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POZVÁNKA

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další číslo veltruského Infolistu,
ve kterém najdete především
přehled zářijových akcí v našem městě. Rád bych vás tímto pozval na „HAPPENING
NA STARÉM MOSTĚ“, který
proběhne v sobotu 12. ZÁŘÍ
od 14 do večerních hodin.
Tato nevšední kulturní událost je výsledkem spolupráce mezi Veltrusy a sousední
Nelahozevsí – program bude
tedy probíhat na obou březích Vltavy i na samotném
mostě. Těšit se můžete na divadelní představení a výtvarné dílny pro děti i dospělé
a především na pestrou hudební produkci (na veltruské straně vystoupí např. písničkář Václav Koubek nebo
Petr Kroutil se svým jazzově-swingovým bandem). Děkuji všem, co přislíbili účast
či podporu této akce a těším
se na setkání o druhou zářijovou sobotu.

Chtěl bych na tomto místě
velice poděkovat všem občanům, kteří během letošního
extrémně suchého léta dobrovolně zalévali zeleň v centru – jde především o ulice
Komenského, nám. Ant. Dvořáka a ul. Maršála Rybalka.
Dále děkuji také technickým
službám a naší jednotce dobrovolných hasičů, kteří také
přispěli k minimálním ztrátám letos vysázených dřevin.

KOMPOSTÉRY

Zájemci o kompostéry (o objemu 800 l) mohou napsat
svůj rezervační požadavek
na: podatelna@veltrusy.cz.
Kompostéry budou poskytnuty zájemcům na 5 let zdarma v rámci dotace „Svážíme
bioodpad z města Veltrusy“
v rámci výzvy z programu
OPŽP.

Filip Volák,
starosta@veltrusy.cz

K LIPOVÉ ALEJI V ULICI MARŠÁLA
RYBALKA

Z důvodu havarijního stavu některých lip muselo
být pokáceno několik stromů, u kterých hrozilo riziko
pádu a ohrožení bezpečnosti na této komunikaci. Další
zásahy budou prováděny

během letošního podzimu.
Upozorňujeme tedy občany,
aby dbali zvýšené opatrnosti v této lokalitě. Město bude
usilovat o brzkou obnovu
aleje.
FV

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ VE VELTRUSÍCH JSOU
OPĚT V PROVOZU

HŘIŠTĚ PŘI ZŠ
je znovu otevřeno pro veřejnost. Navštívit ho můžete každý všední den za příznivého
počasí od 17 do 20 hodin.
Bližší informace poskytne
správce hřiště Radovan Šváb
(Svab@dkv.cd.cz).

HŘIŠTĚ U KD
Hřiště bylo zavřeno z bezpečnostních důvodů. Jednak

někdo odcizil víko od studny,
navíc se na sousední nemovitosti stavebně pracovalo
na střeše. V současné době
jsou překážky odstraněny.

HŘIŠTĚ U FOTBALOVÉHO
STADIONU
bylo uzavřeno z důvodu nutných oprav. Nyní je rovněž
otevřeno. V nejbližších dnech  
bude doplněn písek.

Vybrané akce ve Veltrusích
ZÁŘÍ 2015
SO 5. 9.
8.30 Fotbalový turnaj Veltruský pohár
ST 9. 9.
18.00 Zasedání zastupitelstva
(Hasičský dům)
ČT 10. 9.
17.00 Vernisáž výstavy sprejovaných obrazů
		
Terezy Tilajcsikové
(Výstavní síň Ladislava Čepeláka)
SO 12. 9.
14.00 Happening na starém mostě
ČT 17. 9.
20.15 Filmový večer: „Nick Cave: 20 000 dní
		 na Zemi“ (klubovna ASPV)
SO 19. 9.
8.00 Železný hasič (areál MŠ a ZŠ Veltrusy)
SO 26. 9.
14.00 Válka bramborová (zámek)

ŘÍJEN 2015
SO 3. 10.
9.30 ASPV Petanque cup
(10. ročník, před zámkem)
ST 7. 10.
18.00 Přednáška: Zdravé stravování pro celou
rodinu (klubovna ASPV)
ČT 22. 10. 20.15 Filmový večer: „Zázraky“
		
(klubovna ASPV)

ZMĚNILY SE JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ PID
Upozorňujeme, že od 30. srpna platí nové jízdní řády autobusů PID. Současně dochází

v tomto termínu i k ukončení
prázdninových jízdních řádů.

V září bude sběrné místo
i nadále otevřeno v ÚTERÝ
a ve ČTVRTEK od 16 do 18
hodin, v SOBOTU od 8 do 12

hodin. Děkujeme všem, co
poctivě třídí odpad i na sběrném místě.

SBĚRNÉ MÍSTO

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

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

MĚ S T SK Á P OLIC IE: +420 777 919 156/7
www.veltrusy.cz

moci shlédnout videa přímo
z vytváření (sprejování) jednotlivých obrazů.
K poslechu zahraje lehký
bigbít v podání Petra Bati
Kundráta.
Vernisáž se uskuteční
ve Výstavní síni Ladislava
Čepeláka na městském úřadě ve čtvrtek 10. ZÁŘÍ 2015
OD 17.00.

Akce,
která
proběhne
26. ZÁŘÍ u Chrámu přátel
zahrad a venkova, se ponese
v duchu připomínání událostí a lidí, na něž by se nemělo
zapomenout. Vzpomeneme
na původní myšlenku vzni-

ku tohoto chrámu, na tři významné postavy našich dějin,
jejichž busty se do Chrámu
vrátí a také vzpomeneme
na jednu zapomenutou válku.

