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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou nový
Veltruský (info)list, který si
klade za cíl přispět ke zvýšení informovanosti v našem
městě. Reagujeme tím na názory, že čtvrtletní periodicita
Veltruských listů není úplně
dostačující, a proto vydávané
číslo nemusí být zcela aktuální. Naší snahou bude vydávat
tento zdroj stručných a přehledných informací, který
bude časově zařazen mezi dvě
čísla běžných „Listů“. Naleznete zde krátké zprávy z městského úřadu, z posledního
zastupitelstva, výborů a dále
také pozvánky na kulturní
akce a aktivity místních spolků. Z toho nejaktuálnějšího
bych rád upozornil na prodloužené úřední hodiny MěÚ,
platbu poplatků za komunální odpad a psy a na Masopust,
který se uskuteční v sobotu
28. února.
Prostor v tomto (info)listu
je vám samozřejmě k dispozici. Vzhledem k jeho jednolistovému obsahu vás žádáme
o maximální stručnost. Distribuce tohoto listu bude zdarma v tištěné i elektronické podobě na webu města. Náměty
můžete posílat na redakční
e-mail: listy@veltrusy.cz.
S
přáním
užitečného
čtení a přívětivého roku
2015 vás zdraví Filip Volák
(starosta@ veltrusy.cz).

PRŮZKUMY
Děkujeme všem rodičům
dětí MŠ za vyplnění ankety
o zdravotní péči, výsledky
budou po zpracování zveřejněny na stránkách obce a MŠ.
Dále jsme prosíme občany, aby se zapojili do sociologického průzkumu, který
bude realizován během této
zimy. Tento materiál bude
cenným podkladem pro tvorbu strategického plánu – mj.
potřebného dokumentu pro
získávání dotačních titulů.
Občané zde mohou vyjádřit

svůj názor ohledně nedostatků, problémů i pozitiv Veltrus, což může ovlivnit rozvoj našeho města v příštích
letech.
FV

TECHNICKÉ SLUŽBY

Přehled vybraných činností během posledního měsíce: úklid listí, větví a sněhu
(2x), čištění kanálů, instalace odpadkových košů (8x),
pravidelný úklid odpadků,
likvidace zbytků pyrotechniky, instalace sloupků mezi
parkovištěm MěÚ a ulicí Havlíčkovou, mapování problematických míst v dopravě
aj. Technické služby a město
žádají občany, aby dodržovali pořádek a čistotu, což
platí zvláště pro majitele psů
a (nejen) mládež, která má
často problémy umísťovat
odpadky do košů.
V případě dotazů a připomínek se můžete obrátit
na tel. 728 233 228 (kosek@
veltrusy.cz).

INFORMACE
O POPLATCÍCH

Splatnost níže uvedených poplatků je do 31. 3. 2015.
Roční poplatek za komunální odpad:
§§ fyzická osoba s trvalým
pobytem 500,- Kč
§§ děti do 4 let 250,- Kč
§§ rekreační objekt (není
hlášena žádná fyzická
osoba k trvalému pobytu)
500,- Kč
Roční poplatek ze psů:
§§ za prvního psa 150,- Kč
§§ za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
200,- Kč
Poplatky lze uhradit:
§§ hotově v pokladně MěÚ
§§ převodem na účet č.:
0460025399/0800, v. s.
číslo popisné (do zprávy
pro příjemce příjmení)
§§ s. s. 1340 poplatek za komunální
odpad
§§ s. s. 1341 poplatek psi

ZVEŘEJŇOVÁNÍ
PODKLADŮ PRO
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Vedení obce se rozhodlo zveřejňovat podklady pro zasedání zastupitelstva, které
dosud měli k dispozici převážně zastupitelé.
Podklady v elektronické podobě jsou k dispozici
ke stažení na internetových
stránkách města v sekci:
Městský úřad – Zastupitelstvo – Podklady k zasedání.
Dokumenty jsou anonymizované pro naplnění požadavků zákona na ochranu
osobních údajů.
Pro občany, kteří nemají
přístup k internetu, je k dispozici papírová verze k nahlédnutí na MěÚ.
Vedení obce tímto usiluje o větší transparentnost
a zvýšení zájmu občanů
o dění ve městě.

sobota

POZVÁNKA
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8. LEDEN – ST 4. ÚNOR

VÝSTAVA DŘEVOMALBY
TOMÁŠE ZÁBORCE

(Výstavní síň Ladislava Čepeláka)
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25. LEDEN

PYŽAMÁČEK PRO DĚTI (ASPV)
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28. LEDEN

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

(18.00 Hasičský dům)
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4. ÚNOR

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
DIVADELNÍ ZÁJEZD
(Komorní Fidlovačka)
ČT

12. ÚNOR

VERNISÁŽ VÝSTAVY
BOHUMILA ZEMÁNKA
FILMOVÝ VEČER (Ida)
ÚT

17. ÚNOR

BESEDA – VÝSTUP
NA ACONCAGUU (KLUBOVNA)
SO

28. ÚNOR

MASOPUST

28. únor 2015

VELTRUSKÝ
MASOPUST

Všichni jste srdečně zváni

NOVÉ 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
www.veltrusy.cz

LEPŠÍ MÍSTO –
DROBNÉ ZDRŽENÍ
V průběhu prosince započala
příprava nastavení komunikace mezi LEPŠÍM MÍSTEM
a vedením města.
Před koncem roku však byly
zjištěny drobné komplikace,
které vyžadují programátoské úpravy. Spuštění „ostrého provozu“ se díky tomu posune na únor či březen 2015.
Nicméně občané se mohou zapojit již nyní a své tipy
na zlepšení stavu města mohou vkládat a sledovat na adrese:
lepsimisto.cz/obec/veltrusy.

