
Slovo úvodem
Zima už má na kahánku, 
v zahradě kvetou první jarní 
kvítka a počasí vypadá téměř 
aprílově, přestože v kalendá-
ři máme teprve konec února. 

Nejen zahrádkáři už po-
malu začínají s jarním úkli-
dem, a také proto za vámi 
přicházíme s dalším vydáním 
obecního zpravodaje, kde 
najdete mimo jiné užitečné 
informace o třídění odpadů 
a otevření sběrného dvora 
(str. 6). Otiskujeme i zajíma-
vý článek o nalezeném ruko-
pisu klavírní sonáty našeho 
rodáka Oldřicha Hilmery, 

která byla již považována 
za nenávratně ztracenou (str. 
19). Za pozornost též stojí 
příspěvek o tom, jak dopad-
lo první plánovací setkání 
k oživení parčíku mezi ško-
lou a školkou a co si nakonec 
jeho účastníci vybrali, tedy 
co zde společně zkusíme vy-
budovat (str. 21).

Máte sami něco zajíma-
vého ke zveřejnění? Stačí 
napsat na listy@veltrusy.cz, 
jakékoliv příspěvky a námě-
ty ke zlepšení uvítáme. Přeji 
příjemné počtení!

Jana Krejčová

www.veltrusy.cz

JARNÍ akce ve Veltrusích
BŘEZEN 2016
čt 3. 3. 17.00 ZŠ: Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ 
   (výstavní síň MěÚ)
ne 6. 3.  Zámek: Den s Mírou
čt 10. 3. 18.00 RC Havránek: Druhé plánovací setkání  
   k parčíku u ZŠ (Hasičský dům)
so 12. 3. 9.30 RC Havránek: Jarní bazárek
st 16. 3. 18.00 Zasedání zastupitelstva  
čt 17. 3. 15.30 MŠ: Velikonoční jarmark
čt 17. 3. 20.15 Filmový večer: Pieta (klubovna)
so 19. 3. 8.00 Zahradnictví Jelínek: Vítání jara
so 19. 3. 10.00 Zámek: Vítání jara
so 19. 3. 20.00 Hasičský ples (Na Závisti)
ne 20. 3. 8.00 Zahradnictví Jelínek: Vítání jara
út 22. 3. 10.00 ZŠ: Velikonoční trhy
st 23. 3. 18.00 Cestovatelská beseda: Venezuela 
   (klubovna)
DUBEN 2016
pá 1. 4. 10.00 Zahradnictví Jelínek: Jaro v zahradě
pá 1. 4. 16.00 Zámek: Noc s Andersenem
so 2. 4. 8.00 Zahradnictví Jelínek: Jaro v zahradě
st 13. 4. 18.00 Zasedání zastupitelstva  
čt 14. 4. 20.15 Filmový večer: Schmitke (klubovna)
pá 15. 4. 16.00 Zámek: Den památek a sídel
pá 15. 4. 20.00 Koncert na Závisti: Vladimír Mišík
so 16. 4. 9.00 Ukliďme Česko a Veltrusy
so  16. 4.–ne 17. 4. Kanoisti: Český pohár ve slalomu  
   na divoké vodě
čt 21. 4. 13.00 MŠ: Zápis do mateřské školy
čt 21. 4. 15.00 ZŠ: Jarní setkání na hřišti
so 30. 4. 10.00 ASPV: Běh veltruským parkem
KVĚTEN 2016
ne 1. 5. 18.00 Zámek: Co nového na zámku
čt 5. 5. 18.00 Vernisáž výstavy Karla Kušky: 
   Přesuny (výstavní síň MěÚ)
ne 8. 5. 8.00 ASPV: Atletický víceboj
st 11. 5. 18.00 Zasedání zastupitelstva
čt 12. 5. 20.15 Filmový večer: Samba (klubovna)
pá 13. 5. 19.30 Koncert v klubovně: Jan Řepka
so 14. 5. 13.00 ASPV: Medvědí stezkou
so 28. 5. 8.00 AFK: Veltruský triangl
so 28. 5. 9.00 ASPV: Předtáborový víkend
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
věřím, že mám pro vás dob-
rou zprávu – v průběhu dru-
hé poloviny března bude 
spuštěn testovací provoz no-
vých webových stránek, kte-
ré zkvalitní informovanost 
veřejnosti. Protože každá 
nová záležitost vyžaduje re-
flexi a „čas na adaptaci“, tak 
bych vás požádal o zpětnou 
vazbu: napište, co na novém 
webu postrádáte, co vám 
nevyhovuje, uveďte náměty 
na vylepšení. Webová adre-
sa se nemění (www.veltrusy.
cz), vzhled a obsah však ano.

O novinkách, záměrech 
a problémech, které jsou 
projednávány na zastupitel-
stvech, se dočtete na str. 3. 
Nejdůležitějším „projektem 
roku“ je zateplení MŠ (ak-
tuálně je upravována pro-
jektová dokumentace a též 
je zadán projekt na rekon-
strukci topení), během jara 
proběhne výběr projektanta 
na vybrané chodníky, dále 

budou např. učiněny kroky 
pro výběr modernějšího ka-
merového systému a nového 
zhotovitele zásadního doku-
mentu pro systémový rozvoj 
obce – územního plánu.

