zakoupení či vyzved-
nutí je možné v informač-
ním centru zámku u hlavní 
vstupní brány.

S ohledem na roční 
dobu je potřeba zvolit obuv 
do zimy i blátivých cest. 
Současně upozorňujeme, že 
sice bude umožněn příjezd 
autem na služební parkovi-
ště u hospodářského dvora, 
ale počet parkovacích míst 
je zde omezen a nejbližší 
další parkovací místa jsou 
až u autocampu. Varianta 
procházky nočním parkem 
tedy není vůbec od věci pro 
ty, kteří to ocení. Pořádat 
zimní akci na bývalém let-

ním sídle má bohužel mnohá 
úskalí a nedostatek parkova-
cích míst k nim patří…. Ale to 
snad nemůže být překážkou 
pro krásný kulturní zážitek 
v malebném historickém 
prostředí.  

Živý betlém
18.	prosince obnovíme tra-
dici živého betlému na zám-
ku a po jeho skončení, cca 
v 16:00, vás pozveme na po-
hádku pro děti od 3 let s ná-
zvem „Vánoční	 putování	
s	anděly“.

V 15:00 hodin se můžete 
přidat k průvodu k betlé-
mu, který v tu dobu vychází 
od brány zámku. V betlému 
nebudou kromě Marie, Jo-
sefa a dalších postav chybět 
ani živá zvířata včetně os-
líka nebo velblouda. Kolem 
14:30 vyrazí druhý průvod 
od Holandského selského 
domu a před zámkem se oba 
průvody potkají.
Vstupné	 na	 pohádku:		

dospělí 100 Kč, děti 70 Kč.
Pokud to počasí dovolí, 

bude v tento den opět fungo-
vat mezi Veltrusy a zámkem 
kyvadlová doprava koňské-
ho povozu, a to od 11:00 
do 15:15 v ceně 50 Kč (do-
spělí) a 30 Kč (děti 6 – 15 
let) za jednu jízdu.  

Občerstvení 
v zimním parku
Pro ty, kdož si v zimě vyjdou 
jen tak do parku, možná 
bude podstatná následující 
informace, kde se ohřát: 
Zámecká kavárna	Důlék 

má otevřeno do konce roku 
pátky 14:00–20:00, víkendy: 
11:00–20:00.

Zámecká	 restaura-
ce má otevřeno do konce 
roku o víkendech a svátcích 
11:00 –17:00, na Štědrý den 
11:00– 16:30. 

Vánoční stromky 
pro zvířátka
Letos v zámeckém parku 
ozdobíme i stromky	 zví-
řátkům, v málo známém, 
a přesto malebném místě 
bývalého Vrchnostenského 
lesa u Veltrus – v rozšíře-
né části obory na bočním 
průhledu, kde dříve stával 
tak zvaný Modrý	 pavilon, 
takzvaný též Pavilon	 v	 du-
bině. Tento zvyk, myslet 
na potřebné i z řad lesních 
zvířat, se pomaloučku ča-
sem vytrácí – a to je škoda. 
Na procházku do parku s se-
bou tedy můžete vzít dobro-
ty pro zvířata od zajíců, přes 
ptáky až po daňky, kteří by 
letos měli novou část obory 
poprvé začít obývat. Chut-
ná jim suché tvrdé pečivo 
(nenamazané, bez plísně), 
mrkev, jablko, lojové kou-
le se semínky a podobně…. 
upevněné na provázky z pří-
rodního materiálu, kterými 
stromky pro zvířátka ověsíte 
(ne kovové háčky ani spon-
ky, těmi byste zvířatům ublí-
žili!), nebo i jen pohozené 
na zem…  Pokud nevíte, kde 
místo hledat, ptejte se v info-
centru u brány parku. 
Ať už zvolíte z uvedené na-
bídky cokoliv, doufáme, že 
budete odcházet s pravou 
adventní nebo vánoční ná-
ladou.

Za správu zámku 
Pavel Ecler, kastelán 

foto: Jan Kadeřábek
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Zažili jsme ve Veltrusích
6. října 2016 přivezl do Veltrus vysta-
vit své fotografie mezinárodně uzná-
vaný fotograf Petr Slavík.
Petr před třemi lety před-
nášel v místní klubovně 
o svých zážitcích fotografa 
divoké přírody. Tentokrát 
přivezl své velkoformátové 
fotografie do Výstavní síně 
Ladislava Čepeláka na měst-
ském úřadě. Síň při vernisáži 
doslova praskala ve švech, 
zaplnila se z větší části jeho 
přáteli a obdivovateli. Jed-
ním z nich byl i Tomáš Votru-
ba, který přijel doprovodit 
vernisáž hrou na kytaru 
a zpěvem.

Petr o svých fotografiích 
promluvil převážně během 
rozhovorů s jednotlivci. Jako 
správný fotograf si přál, aby 
za něj promluvily přede-
vším jeho obrázky. Fotky 
byly pořízeny na čtyřech 
kontinentech a opravdu stá-
ly za zhlédnutí. Mohli jste 
na nich spatřit například 
moment, kdy stará pelichají-
cí ale šikovná medvědice loví 
rybu z řeky, nebo krásného, 
„narcistického“ mladého 

medvěda, který si k žádné-
mu úlovku během focení ne-
přišel, zato byl velice fotoge-
nický. 

Petr miluje divokou pří-
rodu, vypravuje se za ní 
pravidelně i na ta nejhůře 
přístupná místa naší plane-
ty: do tropických pralesů, 
na zamrzlé pláně Arktidy 
nebo do hustých lesů Minne-
soty. A ne vždy je úspěšný...

Petr se věnuje dobročin-
ným projektům po celém 
světě a dražbou svých foto-
grafií přispívá na záchranu 
ohrožených druhů. Je auto-
rem publikace Divoká srdce, 
věnované tvorům chovaným 
v zajetí, a spoluautorem kni-
hy Divoká planeta. Pravidel-
ně publikuje v mezinárod-
ních časopisech o cestování 
a přírodě. Co se týče výstav, 
není žádným nováčkem. Má 
jich za sebou již přes 60.

Barbora Bělková
foto: Jakub Andrle

Sváteční večer 17. listopadu byl  
ve Veltrusích ve znamení bigbítu. 
V sále restaurace Na Závisti 
vystoupila jedna z jeho le-
gend – skupina Brutus. I ti, 
pro které není tahle muzika 
přímo jejich šálkem kávy, 
mohli tuhle partu zaregist-
rovat díky prvotině režiséra 
Saši Gedeona Indiánské léto, 
ve které hraje jejich hudba 
i živé vystoupení význam-
nou roli. To, že tahle kapela 
brázdí česká pódia už 50 let, 
bylo na první pohled patrné 
ze skladby obecenstva: tvo-
řily ho tři generace fanouš-
ků, kterých se tu sešly necelé 
dvě stovky. Skupina Brutus 
se řadí mezi tzv. zábavo-
vé kapely, čemuž nezůstala 
nic dlužna, protože zábava 
v sále byla v průběhu celého 
více než tříhodinového vy-
stoupení skutečně báječná. 
Věkově pestré nebylo jen 

publikum, také Brutus svůj 
ansámbl částečně omladil. 
V průběhu večera zazně-
ly písničky starší i novější, 
tvrdší i plouživé. A tak, jak 
to má být, v samotném zá-
věru došlo i největší hity 
jako „Opijem se!“ nebo „Pů-
jdem spolu do nebe“, které 
jste mimo jiné mohli slyšet 
ve výše zmíněném filmu. 
Za organizaci této akce se 
sluší poděkovat hlavnímu 
organizátorovi Petrovi Pro-
cházkovi, restauraci Na Zá-
visti za poskytnutí zázemí, 
SDH Veltrusy za pomoc 
s organizací, městu Veltrusy 
za zapůjčení pódia a distri-
buci vstupenek a zejména 
skvělým návštěvníkům, bez 
kterých by celé to snažení 
nemělo smysl.