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci Městské policie
§§ žádají řidiče, aby při
parkování respektovali
zákazové značky a neparkovali po chodnících
§§ budou klást větší pozornost na překračování
rychlosti v obci (měření
radarem)
§§ budou přísněji posuzovat
popíjení alkoholických nápojů a nepořádek v centru
obce
§§ doporučují dětem, aby
nosily bezpečností helmy
při jízdě na kole, přecházely silnice po přechodu,
chodily po chodníku,
nechodily v křižovatkách
a po zeleni
§§ rodičům, aby na výše
zmíněné dohlíželi.
Kontakt na MP:
mestska.policie@veltrusy.cz,
telefonní čísla: 777 919 156
nebo 777 919 157.

SVATEBNÍ TERMÍNY
NA ZÁMKU

Svatební termíny na zámku
Veltrusy pro rok 2015 jsou
následující: 24. 4., 25. 4.,
15. 5., 16. 5., 29. 5., 30. 5.,
12. 6., 13. 6., 26. 6., 27. 6.,
17. 7., 18. 7., 14. 8., 15. 8.,
28. 8, 29. 8., 11. 9., 12. 9,
25. 9., 26. 9., vždy v: 10.45,
11.30, 12.15 a 13.00 hod. Občané, kteří mají zájem o uzavření manželství na zámku
Veltrusy, si mohou svatební
termíny rezervovat u matrikářky na tel. č. 315 781 143
nebo
e-mailové
adrese
matrika@veltrusy.cz.

KULTURA
Výstavní síň LČ hned v prvním lednovém týdnu rozjasnily zajímavé dřevomalířské
objekty Tomáše Záborce,
které jsou k vidění do konce měsíce. Následovat bude
výstava restaurátora Bohumila Zemánka (vernisáž
ve čtvrtek 12. února. 2015).
Na podatelně MěÚ jsou
k dostání vstupenky na divadelní představení v Komorní
Fidlovačce „Pět ve stejných
šatech“ – na 4. února 2015.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Na jaro 2015 je plánován
slavnostní akt „Vítání občánků“. Žádáme občany s trvalým pobytem ve Veltrusích,
kteří mají zájem se Vítání
účastnit, aby se přihlásili
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na matrice
MěÚ.

ZŠ VELTRUSY
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 se koná
ve středu 4. února 2015
od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti
narozené v době od 1. září
2008 do 31. srpna 2009
a starší, které dosud školu
nenavštěvují.
S sebou je třeba mít rodný
list dítěte a občanský průkaz
rodiče.
BEZPEČNĚ NA INTERNETU

ZŠ zve veřejnost na přednášku,
která
proběhne
4. 3. 2015 v 16.00. Vstup
zdarma. Besedu povede
lektor z výukového centra
visk. cz

ASPV

KOCOURKÁČ 2015
ASPV Veltrusy letos znovu
chystá letní tábor pro děti
školou povinné, a to opět
v údolí u Kocourkova mlýna. Termín tábora je od pátku 17. července do neděle
26. července 2015. Příjímání přihlášek bude zahájeno
od února.

PYŽAMÁČEK PRO DĚTI
ASPV Veltrusy zve všechny
holky a kluky na PYŽAMKOVO-BAČKOROVÉ ODPOLEDNE, které se uskuteční v neděli 25. 1. 2015 od 16.00
do 17.30 ve veltruské sokolovně.
ZUMBA PRO DĚTI

ASPV Veltrusy přichází od
3. února s novou cvičební
hodinou ZUMBA PRO DĚTI
se Zuzkou Kárníkovou. Druhá ukázková hodina ZDARMA proběhne ve čtvrtek
22. 1. od 17.00.
Více informací k chystaným akcím na aspv.veltrusy.cz

RC HAVRÁNEK
RC Havránek zve děti a jejich
rodiče na následující akce:
ODPOLEDNE PRO HRAČIČKY

14. 2. od 15.00 – Odpoledne
pro milovníky všeho na ovládání (aut, vrtulníků, letadel…), kteří si chtějí vyzkoušet svou zručnost, zazávodit
si nebo si jen tak zajezdit.

ANGLICKÁ ČTENÁŘSKÁ
DÍLNA PRO DĚTI
V pátek 20. 2. odpoledne se
bude také konat první English Reading Workshop.
Workshop je vhodný pro děti
navštěvující 2.–4. třídu a 4.–
6. třídu. Je určen pro děti,
které baví angličtina a chtějí
se naučit něco nového zábavnou formou, protože ČTENÍ
JE ZÁBAVA! Podrobnosti na
havranek.dolnipovltavi.cz
nebo www.accolang.cz.

SKLÁDKA ODPADU

Skládka bioodpadu za fotbalovým hřištěm bude otevřena 21. února a 14. března od 9.00 do 12.00 hodin.
Skládka velkoobjemového odpadu u hřbitova bude
otevřena 31. ledna, 21. února a 14. března od 9.00
do 12.00 hod. V případě nepříznivého počasí bude zavřeno.

TELEFONNÍ ČÍSLA:

městský úřad
+420 315 781 143
28. 2. od 15.00 – Rej masek,
hudba, tanec a soutěže – to městská policie
vše na vás čeká při každoroč+420 777 919 156/7
ním karnevalu pro děti i doMASOPUSTNÍ KARNEVAL

spělé.
Na obě akce se na vás těšíme v sokolovně Veltrusy.

technické služby
+420 728 233 228

Uvítáme zpětnou vazbu, zda vám vyhovuje distribuce infolistu
do poštovních schránek nebo zda preferujete elektronickou formu
(do e-mailu či z www.veltrusy.cz).
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