V PARKU SE USKUTEČNÍ
VÁLKA BRAMBOROVÁ

RC Havránek nabízí ve školním roce 2015–2016 několik novinek – nové jazykové
kurzy pro mládež a dospělé,
flétnička pro děti či dobrodružný příběh v kurzu Lovci
podnikavých duchů pro děti.

LOVCI PODNIKAVÝCH DUCHŮ
Tento vzdělávací kroužek
pro děti od 9 let se zaměřuje na osobnostní rozvoj dětí:
učí je vyjednávat s druhými,
obhajovat svůj názor, bránit
se manipulaci, zvládat projevy svých emocí, hledat řešení problémů a především
pracovat v týmu. Děti společně prožívají dobrodružný
příběh. Více informací najdete na www.businesskids.cz
a na ukázkové hodině.

na starém

12.
září

OŽIVME SPOLEČNĚ
STARÝ MOST:

Veltrusy

nelahozeves

hlavní partneři:

čekají vás vystoupení amatérských
i profesionálních hudebníků, divadelníků,
výtvarníků, výtvarné dílny pro děti i dospělé,
prezentace místních spolků, škol a řemesel,
ochutnávka minipivovarů a vín

další partneři:
HAVRÁNEK
centrum

aktuální program na veltrusy.cz a fcb

HAVRÁNEK
rodinné

RC HAVRÁNEK ZVE NA BOHATÝ
PROGRAM V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
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Jedná se o první výstavu
veltruské výtvarnice Terezy
Tilajcsikové. Její obrazy jsou
tvořené šablonovou technikou z fotek a jsou sprejované
na plátno s rámem. U některých obrazů budou vystaveny i šablony, přes které obraz
vznikal. Všechny šablony jsou
vyřezávané ručně skalpelem.
Návštěvníci budou rovněž

SOBOTA

ZVEME VÁS NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
SPREJOVANÝCH OBRAZŮ

centrum

FITMAMI
... je fitness program pro maminky a jejich miminka nebo
malé děti. Sraz vždy před
branou do veltruského parku, za deště v Havránku.
Program RC Havránek
začíná 14. ZÁŘÍ, ukázkové
hodiny některých kurzů proběhnou ovšem již v týdnu
od 7. září.
RC Havránek nově nabízí
také DOUČOVÁNÍ češtiny, angličtiny, matematiky, fyziky,
biologie, chemie. Pokud máte
zájem, kontaktujte nás na
havranek@dolnipovltavi.cz.
Podrobné
informace
o všech kurzech včetně
možnosti přihlášení najdete
na webových stránkách RC
Havránek http://havranek.
dolnipovltavi.cz.

LÉKÁRNA POD ŠTÍTEM ZVE
NA PŘEDNÁŠKU O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ

7. ŘÍJNA 2015 V 18.00 bude vace na emailové adrese:
Lékárna Pod Štítem ve Vel- info@lekarnapodstitem.cz.
trusích pořádat přednášku  
Akce potrvá cca 1,5 hodina téma Zdravé stravování ny.
pro celou rodinu.
Těšíme se na Vás.
Přednášet bude odbornice
na zdravotní prevenci a výživu PharmDr. Margit Slimáková.
Akce se bude konat v klubovně ASPV, je nutná rezer-

SDH VELTRUSY POŘÁDÁ 3. ROČNÍK
ŽELEZNÉHO HASIČE
Hasiči Veltrusy ve spolupráci s městem, MŠ a ZŠ zvou
na soutěž o pohár Železného
hasiče. Konat se bude v areálu MŠ a ZŠ Veltrusy v sobotu 19. ZÁŘÍ 2015 od 8 hodin.

Ráno si zasoutěží děti, odpoledne přijdou na řadu dospělí. Večer ve 20 hodin jste zváni na zábavu pro veřejnost
do Hasičského domu. Občerstvení bude zajištěno.

AFK Veltrusy společně se
Sportovním výborem Veltrus pořádá v sobotu 5. ZÁŘÍ
2015 na hřišti AFK Veltrusy
fotbalový turnaj. Prezentace
týmů je od 8.30, v 9.00 bude

zahájen turnaj. Startovné
za jeden tým je 500 korun.
Závazné přihlášky lze posílat na jan.cap10@centrum.cz
nebo na svab@dkv.cd.cz.

1. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
„VELTRUSKÝ POHÁR“

AFK VELTRUSY ZVE NA DOMÁCÍ
UTKÁNÍ SVÝCH TÝMŮ:
MUŽI:
13. 9. 2015 17.00
27. 9. 2015 16.30
11. 10. 2015 16.00
25. 10. 2015 14.30
15. 11. 2015 13.30

proti Dolní Beřkovice
proti Vojkovice A
proti Dolany A
proti Mšeno A
proti Kralupy 1901

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
27. 9. 2015 11.00
11. 10. 2015 11.00
1. 11. 2015 11.00

proti Postřižín
proti Čechie Kralupy A
proti Dynamo Nelahozeves
afkveltrusy.cz

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
13. 9. 2015 10.00
27. 9. 2015 10.00
11. 10. 2015 10.00
1. 11. 2015 10.00

proti Hořín
proti Obříství
proti Čechie Kralupy A
proti Kralupy 1901
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