Lukáš Kohout

Saša Pleska, foto Jakub Andrle

Sál restaurace Na Závisti praskal ve švech, foto bb

Tomáš Votruba uvedl vernisáž písní

Petr Slavík nadšeně vyprávěl o svých zážitcích
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Advent se ve Veltrusích poprvé 
slavil v parčíku u školy
Rozsvěcení vánočního stromku změnilo za několik posledních let již podruhé 
své dějiště. Prostor parčíku u školy byl pro tuto příležitost přímo vytvořen – 
vzhledem k velké účasti lidí je tu mnohem bezpečněji a nejsou nutné uzavírky 
silnic. Vzrostlý smrk bude od nynějška sloužit jako vánoční stromek.

Nový chodník v parku u školy zaplnilo přes 300 lidí z Veltrus a okolí

Vocal band  
Markéty Aptové z Veltrus Gruzínské slané placky Hlavní vánoční strom Veltrus

Oslavou adventu prováze-
la čerstvá členka kulturní-
ho výboru Soňa Machová. 
V úvodu vyslovila naději, že 
vánoční stromek ve Veltru-
sích snad našel své konečné 
místo, i vzhledem k tomu, 
že dobu Vánoc si spojuje-
me nejvíce právě s dětmi. 
Upozornila též na nápadité 
ozdoby na stromku, které 
vyráběli žáci základní školy 
a místní maminky se svými 
potomky.

V programu nemohl chy-
bět pěvecký sbor Tutti can-
tate, kralupští žesťoví sólisté 
pod vedením kapelníka Rad-
ka Dvořáka, malí hudebníci 
ze základní školy se svými 
flétničkami ani Vocal band 
Markéty Aptové. Všichni se 

stali již tradičním hudebním 
doprovodem této předvá-
noční akce.

Příchozí se mohli občerst-
vit vánočním cukrovím, kte-
ré napekly místní maminky 
ve školní zkušební kuchyň-
ce. Za dobrovolný příspě-
vek bylo k dispozici i svaře-
né víno a sladký čaj, které 
připravily kuchařky ze ZŠ. 
A o tom, že obojí chutnalo, 
svědčila i spotřeba: 40 litrů 
čaje došlo během první ho-
diny, 70 litrů vína se dopilo 
těsně před koncem progra-
mu.

K ochutnávání toho bylo 
ale více. Sýrové produk-
ty domácí sýrárny Pavlíny 
Řezáčové z Bukole, slané 
gruzínské placky (plněné 

sýrem či masem) chačapuri 
a čebureky manželů Trno-
branských z Úžic, výrobky 
z medu včetně silné horké 
medoviny Kamily Rubešové 
z Kozomína či tradiční ob-
čerstvení uzenářství Kohout 
a synové.

Akce se konala i díky pod-
poře Středočeského kraje, 
projektu Kulturní dny ve Vel-
trusích. Proto byl na pódiu 
přivítán i host, nový radní 
Středočeského kraje Jan 
Skopeček. Ve svém krátkém 
vystoupení velmi pozitivně 
hodnotil celou akci a přiznal, 
že se dobře baví.

Moderátorka tlumočila 
vzkaz od kralupského faráře 
Františka Masaříka, který se 
nemohl akce zúčastnit, ale 
přesto Veltrusům žehná a sr-
dečně zve na půlnoční mši 
do kostela Narození sv. Jana 
Křtitele ve Veltrusích, která 
se uskuteční 24. prosince 
ve 22:30.

I přes obavy některých 
místních lidí se v neděli 
zároveň rozsvítil předloni 
vysazený vánoční stromek 
na náměstí Antonína Dvořá-
ka. Veltrusy mají tedy od le-
tošního roku osvětlené vá-
noční stromky dva.

bb
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VÝSTAVY  
VÝROBKŮ  
Z PŘÁSTEK
8. prosince 2016
18:00

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

Město Veltrusy si Vás dovoluje pozvat  
do Výstavní síně Ladislava Čepeláka  
na městském úřadě na vernisáž

PROSINEC

8

ZPÍVÁNÍ  
u vánočního stromku
24. prosince 2016, 14:00
náměstí Antonína Dvořáka

Vzkaz  
v láhvi

ČT 15.	12. 20:15	
Dánsko, 2016

Režie: Hans Petter Moland

Líná 
zátoka

ČT 19.	1.	20:15
Francie, 2016

Režie: Bruno Dumont

Mustang
ČT 16.	2.	20:15	

Francie, 2015
Režie: Deniz Gamze Ergüven

PROSINEC

24
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Amatérský pěvecký sbor Tutti Cantate 
vás srdečně zve na svůj již tradiční 

 

 

 

 

17. 12. 2016 od 17 hodin na sále 
v restauraci Na Závisti ve Veltrusích 

PROSINEC

17
ÚNOR

25

M A S O 
P U S T

V E L T R U S K Ý 

Město Veltrusy, ASPV, AFK,  
Obec baráčníků a RC Havránek pořádají

v  s o b ot u  

2 5 .  ú n o ra
o d 9 . 0 0 
zabijačkové hody a ukázka  
staročeské zabijačky na hřišti  
AFK Veltrusy  
(Řeznictví Kohout a synové)

1 0 . 0 0 
shromáždění masek na ná-
městí  
a průvod ulicemi města za  
doprovodu kapely  
(Kralupská dechovka)

1 1 . 3 0
příchod průvodu na hřiště 
AFK

1 1 . 3 0 – 1 3 . 3 0
přehlídka masek, sportovní  
a dovednostní soutěže pro 
děti i dospělé, vyhodnocení 
maškar – 1. cena uzené se-
látko 

1 5 . 0 0
dětský karneval v sokolovně  
(RC Havránek)

Všichni jste srdečně zváni

Každá maškara obdrží zdarma 
na hřišti černou polévku

2 0 1 7

Třetí ročník 

Novoročního 
novoveského běhu
Kdy: v neděli 1. ledna 2017 ve 14:00 hodin
Kde: na návsi v Nové Vsi
Trasa je dlouhá cca 5,8 km. 
Účast (zejména dětí) prosíme, potvrďte.
Kontakt: e-mail: mkmirejovice@mkmirejovice.cz,  
tel.: 723 008 921

LEDEN

1

Výzva umělcům místním i přespolním

Podělte se o své výtvory a přijďte je vystavit 
do Výstavní síně Ladislava Čepeláka na měst-
ském úřadě ve Veltrusích. Nabízíme komor-
ní prostředí pro výstavy obrazů, fotografií, 
keramiky a další tvorby. Vernisáže se konají 
obvykle ve čtvrtek v 18 hodin a nabyly cha-
rakteru příjemných podvečerů. Výstavy trvají 
zpravidla 4 týdny.

