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PODĚKOVÁNÍ
STAROSTY
A MÍSTOSTAROSTY
Vážení a vstřícní
spoluobčané,
rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům
za účast na akci „Ukliďme
Česko (a Veltrusy)“, na které se sešlo přes 60 lidí (z toho
8 pracovitých dětí). Osm
ochotných skupin nasbíralo
během třetí dubnové soboty
několik kontejnerů odpadu
(343 velkých pytlů směsného odpadu, cca 80 pneumatik, celkem 5 tun odpadu),
který byl sesbírán především
na příjezdových lokalitách
do města. Velký dík patří
také hasičům – JSDH Veltrusy
a všem, co se podíleli na výsadbě dřevin na centrální
části náměstí, zvláště pak
děkujeme p. ing. Janu Šťastnému za koordinaci výsadbových prací – celkem bylo
vysázeno 13 stromů a zhruba stovka keřů. Za vstřícnost
a flexibilitu děkujeme panu
Michalu Kohoutovi, Janu
Luksíkovi, Petru Jelínkovi
a jejich firmám.
Ještě jednou děkujeme
všem, kteří přispěli k čistším
a hezčím Veltrusům. O možnostech podílet se na další
výsadbě zeleně v obci budete
včas informováni.
Filip Volák
a Jaroslav Morávek
(Jako malý dárek si mohou dobrovolníci vyzvednout na podatelně
MěÚ
sadu tašek na tříděný odpad
od společnosti Ekokom.)

DOTAZNÍKOVÉ
ŠETŘENÍ MEZI
OBČANY VELTRUS

Město Veltrusy děkuje všem
občanům za vyplnění dotazníku, který byl doručen všem
voličům během třetího dubnového víkendu. Odevzdávat jej můžete na podatelně

nebo do schránky městské
policie na MěÚ do 10. května. Výsledky budou použity
při tvorbě strategického plánu, což je důležitý dokument
pro získávání dotací a rozvoj
obce.

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ
ULIC A ZMĚNA
DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ ULIC
V OKOLÍ ZŠ A MŠ

... bude realizováno v květnu
2015. Jedná se o ulice U Školy, Opletalova a Tyršova, viz
VL 3/2015.

ZŠ: HLEDÁ SE
SPRÁVCE
ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Město Veltrusy a Základní
škola Veltrusy hledají
správce školního hřiště.
POŽADAVKY:
§§ časová flexibilita – podle
rozpisu otevírací doby
hřiště /provoz ve všední
den od 17 hodin, o víkendu – bude upřesněno/
§§ čistý trestní rejstřík a morální bezúhonnost
§§ pozitivní vztah k dětem
a mládeži
§§ schopnost a ochota zajistit bezproblémový provoz
hřiště.

Práci lze rozdělit i mezi
více osob – např. služba
1 den v týdnu, nebo střídání
v týdenních turnusech – dle
počtu přihlášených a vzájemné dohody.
Zatím máme 1 zájemce
o tuto práci (na 2 dny v týdnu), hledáme proto ještě dalšího člověka, abychom mohli
školní hřiště zpřístupnit každý dne.
Bližší informace můžete
získat na telefonním čísle
731 617 991 – ZŠ Veltrusy.
skola.veltrusy.cz

Vybrané akce ve Veltrusích
KVĚTEN 2015
ČT 7. 5.
16.30
		
ČT 7. 5.
17.00
PÁ 8. 5.
9.00
		
SO 9. 5.
9.45
SO 9. – NE 10. 5.
		
NE 10. 5. 10.00
		
NE 10. 5.		
ČT 14. 5. 20.00
SO 16. 5.		
ST 20. 5. 18.00
PÁ 22. 5.		
		
SO 23. – NE 24. 5.
		
ČT 28. 5. 17.00
SO 30. 5. 		
NE 31. 5. 17.00
		
ČERVEN 2015
13. – NE 14. 6.
		
