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PARČÍK U ŠKOLY VE VELTRUSÍCH ZÍSKÁ
V PŘÍŠTÍM ROCE NOVOU PODOBU
PŘÍPRAVY PROMĚNY JSOU
V PLNÉM PROUDU
19. října se uskutečnila informační schůzka pro veřejnost.
1. listopadu se již sešel úzký
tým a přesněji se definovaly
jednotlivé role v týmu a jejich obsazení. I nadále se
hledají třeba jen příležitostní pomocníci. Podrobnosti
najdete na webu nebo facebooku.
TÝM VYBERE ARCHITEKTA
Na schůzce byla vybrána
pětice architektů, kterou
tým v nejbližší době osloví.
Architekt se bude účastnit
veřejného plánování a svoje
návrhy bude zakládat na potřebách místních obyvatel.
VEŘEJNOST BUDE
PLÁNOVAT 25. LEDNA 2016
Komu není parčík lhostejný, má možnost se zúčast-

nit v lednu 2016 veřejného
plánování. Každý bude moci
vyjádřit svá přání a nápady
a poté i názor na další shromážděné návrhy.

LIDÉ SE MOHOU ZÚČASTNIT
ANKETY NÁPADŮ
Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit veřejného plánování,
byla připravena anketa nápadů. Ta ovšem nemůže nahradit hlasování na lednové plánovací schůzce, bude pouze
zdrojem inspirace. Podrobnosti jsou na webu.

NÁPADY PŘIJDOU I OD DĚTÍ
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Děti se budou moci vyjádřit
v rámci kreativní činnosti
na výtvarné výchově. I jejich
nápady budou předány architektovi.
Barbora Bělková
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NADACE ČEZ DÁ PENÍZE NA VYBUDOVÁNÍ
BEZPEČNÉHO PŘECHODU VE VELTRUSÍCH
Nejen obyvatelé Veltrus podporovali od 15. října 2015
pohybem projekt výstavby
kvalitně značeného a bezpečného přechodu v rizikovém
místě vedoucím z Douchovy
ulice přes hlavní „teplickou“
silnici č. 608/II. Pro získání finanční dotace 100 tisíc

korun od Nadace ČEZ bylo
nutné získat 170 tisíc bodů,
které se generovaly v mobilní aplikaci „EPP – pomáhej
pohybem“.
Všem
podporovatelům
patří velké díky, body se podařilo nastřádat.
Jakub Andrle

Sběrné místo bude otevřeno
v listopadu:
ÚTERÝ od 15.00 do 17.00
SOBOTU od 8.00 do 12.00.
V prosinci se otevírací doba
přizpůsobí počasí, pravděpodobně půjde o SOBOTU 5. 12.

a 19. 12 od 8.00 do 12.00.
Na sběrném místě můžete odložit bioodpad, kovový
odpad, elektroodpad, pneu,
nebezpečný odpad, objemný
odpad a nově i textil a hračky.

SBĚRNÉ MÍSTO V LISTOPADU A PROSINCI

T E C H N I C K É S L U Ž B Y: + 4 20 728 2 3 3 228

Vybrané akce ve Veltrusích
LISTOPAD 2015
po 9. 11. 19.00
			
			
st 11. 11. 17.00
út 17. 11. 20.15
čt 19. 11. 20.00
			
út 24. 11. 19.00
			
st 25. 11. 18.00
			
pá 27. 11. 18.00
			
so 28. 11. 9.00
			
so 28. 11. 9.00
so 28. 11. 15.00
			
ne 29. 11. 16.00
			

RC Havránek: Grafomotorika
a její rozvoj v předškolním věku
(beseda, klubovna ASPV)
Lampionový průvod (parčík u ZŠ)
Filmový večer: Žena v kleci
RC Havránek: Školní zralost
(beseda, klubovna ASPV)
RC Havránek: Vztahy a komunikace
(beseda, klubovna ASPV)
Zasedání zastupitelstva
(Hasičský dům)
Historie chotkovských honiteb
(přednáška, klubovna ASPV)
Veltrusy Cup (tenisový turnaj
pro děti, sokolovna Veltrusy)
Adventní tvoření (zámek)
Pohádka s Mikulášskou nadílkou
(zámek)
Rozsvěcení vánočního stromu
(náměstí A. Dvořáka)

PROSINEC 2015
út 1. 12. 16.30 Mikulášská nadílka pro malé cvičence
			 ASPV (sokolovna)
st 2. 12. 19.00 RC Havránek: Motivace
			 (beseda, klubovna ASPV)
so 5. 12. 17.00 Vánoční koncert (zámek)
ne 6. 12. 15.00 Mikulášská besídka (Hasičský dům)
út 8. 12. 19.00 RC Havránek: Emoce a potřeby
			 (beseda, klubovna ASPV)
út 8. 12. 19.30 Zájezd do Divadla v Celetné:
			 Višňový sad (A. P. Čechov)
st 9. 12. 18.00 Cestovatelská beseda: Rumunsko
			
(klubovna ASPV)
st 16. 12. 18.00 Zasedání zastupitelstva
			 (Hasičský dům)
čt 17. 12. 		 Vánoční trhy v ZŠ Veltrusy
čt 17. 12. 20.15 Filmový večer: Pieta (Ki-duk Kim)
ne 20.12. 16.30 Dětský film: Píseň moře (T. Moore)

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 (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