Kontakt:	kultura@veltrusy.cz
Web:	veltrusy.cz  
(Život v obci – Výstavní síň Ladislava čepeláka)

PROSINEC

10

TYJÁTJÁTRA 2016 (pořádá DS Scéna Kralupy)

so 3. 12. 2016 20:00

KUK! Praha: Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme...
so 14. 1. 2017 20:00

DS Ty-já-tr: Ron Hawdon – Dokonalá svatba
22:30 Z DAVU! (koncert)

so 28. 1. 2017 20:00

DS Scéna Kralupy: Ota Ornest – Já měla hezkej 
život (premiéra)
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Klid,  
prosím!
Město Veltrusy vás zve 
na vernisáž a hudební vy-
stoupení umělkyně až re-
nesančního záběru – Milli 
Janatkové, které se konají 
2. 3. 2017 od 18:00. Autor-
ka, pocházející z Mělníka, se 
mimo jiné zabývá výtvarnou 
tvorbou, grafikou, módním 
návrhářstvím, zpěvem, hrou 
na kytaru či výrazovým tan-
cem, který se svou hudební 
tvorbou spojuje. Za tu byla 
dokonce několikrát nomino-
vána na řadu hudebních cen 
doma i v zahraničí. Více se 
o této všestranné umělkyni 
můžete dozvědět na jejích 
webových stránkách http://
millijanatkova.com/. Pro 
tento večer pro Vás připra-
vujeme i další hudební pře-
kvapení, které si v tuto chvíli 
ještě necháme pro sebe.

Lukáš Kohout

KLID, 
PROSÍM!

2. březen 2017

18:00

vernisáž obrazů
Výstavní síň 

Ladislava Čepeláka 

19:00

koncert
klubovna nad sokolovnou

BŘEZEN

2

WASHINGTON DC
podruhé

Město Veltrusy zve na cestopisnou besedu
LEDEN

24

Po několika kratších pobytech se David Šťáva vydal do Spojených států na delší čas a s celou rodinou. 
Vrátil se s hlavou plnou poznatků o specifikách života za velkou louží, spoustou fotografií a kufrem 
plným zajímavých materiálů k nahlédnutí. O to vše se s námi přijde podělit 
v úterý 24. ledna od 18:00 do klubovny ASPV Veltrusy.

úterý 24. ledna 2017
18:00
klubovna nad sokolovnou
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MALÉ OHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí za rokem 2016

1. 12. 1.  Beseda „K moři na kole“ - 
Nordkapp 2015

2. 21. 1. Vernisáž výstavy dětských 
návrhů parčíku u ZŠ

3. 10. 2. Beseda „Všechna kouzla Toga“
4. 13. 2. Veltruský masopust
5. 3. 3. Výstava prací žáků ZŠ
6. 23. 3. Beseda „Venezuela“
7. 1. 4.  Literární večer s Patrickem 

Zandlem
8. 7. 4. Vernisáž výstavy fotografií 

Jiřího Karase: Krajina
9. 15. 4. Koncert: Jiří Schmitzer a Baťa
10. 16. 4. Ukliďme Česko a Veltrusy
11. 30. 4. Běh veltruským parkem
12. 5. 5. Výstava Karla Kušky: Přesuny
13. 8. 5. Memoriál Ládi Kubce
14. 13. 5. Koncert Jana Řepky a Elišky 

Sýkorové
15. 2. 6. Vernisáž výstavy obrazů 

Karolíny Borecké
16. 13. 8. Dožínky hraběte Chotka
17. 13. 8. Fotbalový turnaj „O pohár 

starosty města Veltrusy“
18. 1. 9. Vernisáž výstavy keramiky 

Ondřeje Pecky
19. 6. 9. Beseda o páchníku hnědém
20. 10. 9. Happening na starém mostě
21. 1. 10. Pétanque Cup
22. 6. 10. Vernisáž výstavy fotografií 

Petra Slavíka
23. 11. 11. Lampionový průvod
24. 17. 11. Koncert skupiny Brutus
25. 27. 11. Rozsvícení vánočního stromu
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11. listopadu se parčík rozzářil 
dětskými lampionky a světýlky
Slavnostní  
ukončení  
projektu
Programu, kde byla předsta-
vena historie projektu i jeho 
současný stav a vyslovila se 
poděkování všem dárcům, 
sponzorům a podporova-
telům celého projektu, se 
zúčastnilo zhruba 150 lidí. 
Po oficiální části následo-
valo společné rozsvícení 
parčíku a tím i jeho symbo-
lické pokřtění, návštěvníci 
mohli také zhlédnout ohňo-
vou show. Do parčíku přijel 
i Martin na bílém koni, který 
odvedl lampionový průvod 
do zámeckého parku. Tam 
si odvážné děti mohly projít 
tajemnou cestu za světýlky, 
na jejímž konci byly za sta-
tečnost odměněny perní-
kovým koněm. Celou akci 

přijela natočit i kralupská 
televize.

Příští rok  
se pokračuje
Slavnostním otevřením však 
celý projekt parčíku nekončí. 
Uzavřela se sice spolupráce 
s nadací VIA, ale velmi rádi 
bychom projekt dokončili 
podle studie Patrika Hoff-
mana, to znamená dodali 
chybějící lavičky, dodělali 
veřejné osvětlení, osázeli 
velký záhon u šaten školy, 
dokončili závlahu atd. Už teď 
píšeme další žádosti o gran-
ty, dotace a sponzorské 
dary a objevovat se budeme 
v příštím roce na různých 
veltruských akcích, kde nás 
opět budete moci podpořit 
třeba pečením nebo tím, že 
se u nás občerstvíte.

Poděkování
Realizační tým děkuje 
i na tomto místě všem, kteří 
se projektu jakkoliv zúčast-
nili. Projekt byl finančně 
náročný a nemohl by se rea-
lizovat bez hlavních partne-
rů, dárců a sponzorů. Mezi 
ně patří především Nadace 
VIA a společnosti Hornbach 
a Net4Gas, které jsou hlavní-
mi partnery celého progra-
mu Místo, kde žijeme. 

Poděkování patří také 
městu Veltrusy, které se 
do projektu zapojilo a svým 
finančním přispěním po-
mohlo vybudovat především 
novou cestu. 

Sponzorským darem 100 
tisíc korun náš projekt pod-
pořila firma BPD Partners. 

Poděkování patří i všem 
firmám, podnikatelům a živ-
nostníkům, kteří nám vyho-

věli a poskytli nám své zboží, 
služby či práci se slevami či 
zcela zdarma. Patří mezi ně 
firma Beton Brož, zahrad-
nictví Jelínek, firma Služby, 
stavby, montáže, s. r. o., truh-
lářství Klejna, autodopra-
va Pospíšil, firma Promex 
a Petr Pauza.

Neméně důležitá byla 
účast lidí na brigádách. Cel-
kem se konalo 15 brigád 
a v projektu se odpracovalo 
přes 1700 brigádnických ho-
din. Velmi rádi bychom touto 
cestou poděkovali všem, kte-
ří na brigády chodili a věno-
vali své volné víkendy či let-
ní večery, aby nám pomohli 
dovést celý parčík do stavu, 
v jakém se nachází dnes. 
Mnohdy se jednalo opravdu 
o fyzicky velmi náročné čin-
nosti. Při všech brigádách 
pomáhaly i děti, třeba i jen 
tím, že nechaly své rodiče 

PARČÍK U ZŠ

Nová cesta v parčíku se téměř zaplnila
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PARČÍK U ZŠ

 Kralupská televize zpovídala i architekta parčíku Patrika Hoffmana Svatý Martin na bílém koni doprovodil děti na světýlkovou stezku do parku

bpd partners

Co si myslíte o parčíku?
Koncem listopadu jsme vás oslovili bleskovou anketou, nejen prostřednictvím 
internetu, ale i na místě realizace, jedna skupina byla dokonce vyzpovídána 
v hospodě. 

Ptali jsme se, jak vidíte no-
vou podobu parčíku mezi zá-
kladní a mateřskou školou, 
a tady je souhrn odpovědí. 
Odpovědělo nám 61 obča-
nů, z toho zhruba 60 pro-
cent žen a 40 procent mužů. 
Nejpočetnější byla logicky 
skupina rodičů (31 až 50 
let), která tvořila 62 procent 
respondentů, dále kategorie 
starších 51 let (13 %) a poté 
skupina dětí, převážně žáků 
ZŠ, do 15 let (10 %).
Otázky	 byly	 tři:	 Jaký 

máte názor na současnou po-
dobu parčíku? Víte, jaká má 
být konečná podoba parčí-
ku? Máte pocit, že jste byl/a 
o projektu dostatečně infor-
movan/á?