SO 13. 6. 10.00
		
ST 17. 6. 18.00
ČT 18. 6. 20.00
SO

Pietní zastavení u pomníku na nám.,
Alešova ulice
Vernisáž: 2. sv. válka ve fotografii
Memoriál Ládi Kubce ve cvrnkání
kuliček (venkovní areál Sokola)
RC Havránek: 2. jarní cyklovýlet
Oddíl kanoistiky: Český pohár
ve slalomu na divoké vodě
Oslava v Klášteře, položení základního
kamene budoucího hospice
ASPV: Atletický víceboj
Filmový večer: Andělský podíl
ASPV: Medvědí stezkou
Zasedání zastupitelstva
Divadelní zájezd – Divadlo v Dlouhé:
„407 gramů z Bohumila Hrabala“
Oddíl kanoistiky: Národní kontrolní
závod ve slalomu
Zámek: Prstýnek
MŠ: Dětský den pro veřejnost
Koncert k výročí konce 2. světové
války (kostel Veltrusy)

Zámek: Slavnost růží
a víkend otevřených zahrad
Sokol: Žabincový prolog – Všestudy
(cyklozávod pro všechny věk. kategorie)
Zasedání zastupitelstva
Filmový večer: Lovci hlav

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

SBĚRNÉ MÍSTO – POZOR ZMĚNA!

V květnu bude sběrné místo otevřeno v úterý a ve čtvrtek
od 16 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

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

MĚSTSKÁ POLICIE: +420 777 919 156/7

www.veltrusy.cz

CO SE DĚJE
NA ZÁMKU
A V PARKU
SOUSEDSKÝ DEN,
aneb co je na našem starém
zámku nového … 1. 5. 2015
sraz u zámku v 15.00, kola
s sebou. Tradiční vyprávění
pana kastelána a jeho kolegů
o tom, co je za rok v areálu
nového. Začíná se v Rudolfově sále, a pak se jede po areálu na kolech.

PRSTÝNEK
28. 5. 2015
Připomínka sedmdesáti let
od uvedení slavného filmu
s Otomarem Korbelářem
do kin. Pro návštěvníky bude
připraveno slavnostní zahájení s průvodním slovem se
vzpomínkami pamětníků, divadelní ukázkou z filmu, výstavou fotografií z natáčení
a dalším kulturním programem a drobným občerstvením. Zahájení je plánované
na 17. hodinu.

CESTY A OPLOCENÍ
Mnoho z vás již určitě zaznamenalo, že v zámeckém parku je poslední dobou nezvykle živo. A bude ještě živěji.
V současné době probíhá
přípravná fáze před započetím obnovy cestní sítě a rozšíření ohrazení obory. Jedná
se o vytyčování, přípravu
terénu, průklesty, sondy pro
ověření vlastností podloží atd. S vlastní stavbou se
provoz ještě zvýší, zejména
co do pohybu techniky. Návoz materiálu, zejména velkými nákladními auty bude
směřován do ranních hodin,
kdy je v parku nejméně lidí.
Návštěvníky prosíme, aby
zohlednili tuto situaci,
dbali na svou bezpečnost,
respektovali
výstražné
a informační cedule a uposlechli případných pokynů
stavbařů.
Děkujeme.

POZOR KONĚ!
V rámci snah o obnovu historických činností se v zámeckém areálu po delší odmlce opět objevili tažní koně.
Jejich úkolem bude v zimě
přibližování spadlých stromů a v letní sezoně provoz
osobní vnitroareálové dopravy. Správě zámku se podařilo

sehnat od správy Národního
parku Šumava vícemístný
vůz a pár tažných koní. Ti
si pomalu začínají zvykat
na nové prostředí a co nevidět začnou brázdit areál s vozem, nejprve cvičně, později
již se zájemci o svezení. Jsou
to statní valaši, nelekněte se,
až je potkáte. Po koních se
počítá v zatravněných částech parku s návratem ovcí.
zamek-veltrusy.cz

KULTURA

Výstavu výtvarných prací
žáků veltruské ZŠ ve Výstavní síni LČ vystřídá ve čtvrtek
7. května 2015

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Z HORKÝCH KVĚTNOVÝCH
DNŮ ROKU 1945.
Vernisáž začne v 17 hod. Uvidíte dávné tváře, osvoboditelská vojska i tehdejší ulice
Veltrus. Většina snímků nebyla nikdy zveřejněna. Krátce před vernisáží, v 16.30,
proběhne pietní zastavení
u pomníku na náměstí (ulice
Alešova).