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

ZÁMEK VELTRUSY JE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
OTEVŘEN I V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
Letos v červnu byl v severozápadním křídle zámku Ostrov – Veltrusy zpřístupněn
okruh, do kterého se krom
běžných návštěvníků mohou
podívat především studenti,
k jejichž vzdělávání je celá
expozice určena. A právě
proto, aby kopíroval klasický školní rok, zůstává tento
objekt otevřen i mimo letní
sezónu.
ARISTOKRACIE: ZAČÁTEK
KONCE, jak zní název vzdělávacího okruhu, nabízí pohled

do života a osudů posledních
majitelů veltruského panství.
Jimi byli Karel a Livie Chotkovi, kteří na přelomu 19. a 20.
století žili v místnostech, které se v současnosti opět naplnily původním nábytkem,
a návštěvníci se mohou projít jejich soukromým bytem.
Expozice je do konce roku
2015 otevřena pro veřejnost o víkendech a státních svátcích.
Romana Semelková
zámek Ostrov – Veltrusy

Zastavte se v předvánočním
shonu a přijďte se podívat,
co pro vás děti ze základní
školy připravily. Časový harmonogram i program budou

upřesněny na webových
stránkách školy:
www.skola.veltrusy.cz.
Světlana Racková
ředitelka ZŠ

17. PROSINCE SE V ZŠ VELTRUSY
USKUTEČNÍ VÁNOČNÍ TRHY

SPORTOVNÍ KOMISE POŘÁDÁ
28. LISTOPADU „VELTRUSY CUP“
Jedná se o tenisový mini turnaj pro děti do 10let. Turnaj
bude odehrán v tělocvičně
Sokola Veltrusy, sraz hráčů a hráček v 9 hod. Všichni
účastníci získají ceny.
Závazné přihlášky lze
předat osobně, případně

sdělit telefonicky na čísle
723582173 (Martin Ponert).
Do prostor sokolovny
vstup pouze ve sportovní čisté obuvi, jsou zváni i rodiče
a fanoušci.
Radovan Šváb
sportovní výbor Veltrus

Město Veltrusy
srdečně zve širokou veřejnost na

ROZSVĚCENÍ

VÁNOČNÍHO S T R O M U

o první adventní neděli

29. listopadu 2015
od 16.00
na náměstí Ant. Dvořáka

bohatý kulturní program
Uvítáme kohokoliv, kdo se přidá ke společnému
pečení cuktroví, nebo přispěje vlastním
(info na kultura@veltrusy.cz)

Město Veltrusy pořádá

v úterý 8. prosince 2015
DIVADELNÍ ZÁJEZD do Divadla v Celetné

VIŠŇOVÝ SAD
Anton Pavlovič Čechov

autobus bude zajištěn:
odjezd v 18.00 z náměstí, 18.05 Veltr usy STS
zvýhodněné vstupenky pro občany Veltr us budou
v prodeji od 9. 11. na městském úřadě

270,-

plné vstupné

RODINNÉ CENTRUM HAVRÁNEK ZVE NA DALŠÍ SÉRII BESED
V průběhu listopadu a prosince je stále ještě možné využít individuálních konzultací psycholožek PhDr. Pavly
Majerové a Mgr. Petry Pírkové Brunerové v rámci dotačního programu MPSV „Rodina a ochrana práv dětí“.
Pokračovat budou i besedy pro širokou veřejnost:
GRAFOMOTORIKA A JEJÍ
ROZVOJ V PŘEDŠKOLNÍM
VĚKU
PhDr. Pavla Majerová
pondělí 9. 11. od 19.00
Na besedě se dozvíte, jak dosáhnout u dítěte správného
držení tužky, jak podpořit
dítě v kreslení, jak u dítěte
rozvíjet jemnou motoriku,
jak vybírat výtvarné a psací
potřeby pro děti různých věkových kategorií, jaké vybírat pracovní sešity...

ŠKOLNÍ ZRALOST
Mgr. Petra P. Brunerová
čtvrtek 19. 11. od 20.00
Psycholožka vám odpoví
na otázky týkající se hodnocení školní zralosti, jaké jsou
její složky, jak probíhá její vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně atd.

VZTAHY A KOMUNIKACE
PhDr. Lucie Dobešová
úterý 24. 11. od 19.00
Objevíte podstatu partnerského, respektujícího vztahu,
seznámíte se s dovednostmi
potřebnými pro komunikaci
„bez poražených“.
MOTIVACE
PhDr. Lucie Dobešová
středa 2. 12. od 19.00
Dozvíte se o vnitřní a vnější
motivaci a jejím propojení
s výchovou a vzděláváním

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

dětí, mluvit se bude o rizicích
odměn, pochval a trestů, ale
i o možnostech, jak podpořit
vnitřní motivaci a zodpovědné chování dětí.

EMOCE A POTŘEBY
PhDr. Lucie Dobešová
úterý 8. 12. od 19.00
Co se s námi děje, když nás
ovládnou emoce? Co když se
dítě vzteká a nevnímá mě?
Proč se dítě zlobí, když mu
vše chci v klidu vysvětlit?
Mluvit se bude o změně komunikace v emočně náročných situacích.
Soňa Dekastello
RC Havránek

190,-

vstupné pro důchodce

SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
11. listopadu se již tradičně
uskuteční
Svatomartinský
lampionový průvod, který
bude letos poprvé startovat
v parčíku u školy v 17.00.
Přijďte ochutnat svatomartinské rohlíčky a shlédnout
ohňovou show. Na výběr budou letos dvě cesty za světýlky (pro starší a mladší děti)
včetně setkání s koněm
sv. Martina.
RC Havránek
a ASPV Veltrusy
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