Více než polovině dotá-
zaných (34) se parčík líbí 
v podstatě bez výhrad, oce-
ňují, že vznikl příjemný 
prostor, někteří ho dokonce 
označují za nejhezčí ve měs-
tě. Respondenti v této skupi-
ně byli současně spokojeni 
s informovaností o projektu 
a častěji věděli, jak se má 
projekt dále vyvíjet.

Čtyři ohlasy byly zásadně 
negativní. Většinou bohužel 
nekonkretizovaly, co přesně 
se jim na parčíku nelíbí, pou-
ze jeden občan měl obavu, 
že je parčík ideálním mís-
tem, kam se mladí schovají 
„na fetování“. 

Velký díl 23 oslovených 
respondentů výstavbu par-

číku oceňuje s menšími či 
ojediněle většími výhrada-
mi. Patří k nim:

 § pocit, že je prostor prázd-
ný (chybí lavičky, pódium, 
zeleň, vodní prvek)

 § pocit, že je prostor moc 
zaplněný stromy

 § názor, že mělo zůstat více 
původních stromů 

 § obavy, že bude náročné 
prostor udržovat v dob-
rém stavu

 § názor, že cesta má příliš 
umělý, „betonový“ ráz 

 § názor, že stavba cesty 
byla předražená

 § názor, že cesta je zbyteč-
ně široká

 § názor, že osázení bylo 
nekvalitně provedeno 

 § názor, že nový plot u škol-
ky je ošklivý, zbytečně stí-
ní školce a nedává dětem 
možnost výhledu

 § názor, že místo setkávání 
mělo zůstat na náměstí, 
jde o nesoulad plánů

Jak má parčík vypadat ve fi-
nální podobě, vědělo 60 
procent dotázaných, někte-
ří se účastnili i plánovacích 
setkání a malá skupina do-
tázaných byla v projektu za-
pojena.

44 občanů (72 %) mělo 
podle svých slov o projektu 
dostatečné informace, 16 ni-
koliv a jeden dotázaný o in-
formace nestál.

kv

pracovat :).
Byli jsme velmi potěšeni 

zapojením veltruských obča-
nů do různých podpůrných 
akcí pro parčík, především 
do pečení pro sportovce 
a účastníky Běhu veltrus-
kým parkem a Miřejovické-
ho půlmaratonu či návštěv-
níky Dožínek na zámku 
a Happeningu na mostě. 

Jednotlivci i rodiny si 
„adoptovali“ 27 nových stro-
mů a trvalky do malého pol-
dru u školy. Většina adop-
tivních rodičů si přišla svoje 
stromy a rostlinky 22. října 

i zasadit. V příštím roce se 
adoptivní rodiče dočkají ce-
dulek se svými jmény. 

Místní obyvatelé také za-
reagovali na výzvu „stovka 
pro parčík aneb Veltrušáci 
sobě“, čímž se veřejná sbírka 
opět o pár tisícovek rozrost-
la. 

Teď už nezbývá než for-
málně ukončit naše celo-
roční snažení závěrečnou 
zprávou pro nadaci VIA, kte-
rou máme v plánu zveřejnit 
na webu parčíku i města. 
Termín jejího odevzdání je 
konec listopadu 2016. Na-

jdete v ní přehled veškerého 
financování projektu i foto-
dokumentaci proměny.

Děkujeme vám všem, kte-
ří jste po celý rok stáli při 
nás, drželi nám palce, po-
máhali nám všemi možnými 
prostředky a způsoby. Dou-
fáme, že nám zůstanete na-
kloněni i v příštím roce. 

Přejeme všem krásný ad-
ventní čas, příjemné prožití 
vánočních svátků a úspěšný, 
komunitně laděný rok 2017!

Soňa Dekastello
foto: Jan Kadeřábek

ANKETA
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KNIHOVNA

Městská knihovna ve Veltrusích  
informuje
Nabídka nových knih na dlouhé zimní večery:

Česká literatura
Evžen	Boček:	
Aristokratka ve varu, Aristo-
kratka na koni – humoristic-
ké romány
Tereza	Boučková:	
Život je nádherný – závěr 
románové trilogie
Patrik	Hartl:	
Okamžiky štěstí – dvoj-
román, příběh podaný 
z pohledu obou hrdinů – 
sourozenců 
Pavel	Kosatík:	
Věra Čáslavská. Život 
na Olympu
Milan	Kundera:	
Život je jinde – román z Čes-
koslovenska padesátých  let
Aleš	Palán:	
Nedělňátko aneb s Cimrma-
nem v zádech  – rozhovory 
s Miloněm Čepelkou
Radka	Třeštíková:	
Bábovky – příběhy dvanácti 
žen
Martin	Vopěnka:	
Pátý rozměr  – filosofické 
úvahy o vesmíru a životě
Michael	Žantovský:	
Havel
Ochlazení – špionážní thri-
ller z blízké budoucnosti

Světová literatura
Roald	Dahl:	
Přepínám. Deset příběhů 
o letcích
Anthony	Doerr:	
Zeď vzpomínek – povídky
Robert	Fulghum:	
Poprask v sýrové uličce – 
úvahy, postřehy
Orham	Pamuk:	
Istambul – autobiografické 
vzpomínky autora – nositele 
Nobelovy ceny
John	Irving:	
Ulice záhadných tajemství

Jonas	Jonasson:	
Zabiják Anders a jeho 
přátelé
Haruki	Murakami:	
Hon na ovci – jedna z auto-
rových raných prací z 80. let
Patrick	Taylor:	
Doktore, to se teda povedlo, 
Doktore, to je ale kotrmelec!
Donald	Westlake:	
Pozdvižení v klášteře – hu-
moristická krimi

Romány pro ženy
Sandra	Brown:	
Skryté zlo
Martina	Cole:	
Bestie
Jackie	Collins:	
Naivní mrcha
Jill	Alexander	Essbaum:	
Hausfrau
Jojo	Moyesová	:	
Jeden plus jedna
Brigitte	Riebeová:	
Krásná Filipína – historický 
román
Kathleen	Woodiwiss:	
Popel ve větru

Detektivní 
romány
M.	H.	Clarková:	
Má rád hudbu, rád tančí
Anders	de	la	Motte:	
Ultimatum 
A.	Christie,	Ch.	Osborne:
Neočekávaný host – beletri-
stická forma známé divadel-
ní hry
Erik	Axl	Sund:	
Vraní dívka
Charlotte	Linková:	
Ctitel
Bernard	Minier:	
Mráz

Dror	Mišani:	
Případ pohřešovaného – 
autor je uznávaným izrael-
ským literárním vědcem
Bragi	Steinar:	
Planina – psychologický 
thriller z prostředí Islandu
Vlastimil	Vondruška:	
Letopisy královské komory 
I. – III., X.