HOSPIC KNÍŽETE VÁCLAVA:
OSLAVA V KLÁŠTEŘE
8. – 10. 5. 2015, od 9.00
Pouťové atrakce, hry, jarmark
a řemesla budou k dispozici
od pátku do neděle. V neděli vyvrcholí oslavy bohatým kulturním programem
(dechovka, dudácká kapela,
country, taneční, pěvecké,
divadelní a folklórní soubory, mažoretky, atd.) a návštěvou Kongregace Dcer Božské
Lásky (v cca 10.30).

DIVADELNÍ ZÁJEZD:
407 GRAMŮ Z BOHUMILA
HRABALA
Na podatelně MěÚ jsou k dostání vstupenky na divadelní představení v Divadle
v Dlouhé – na pátek 22. květ-

na 2015. Představení začíná
v 19.00. Autobus z veltruského náměstí bude zajištěn
na 17.30, můžete přistoupit
i na zastávce Veltrusy, STS.

KONCERT K VÝROČÍ KONCE
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
31. 5. 2015, 17.00
MěÚ Veltrusy ve spolupráci s farností Kralupy nad
Vltavou pořádají koncert
v kostele sv. Jana Křtitele
ve Veltrusích se vzpomínkou na občany Veltrus, kteří
ve 2. světové válce položili své
životy. Účinkují: Radka Dimitrovová, Petr Sedmihradský,
Marie Bláhová, klavírní doprovod: Jarmila Novotná.
Vstupné dobrovolné.

BESEDA S PETREM
ŠABACHEM – PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili veselé a neformální
besedy s P. Šabachem (10. 4.).
Výtěžek z dobrovolného
vstupného (2.100 Kč) bude
věnován – dle přání pana spisovatele – na nákup nových
knih do veltruské knihovny.

ASPV VELTRUSY

ATLETICKÝ VÍCEBOJ
V neděli 10. května od 8.30
proběhne na školním hřišti
regionální kolo závodů v lehké atletice. Závodníci od těch
nejmladších školkových dětí
až po dospělé změří své síly
v atletickém víceboji, který
zahrnuje disciplíny sprint,
skok daleký, hod a „dlouhý“
běh.

SOUTĚŽ V PŘÍRODĚ
MEDVĚDÍ STEZKOU
V sobotu 16. května
od 13.00 u pavilonu „přátel
lesů a zahrad“ za letním kinem startuje závod „medvědí
stezkou“ – outdoorový závod
dvoučlenných hlídek po vyfáborované trati, na které je
připraveno 8 –10 stanovišť
s různými úkoly (např. hod
na cíl, zdolávání lanových
překážek, vázání uzlů, topografické značky, součinnost
dvojic, odhad, poznávání
rostlin a zvířat, určování vzájemných vztahů řek, měst,
hor, atd.). Předškolní děti
běží ve dvojici s rodičem.
aspv.veltrusy.cz

RC HAVRÁNEK
VÁS ZVE...

2. JARNÍ CYKLOVÝLET
9. 5. 2015, sraz v 9.45 u brány do parku.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
proběhne v pátek 15. května v rámci celorepublikové
kampaně Křídla a kořeny
naší rodiny 2015.
kridla-koreny.cz
NEŽ VYPUKNE POŽÁR
V mateřských centrech
předcházíme problémům

Připojujeme se
k celorepublikové

kampani
ŽABINCOVÝ PROLOG
Křídla a kořeny naší
13. 6. 2015,
10.00
rodiny
2015
Cyklozávod pro malé i velké,
start před obecním úřadem
ve Všestudech.
havranek.dolnipovltavi.cz

Město Veltrusy pořádá

22. května 2015

DIVADELNÍ ZÁJEZD
do Divadla v Dlouhé

407 gramů
z Bohumila
Hrabala

Začátek představení v

19:00 hodin.

Zvýhodněné vstupenky pro občany  Veltrus
budou v předprodeji v dubnu 2015
na městském úřadě za

Původní divadelní adaptace vycházející
z povídky Bohumila Hrabala Baron
Prášil, doplněná o motivy, příběhy
i postavy dalších Hrabalových povídek,
včetně jeho korespondence.

200,-

Odjezd autobusu
v 17.30 z náměstí
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