Dobrodružné
romány
V.	J.	Cruise:	
Případ Trudeau
Clive	Cussler:	
Hrobka krále Hunů
Tom	Harper:	
Stanice Zodiak
Iain	King:	
Tajemství posledního na-
cisty

Naučná literatura
pro dospělé
Angeles	Arrien:	
Druhá polovina života
Harald	Harazim:	
Dobrodružství v přírodě pro 
děti
Petr	Feldstein:	
Zlaté hroty (Zátopková, 
Železný, Špotáková)
Petr	Čermák:	
Ikony fotbalu
Petr	Kulhánek:	
Blýskání  aneb Třináctero 
vyprávění o plazmatu
Louise	Riotteová:	
Růže milují česnek – netra-
diční  příručka pro zahrád-
káře
Zdeněk	Ležák:	
Stopa legionáře 1914–2014 – 
komiks

Slavomír	Ravik:	
Tajemství pokladů – poklady 
objevené v českých zemích
K.	Šemberová,	E.	Všetíčková:	
Sladká první republika

Literatura
pro děti
Pohádkový svět Františka 
Nepila
Adamec,	Zimmermann:
Pohádky o nezbedných 
mašinkách
Cornelia	Funke:	
Měsíční drak
Jeff	Kinney:	
Deník malého poseroutky – 
10. díl
Arnošt	Vít:	
Pohádkové vyprávěnky 
David	Walliams:	
Dědečkův velký útěk
Dan	Green:	
Dobrodružství v Amazonii
Zuzana	Polášková:	
Neobvyklá povolání. Ar-
cheolog
J.	K.	Rowlingová/J.	Thorne:	
Harry Potter a prokleté dítě 
– divadelní  hra inspirovaná 
příběhem H. P.
Holly	Smaleová:	
Geek Girl
Vít	Štěpánek:	
Můj první atlas České re-
publiky
Radomír	Socha:	
Pojďte s námi na houby

Tyto a další tituly si 
můžete zapůjčit ve zdejší 
knihovně – otevřeno je 
každé pondělí a pátek od 14 
do 17 hodin.

V předvánočním a vánoč-
ním čase bude v knihovně 
probíhat již tradiční vý-
půjční výstavka literatury 
s vánoční a zimní tématikou.

Jitka Lísková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY

Škola stále více vychovává
Vážení čtenáři  
Veltruských listů,
školní příspěvek bude tento-
krát trochu jinak laděný, než 
tomu obvykle bývá. O našich 
akcích a aktivitách se mů-
žete více dočíst na školních 
webových stránkách www.
skola.veltrusy.cz, které prů-
běžně aktualizujeme. Blížící 
se konec kalendářního roku 
s sebou vždy přináší bilan-
cování a úvahy o tom, co se 
v uplynulém roce povedlo, 
i naopak o tom, co se příliš 
nezdařilo. Člověk přemýšlí, 
hodnotí, stejně tak přemýš-
líme a hodnotíme i ve škole, 
a tak bych se ráda zastavila 
u několika problémů, o nichž 
se ve škole mluví a které jsou 
pro nás důležité.  

V současné době je škol-
ství velmi častým tématem 
pro všechna média. Vše-
obecný pohled na školství 
je velmi rozmanitý, liší se 
podle typu škol, ale i pod-
le velikosti města či vesni-
ce, ve které se daná škola 
nachází. Hodně se mluví 
o dětech, učitelích, řeší se 
přijímací zkoušky na střed-
ní školu a maturita z ma-
tematiky, velkým tématem 
současnosti je přeplněnost 
škol – v této době zejména 
prvního stupně základních 
škol. Rovněž se řeší nedosta-

tek financí a nutnost čerpá-
ní evropských fondů. Velmi 
„oblíbeným“ a frekventova-
ným tématem současnosti je 
inkluze.  

Většina témat, která „hý-
bou“ celým školstvím, je ak-
tuální a důležitá i pro nás. 
I my se potýkáme s nejrůz-
nějšími závažnými dětský-
mi bolestmi, které se z vel-
ké části týkají problémů 
rodinných. Řešíme nedo-
statek učitelů, neboť novou 
kvalifikovanou paní učitelku 
pro první stupeň hledáme již 
tři roky a stále jsme ji nena-
šli. 

V porovnání s ostatní-
mi školami máme určitý 
náskok v oblasti inkluze – 
na zkvalitnění této oblasti 
pracujeme již dlouhou řadu 
let. Dokladem toho je, že již 
v letech 2012 – 2014 jsme 
realizovali projekt zamě-
řený na podporu začlenění 
a soužití všech žáků v rámci 
celé školy. V současné době 
máme ve škole téměř čtyři 
desítky integrovaných žáků 
a v devíti třídách pomáhají 
při práci učitelům asisten-
ti pedagoga (celkem máme 
ve škole tříd 19).

V posledních letech se ale 
zejména na základních ško-
lách (tedy i v té naší) zdá, že 
se postupně do pozadí do-

stává složka výuková a na-
opak na významu získává 
oblast výchovného působe-
ní školy. Nikdo z nás učitelů 
nepochybuje o důležitosti 
a významu tohoto posunu. 
Nicméně pokud má společ-
ná výchova rodiny a školy 
fungovat a být účinná, měla 
by být alespoň v zásadních 
otázkách jednotná. Ško-
la jako instituce prosazuje 
ve výchovné oblasti základní 
lidské a mravní hodnoty – 
tomu např. odpovídá i naše 
školní desatero (můžete 
ho nalézt na titulní strán-
ce školního webu). Nepři-
vlastňujeme si právo mluvit 
rodičům do jejich výchovy, 
ale na druhou stranu musí 
rodiče počítat s tím, že vždy 
a za každé situace prosazu-
jeme právě ta základní pra-
vidla slušného chování – my-
slíme si totiž, že pozdravit 
každého dospělého člověka, 
který ve škole pracuje nebo 
školou jen prochází, je sluš-
nost. Stejně tak je slušnost 
poprosit, poděkovat, omlu-
vit se, nebo se slušně chovat 
nejen k dospělým, ale i mezi 
dětmi navzájem. Slušně se 
chováme my dospělí k našim 
žákům a očekáváme a vy-
žadujeme, aby se stejně tak 
chovaly děti k nám dospě-
lým, ale i mezi sebou. Takové 

hodnoty ve škole uznáváme 
a k takovým hodnotám se 
snažíme děti ve škole vést. 
V některých situacích je to 
úkol hodně těžký, a proto 
jsme rádi, že velká většina 
rodičů je v tomto záměru 
s námi zajedno. 

Je jasné, že děti si všechny 
tyto hodnoty teprve postup-
ně osvojují a že se stává, že 
někdo nezvládne respekto-
vat některé z pravidel. Chybu 
může udělat každý, důležité 
je chybu pochopit a snažit 
se ji napravit, případně se jí 
příště vyvarovat. Toho jsou 
děti schopny, ale dokáží to 
pouze za společné podpo-
ry rodiny a školy, a proto je 
spolupráce rodičů a školy 
založená na vzájemně dů-
věře a respektu tak důležitá 
pro všechny děti – a o ty nám 
všem, rodičům i učitelům, 
jde především. 

Přeji Vám všem krásný 
a klidný advent i vánoční 
svátky a při závěrečném bi-
lancování roku 2016 samé 
pozitivní a povzbudivé myš-
lenky.

Jménem učitelského sboru  
ZŠ Veltrusy  

Světlana Racková  
ředitelka školy

Podzimní setkání 29. září 2016
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VELTRUSY

Rekonstrukce v naší mateřské 
škole
Během jara a léta 2016 pro-
bíhala v Mateřské škole Vel-
trusy rozsáhlá rekonstrukce, 
největší od jejího otevření 
v roce 1977. 

Přípravné práce začaly 
probíhat již v květnu za pl-
ného provozu, který však 
nijak výrazně nenarušily. 
V MŠ mohl být dokonce ještě 
pořádán Dětský den v celém 
prostoru zahrady. V červnu 
již byla její zadní část uza-
vřena z důvodů uskladnění 
materiálu a rekonstrukce 
započala. Probíhaly však jen 
práce, které nenarušovaly 
bezpečnost dětí, pouze hluč-
nost nám trochu vadila. 

1. července byl provoz 
MŠ přerušen a rekonstruk-
ce se mohla rozjet naplno. 
Začínalo se novými rozvody 
topení v celé budově školky, 
na zahradě, před areálem, 
až k přívodu ze ZŠ. Vytá-
pění v MŠ bylo vždy velice 
problematické, do zadního 
pavilonu čerpadla dovedla 
horkou vodu jen omezeně, 
což se řešilo elektrickými 
přímotopy. Již teď, na počát-
ku topné sezony, můžeme 
konstatovat, že nové mědě-
né rozvody opravdu splnily 
svůj účel a všechny radiáto-
ry hřejí na 100 %. Součas-
ně s tím probíhala výměna 
všech zbývajících starých 
oken včetně instalace žaluzií 
a zateplení budovy. Začínalo 
se opět od pavilonu C, pro-
tože k  8. srpnu bylo v plánu 
otevřít alespoň jednu třídu 
pro prázdninový provoz, což 
se nakonec podařilo. Rodiče 
dětí byli shovívaví, zvládli 
výrazné omezení provozu 
a řídili se zásadami bezpeč-
nosti. Jelikož zahrada MŠ 
byla z tohoto hlediska a kvů-
li uložení stavebního mate-
riálu kompletně uzavřena, 
požádala jsem ředitelku Zá-
kladní školy Veltrusy o mož-
nost využívání jejich hřiště 
u družiny. Ještě jednou tím-
to děkujeme za vstřícnost 
a ochotu, velice nám po-
mohlo, že si naše děti měly 

téměř celý měsíc kde hrát. 
Do konce srpna proběhla 
výměna hromosvodů, větši-
na budovy (včetně střech) 
byla zateplena, část fasády 
a chodníků hotova, realizo-
valy se i potřebné interiéro-
vé úpravy.    

A tak jsme, sice s omeze-
ným přístupem na zahradu 
a do vchodů MŠ, mohli plný 
provoz 1. 9. 2016 zahájit. 
Během září se ještě dokon-
čovala barevná fasáda na pa-
vilonech a obrázkové odliše-
ní jednotlivých tříd, chodník 
kolem budovy, pokládání 
dlažby na balkonech a dal-
ší drobné úpravy. I když byl 
materiál a vše ostatní zabez-
pečeno, paní učitelky přes-
to nejvíce v tomto měsíci 
využívaly s dětmi vycházky 
do okolí. 

K 30. 9. 2016 byla re-
konstrukce dokončena. 
V současné době řešíme se 
zahradnictvím Jelínek úpra-
vu zahrady, proto pravdě-
podobně zůstane její část 
do jara nepřístupná.

Odměnou nám však bude 
krásné a moderní prostředí 
pro vaše a naše děti. 

Období rekonstrukce bylo 
pro nás všechny náročné, 
neprobíhalo vždy vše tak, 
jak jsme si představovali, ale 
nakonec došlo k vzájemné 
dohodě či kompromisu.

Jsem ráda, že mám i tuto 
možnost poděkovat zaměst-
nancům MŠ Veltrusy za spo-
lupráci v době rekonstrukce, 
udržení bezpečí našich dětí, 
včasný a prvotřídní úklid. 
Rodičům děkuji za shovíva-
vost a toleranci při omezení 
provozu.

 Náš velký dík patří měs-
tu Veltrusy za zajištění celé 
rekonstrukce včetně dotací 
a za velmi významnou fi-
nanční podporu z rozpočtu 
města i nad rámec celé této 
akce.

Leona Kyselá 
ředitelka MŠ Veltrusy
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NAŠE SPOLKY

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrumRodinné centrum Havránek
Ohlédnutí  
za rokem 2016
Rok 2016 byl pro Rodinné 
centrum Havránek poměrně 
náročný, a to především kvů-
li projektu Parčík mezi ško-
lami, který byl v pátek 11. 
11. zakončen slavnostním 
otevřením. Kromě ukončení 
grantového programu Mís-
to, kde žijeme se rodinnému 
centru podařilo získat dota-
ci z programu Rodina MPSV 
pro projekt Podpora rodin 
v RC Havránek, dále byl pod-
pořen projekt RC Havránek 
– provoz rodinného cent-
ra z Humanitárního fondu 
Středočeského kraje a nově 
vzniklý program S hudbou 
spolu z Fondu sportu, vol-
ného času a primární pre-
vence Středočeského kraje. 
Dotaci centrum získalo také 
od města Veltrusy. I v letoš-
ním roce do našeho centra 
věnovala hygienické potřeby 
společnost Rossmann, které 
tímto velmi děkujeme. 

Děkujeme za vaši přízeň 
a přejeme vám krásný nový 
rok 2017! 

Vánoční krabi-
ce můžete nosit 
do 11. prosince
Jak jsme vás informovali 
v posledním infolistu, i le-
tos se RC Havránek přidává 
ke sbírce vánočních dárků 
pro děti z farních charit Kra-
lupy nad Vltavou a Roudnice 
nad Labem. Všechny potřeb-
né informace, seznam dětí, 
tipy na dárky i celé pozadí 
a smysl akce zveřejňujeme 
na webových stránkách Ha-
vránka havranek.dolnipovl-
tavi.cz. Dárky můžete nosit 
do 11. 12. do infocentra 
veltruského zámku (budova 
za branou parku, Fr. Šafaří-
ka 22) denně kromě pon-
dělí v době od 9 do 15:30. 
Za všechny obdarované děti 
předem děkujeme.

Soňa Dekastello

Obstarej si prázdnou krabici od bot.
Rozhodni se, pro koho bude určena – pro chlapce nebo pro dívku, a také 
v jakém věku v rozmezí 2-4 roky, 5-9 let, 10-14 let má budoucí obdarovaný 
být. Stáří a pohlaví potom nadepiš na štítek. 

Naplň postupně krabici věcmi, které by i tobě udělaly radost – pastelkami, 
sešity či bloky na kreslení, hračkami, hezkým tričkem, bonbóny, co tě 
napadne... Navrch můžeš přidat svou fotografii a třeba i vánoční pozdrav.

Až bude krabice plná, hezky ji zabal, navrch nalep štítek a dones ji na sběrné 
místo. Pomohou ti případně rodiče nebo učitelé ve škole. 

Tvou krabici dostane k Vánocům chudé dítě a určitě mu udělá velkou 
radost. Možná nedostane skoro žádné jiné vánoční dárky.

Adresy sběrných míst a více informací najdeš ty i tvoje rodina či třída na 
www.krabiceodbot.cz   /  www.facebook.com/darujkrabiciodbot

1.

2.

3.

4.

5.

Akce pro jednotlivce, spolky, školy i rodiny.

KRABICE OD BOT ANEB

Slavíme 10. výročí
Spolek s veltruským symbo-
lem v logu, který se věnuje 
hlavně nejmenším dětem 
a jejich rodičům, oslavil le-
tos v dubnu desáté naroze-
niny. Na jaře 2006 si ho vy-
myslely a spustily tři ženy, 
kterým takové zařízení pro 
rodiny chybělo a měly chuť 
ho zařídit i pro druhé. Zastu-
pitelstvo v čele s B. Havlínem 
dalo Havránkovi zelenou, 
poskytlo prostor, a dokon-
ce zafinancovalo základní 
úpravy prvního sídla v býva-
lém kulturním domě. Zaříze-
ní už na podzim zajistil malý 
grant od Nadace Via. 

Během pár let se Havrá-
nek postupně zaplňoval ne-
jen návštěvníky, ale získával 
i další členky a členy ochot-
né pomáhat, z nichž většina 

je spolku věrná dodnes, ač-
koliv děti už odrostly. 

Následovaly projekty, 
na kterých jsme se hodně 
naučili. Zprofesionalizovali 
jsme se nejen díky kurzům, 
ale i díky novým členkám, 
z nichž každá něco dokáže: 
jedna je skvělá učitelka ang-
ličtiny, další výtvarnice, jiná 
rozumí psychologii, další 
pracuje s keramikou, další 
vede děti zpátky k přírodě... 

Vzniklo hřiště, rekonstru-
ovali jsme prostory Havrán-
ka, dvakrát se přestěhova-
li. Komunikace s městem 
a s některými starousedlíky 
občas vázla. Povedlo se vy-
trvat, než nás místní přijali 
a vybrali si z našeho progra-
mu to svoje. 

Dva roky byla budouc-

nost Havránka nejistá: stará 
parta odcházela do zaměst-
nání a elán ochaboval. Před 
dvěma lety dodala spolku 
novou energii koordinátor-
ka Soňa Dekastello, která se 
v rekordní době zoriento-
vala ve všech organizačních 
záležitostech včetně granto-
vé administrativy. 

Dnes je Havránek vytíže-
ný pět dní v týdnu a vítá ne-

jen Veltruské. Ale abychom 
si to nemalovali moc růžově: 
letošní projekt rekonstruk-
ce parčíku, každodenní běh 
centra, návraty do zaměst-
nání, nejistota práce na bázi 
dobrovolnosti... to všechno 
způsobilo, že Havránek svoji 
„desítku“ ani neměl čas osla-
vit. Snad to do Silvestra ještě 
stihne.

kv
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ASPV Veltrusy

Foto: Jan Kadeřábek

Pétanque cup XI
V sobotu 1.	 října se v pro-
storách hospodářského dvo-
ra zámku Veltrusy sešlo 31 
soutěžních dvojic, aby zde 
poměřily své síly a schop-
nosti ve hře pétanque. Po-
hodu jedenáctého ročníku 
zajistila nejen příjemná 
přátelská atmosféra, krás-
né prostory hospodářského 
dvora, výborná francouzská 
kuchyně Michala Malotín-
ského, ale i poslední teplé 
sluneční paprsky. Celko-
vým vítězem 11. ročníku 
se po zásluze stala dvojice 
Fána	 Lísek,	 Jirka	 Málek, 
které se podařilo obhájit 
loňské vítězství a v historii 
turnaje na nejvyšším stupni 
stanula již popáté. Na dru-
hém místě skončili Kuba	
a	 Jarda	 Morávkovi a třetí 
příčku obsadili Dana	a	Petr	

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

1. Fána Lísek, Jirka Málek
2. Kuba a Jarda Morávkovi
3. Dana a Petr Procházkovi

Pétanque cup XI

Promítání fotek a filmu z letošního Kocourkáče
Máte chuť se na chvíli vrá-
tit do léta, na Kocourkáč, 
do Středozemě mezi hobi-
ty, trpaslíky, zlobry, skřety, 
vrrkry, elfy a zavzpomínat 
si, jak nám tam bylo spolu 
hezky? Chtěli byste, aby to 
viděli i vaši rodiče, souro-

zenci nebo kamarádi? Anebo 
máte v plánu se s námi letos 
na Kocourkáč vydat a zajímá 
vás, jaké to tam je a tábor 
vedeme? Tak právě na vás 
všechny se budeme těšit 
v neděli 4.	 prosince	 2016	
od	 16	 hodin v klubovně 

ASPV Veltrusy, kde si trochu 
zavzpomínáme, promítneme 
vybrané fotky z Kocourkáče 
2016, ale především pustí-
me film o letošním táboře 
z dílny Tomáše Čapka ml.

PROMÍTÁNÍ

v neděli  

4. 12.
od 16 hod

v klubovně

ASPV

FOTEK A FILMU 

Z KOCOURKÁČE 2016

Pyžamáček
ASPV Veltrusy v lednu chys-
tá již sedmé pyžamkovo-bač-
korové odpoledne pro děti 
v sokolovně. Na děti (i jejich 
rodiče) ve slušivých nočních 
úborcích se budeme těšit 

v sobotu 21.	 ledna	 2017. 
Stejně jako loni bude nejpr-
ve od	 16	 hodin připraven 
program pro menší kluky 
a holky (od 1,5 roku do 6 let) 
a od	18	do	19:30 se mohou 

na řádění v pyžamkách těšit 
školní děti od 1. do 5. třídy 
(a ty už samozřejmě bez ro-
dičů!!!). Opět nás čeká plno 
zábavy, her a soutěží. Chybět 
nebude ani hudba a zpívání, 

soutěž o nejkrásnější noční 
obleček, balonky, konfety 
i závěrečná dobrodružná 
cesta tmou za bludičkami 
pro zaslouženou odměnu.   

Více informací o chystaných i proběhlých akcích ASPV Vel-
trusy stejně jako přihlášky a propozice jednotlivých soutěží 
a závodů najdete na: aspv.veltrusy.cz.

Martina Voláková

Hledáme nové cvičitele 
(nebo pomocné cvičitele) pro oddíl „Mladší	školáci“ (čtvr-
tek od 17 do 18 hod.) Pokud máte rádi práci s dětmi, kladný 
vztah ke sportu, jste ochotni udělat něco nejen pro sebe, ale 
i pro děti, a je vám více než 15 let, tak jste to právě vy!!
Těšíme se na vás!
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na:

+420 725 330 585
aspv@veltrusy.cz

ASPV VELTRUSY přeje klidné prožití  
vánočních svátků a úspěšný rok 2017  

všem svým cvičencům,  
cvičitelům a příznivcům

PROSINEC
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Historie volejbalu ve Veltrusích 
v letech 1932 – 1982 
První doklady o tom, že se 
ve Veltrusích hrála odbíje-
ná, pocházejí z roku 1932. 
Mladí lidé se scházeli v teh-
dejších tělovýchovných 
jednotách Sokol a DTJ (Děl-
nická tělovýchovná jedno-
ta) a volejbalu se věnovali 
ve velké míře.  Zúčastňovali 
se každou neděli turnajů po-
řádaných v blízkém i vzdá-
lenějším okolí. Byli ale také 
organizátory vlastních vel-
truských turnajů. Vynikají-
cími výsledky v těchto zá-
pasech si vydobyli pověst 
úspěšného kolektivu.
Základní	 šestku	 mužů	

tehdy	nejčastěji	tvořili	tito	
hráči: Václav Chroust, Ště-
pán Tesař, Antonín Podolský, 
Miroslav Štafl, Karel Srp, 

František Růžička, Jaroslav 
Uhlík, Miroslav Fechtner, 
Jaroslav Kolařík, Stanislav 
Laurich a Jaroslav Perlík.
Družstvo	 žen	 hrálo	

ve	 složení:	 Marie a Slávka 
Bendovy, Marie a Eliška Be-
ránkovy, Vlasta Humlová, 
Jiřina Klausová, Irena Köni-
gová a Miluška Bradáčková.

V té době byl velice po-
pulární rozhodčí pan Václav 
Dvořák. Trénovalo se i hrálo 
na hřišti v místě dnešní so-
kolovny. 

Velmi často se stávalo, že 
na turnajích hrála smíšená 
družstva složená z mužů 
a žen. Zvláštní popularitu 
si získaly turnaje pořádané 
elektrárnou Hleďsebe  ̶   jed-
nalo se o tzv. místní derby. 

Neméně významné turnaje, 
kterých se účastnili i vel-
truští odbíjenkáři, se konaly 
v Obříství, Lužci, Kralupech, 
Nabdíně, Jeviněvsi a Zvole-
něvsi. Tato popularita nepo-
klesla ve válečných letech, 
kdy byla organizovaná tělo-
výchova v českých zemích 
zakázána. Přes tato opatře-
ní se odbíjená ve Veltrusích 
provozovala dále. Po osvo-
bození v roce 1945  však 
značně ochabla podpora vel-
truského volejbalu ze strany 
tělovýchovných jednot Soko-
la a DTJ.

Po sjednocení tělovýcho-
vy v Československu byla 
ve Veltrusích ustavena DSO 
(Dělnická sportovní organi-
zace) Sokol. Výbor TJ (tělo-
cvičné jednoty) předal od-
dílu odbíjené staré hokejové 
hřiště, kde se již pořádaly 
turnaje a hrály přátelské zá-
pasy. Jednota tehdy navázala 
úzkou spolupráci s hráči So-
kola Kralupy  ̶  Chvojkou, Ne-
jedlým, Průhou, Bělohrad-
ským a dalšími. Práce oddílu 
odbíjené se rozjela naplno 
v roce 1950.

Zásadní obrat v práci od-
dílu nastal po roce 1954, kdy 
se vrátili z vojny Václav Klo-
fát a Václav Jech. Oba půso-
bili v době presenční služby 
v ligových soutěžích a svojí 
aktivitou dokázali v krátké 
době dát dohromady kva-
litní družstvo. V roce 1955	
byl založen při OV ČSTV 
(Okresní výbor českosloven-
ského svazu tělesné výcho-

vy) Kralupy svaz odbíjené 
a uspořádán okresní přebor. 
Funkci prvního předsedy 
svazu zastával Zdeněk Kří-
ček. Okresní přebor Veltrusy 
vyhrály a družstvo postoupi-
lo do kvalifikace, kde vybo-
jovalo postup do krajského 
přeboru II. třídy. Tato doba 
byla pro veltruskou odbíje-
nou nejlepší v celé její histo-
rii. Oddíl byl dokonce něko-
likrát odměněn za vzornou 
propagaci odbíjené.
Na	přelomu	70.	 let byla 

činnost oddílu v útlumu jed-
nak generačním problémem 
družstva mužů a žen a jed-
nak odchodem starších zku-
šených hráčů včetně funkci-
onářů. Teprve v roce 1972	
zvolením nového výboru 
TJ v čele s Ing. Františkem 
Pochobradským a předse-
dou oddílu Antonínem Ně-
mečkem, obětavými trenéry 
mládeže Zdeňkem Kříčkem 
a Antonínem Stehlíkem, za-
číná bohatá činnost oddílu 
založená především na mlá-
deži.
Od	 roku	 1972	 do	 roku	

1982 získalo družstvo mužů 
několikrát titul přeborníka 
okresu a družstvo žen se 
střídavými úspěchy bojova-
lo v krajském přeboru I. a II. 
třídy. 

Děkujeme panu R. Klofá-
tovi za zapůjčení volejbalové 
kroniky Veltrus, díky níž vzni-
kl tento článek.

Za sportovní výbor 
Anna Lísková 
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seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu

EW_INZ_210x297+5_V03.indd   1 25.2.16   15:17
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PC SERVIS Veltrusy 
… to nejlepší pro Váš po íta  !

www.pocitaceveltrusy.cz 
Volejte 773 067 833 (8:00 - 21:00)

 
P ijedeme 

Pro rychlou pomoc 
volejte počítačovou

pohotovost! 

 
Poradíme 

Vždy pro Vás najdeme 
optimální řešení. 

 
Opravíme 

Uzdravíme, vyladíme  
a zabezpečíme Váš

počítač. 

 
Vylepšíme 

Nekupujte nový, 
zrychlíme Váš starý! 
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s rychlostí až 60 Mbps ve vybraných lokalitáchNové AC tarify 

po dobu 6 měsíců při přechodu do jiného 
poskytovatele s využitím vlastního zařízení

pro tarify 15 Mbps a vyšší

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
výroba kovových konstrukcí
pojezdová a křídlová vrata

zábradlí, oplocení, schodiště
ohýbání, zakružování v délce 2 m

TELEFON:
+ 420 777 010 076
+ 420 778 088 109

E-MAIL:
info@letrepair.cz

ADRESA:
Palackého 608

277 46  Veltrusy

www.sheba-strom.cz

 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

2

Ceník  
inzerce:

od 150,- Kč (velikost vizitky)
do 1.500,- Kč (celá A4 – obálka) 
Sleva za dlouhodobou spolupráci 10 %
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INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME:
 § 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

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
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∙	DĚLNÍKA	DO	VÝROBY		
	 PLASTOVÝCH	OKEN
	 -  samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup k práci, flexibilita

∙	PŘÍPRAVÁŘE	ZAKÁZKÁŘE		
	 DO	VÝROBY	PLASTOVÝCH	OKEN
 - PRACOVIŠTĚ VELTRUSY

DO NAŠEHO KOLEKTIVU 
PŘIJMEME:

ZAUJALA	VÁS		
NĚKTERÁ	POZICE?	

VÍCE INFORMACÍ K POZICI: 

Mgr.	Šárka	Matyášková

tel.: 727	941	689 
e-mail: personalni@pks.cz	
	
Mgr.	Martina	Zedníčková

tel.: 725	576	057 
e-mail: zednickova@pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

W-PLAST.cz	s.r.o.

Palackého 607  |  277 46 Veltrusy 
tel.: 727 879 420

www.wplast.cz

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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Firma Koever CZ s.r.o. hledá  
nové zaměstnance na pozice: 
 

 OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ          
 OBSLUHY CNC STROJŮ 

 

 
                     Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika 

s tradicí od roku 2006 
 

 
              Köver DE - Buxtehude , Německo                 GeraTec – Gera, Německo 
                       s tradicí od roku 1874             s tradicí od roku 2009 

 

NABÍZÍME: 
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n.Vlt.  

(200 m. od vlakového nádraží) 
Motivační ohodnocení 

+ Veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy) 
+ Stravenky 

+ Prémie za kvalitu a za pravidelnou docházku 
+ Příspěvky na životní pojištění 

+ 5 týdnů dovolené  
 
 
 

Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de 
 

Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr  
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15 let
   jsme tu s Vámi!

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

2017pf

15 let
   jsme tu s Vámi!



Vánoční víkend s programem          
nejen pro děti 

Přijďte si se svými dětmi užít klidný předvánoční víkend a vyrobit si vánoční dárky 
pro své blízké. Kouzelnou atmosféru nám pomohou vytvořit děti, které nám víkend 
zpříjemní vánočními koledami a divadelním vystoupením.

Pojďte chvíli zapomenout na předvánoční shon a strávit s námi příjemný víkend.

SOBOTA 10. prosince / SOBOTA nejen PRO TATÍNKY S DĚTMI
Tatínkové, dopřejte maminkám čas na předvánoční chystání a přijďte s dětmi vyrábět vánoční dárky 
pro celou rodinu.
Sobotní den nám zpříjemní dětská hudební vystoupení a provoní kavárna s drobným občerstvením

NEDĚLE 11. prosince / STŘÍBRNÁ NEDĚLE S PŘEKVAPENÍM
Vánoční dílny pro malé i velké zpestřené vánoční pohádkou a koledami.
Čeká nás vyrábění vánočních dárků, dětské hudební a divadelní představení a možná přijde i Ježíšek.
Připravena je i kavárna s drobným občerstvením.

Celý víkendový program probíhá ve vytápěných prostorách a vstup je zdarma.

 VELTRUSY
 Tel. 315 781 019
 Mobil: 725 955 772 

Otevírací doba:
Po-Pá   8.00-18.00 
So   8.00-17.00
Ne  9.00-17.00
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.

10.- 11. prosince
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