Závěrem bych rád podě-
koval všem spolkům a ob-
čanům, kteří se ve svém 
volném čase dobrovolně 
zapojují do aktivit obohacu-
jících život v našem městě. 
Každý může svou energií 
přispět hezčím Veltrusům 
např. zapojením se do pro-
jektu „Místo, kde žijeme“ (in-
formace najdete na str. 21) 
nebo účastí na 2. ročníku 
„Ukliďme Česko (a Veltru-
sy)“ – rád se s Vámi potkám 
(nejlépe v pracovním) v so-
botu 16. dubna u Městského 
úřadu…

S poděkováním za váš čas 
a s přáním hezkého předjaří 
vás zdraví

Filip Volák
starosta@veltrusy.cz 

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

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

Kácení dřevin rostoucích 
mimo les
S blížícím se koncem měsíce 
března, který bývá nejzaz-
ším termínem kácení v ob-
dobí vegetačního klidu, při-
pomínáme náležitosti vážící 
se k běžnému kácení dřevin. 
Běžnými případy rozumíme 
stromy rostoucí mimo les 
a stromy, které nejsou chrá-
něné. Ty upravuje legislati-

va, zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny 
a vyhláška č. 189/2013 Sb., 
o ochraně dřevin a povolo-
vání jejich kácení, obé v plat-
ném znění. Formulář pro 
povolení kácení je na webo-
vých stránkách města v sek-
ci „Městský úřad/Formuláře“.

Jaké stromy nepodléhají žádosti 
a mohou být pokáceny vlastníkem 
pozemku?
1. Jednotlivé stromy, jejichž 

obvod ve výšce 130 cm 
nad zemí nepřesahuje 
80 cm.

2. Stromy či keře v zápoji 
(prolínající se či dotý-
kající se ve vrchních 
patrech), jejichž plocha 
nedosahuje 40m2, nehle-
dě na průměr jednotli-
vých kmenů.

3.  Ovocné stromy rostoucí 
na pozemcích v zastavě-
ném území, dle územní-
ho plánu, evidovaných 
v katastru nemovitostí 
jako druh pozemku za-

hrada, zastavěná plocha 
a nádvoří nebo ostatní 
plocha se způsobem 
využití pozemku zeleň.

4.  Stromy pěstované 
na pozemcích vedených 
v katastru nemovitostí 
ve způsobu využití jako 
plantáž dřevin.

5.  Havarijní kácení se týká 
stromu, který bezpro-
středně ohrožuje životy 
či majetky. V tomto 
případě je povinností 
vlastníka pozemku do 15 
dnů poté kácení nahlásit.

Jaké jsou náležitosti žádosti?
1.  Identifikace žadatele, 

případně souhlas maji-
tele pozemku, pokud jím 
žadatelem není.

2.  Identifikace pozemku 
v rámci katastru Veltrusy 
včetně situačního náčrt-
ku.

3.  Specifikace dřevin urče-
ných ke kácení.

4.  Zdůvodnění žádosti.
5.  Návrh náhradní výsadby.

6.  V případě, že nelze z ka-
tastru nemovitostí ověřit 
vlastnické právo žadate-
le, doložení vlastnického 
práva či nájemního nebo 
uživatelského vztahu 
žadatele k příslušným 
pozemkům.

Jaroslav Morávek
místostarosta

    +420 777 919 156 
    +420 777 919 157

MĚÚ OBECNÉ DOTAZY:  +420 317 070 291

INFORMACE: INFORMACE@VELTRUSY.CZ
ELEKTRONICKÁ PODATELNA: PODATELNA@VELTRUSY.CZ

MĚSTSKÁ POLICIE:
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Střípky ze zasedání Zastupitelstva 
16. prosinec 2015
Zastupitelé schválili:

 § odkup části pozemku p. č. 1325 
sousedícího s náměstím od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových

 § rozpočtové provizorium na rok 
2016 

 § rozpočtové opatření č. 3/2015 
zahrnující přijaté dotace a navýšení 
rozpočtové rezervy a částky na od-
chyt psů

 § přijetí daru od firmy České štěr-
kopísky spol. s r. o. sestávajícího 
z částky 300.000 Kč a dále kameniva 
a písku dle potřeb obce

 § nové znění Obecně závazné vyhláš-
ky o místních poplatcích

 § zákaz podomního a pochůzkového 
prodeje

 § nadační příspěvek ČEZ na „Oranžo-
vý přechod“ Douchova, který bude 
realizován v roce 2016

Zazněly tyto informace:
 § o plánovaném zateplení MŠ, kde 

právě dochází k zaměřování pro-
jektantem, následovat bude řízení 
stavebního povolení a na přelomu 
zimy/jara vyhlášení veřejné zakázky 
na zhotovitele

 § o návrhu rozpočtu obce na rok 
2016, který bude nejméně po dobu 
15 dnů před projednáním v zastu-
pitelstvu města zveřejněn na úřední 
desce a v elektronické podobě

 § o terénních úpravách na Strachově, 
kde nyní probíhá odkladný účinek, 
předběžné opatření, který vydal 
svým usnesením Krajský soud 
v Praze na základě žaloby, která byla 
podána na rozhodnutí krajského 
úřadu ve věci pozemku bývalého č. 
pozemku 435 (pod druhou haldou), 
takže se momentálně nenaváží

 § o finalizaci strategického plánu měs-
ta Veltrusy potřebného pro plánová-
ní investic a pro žádosti o dotace

13. leden 2016 
Zastupitelé schválili:

 § záměr prodeje části pozemku 
125/150 a 124/1

 § pronájem pozemku 562/1
 § odepsat jako zmařenou investici 

z rozvahy do nákladů roku 2015 
v rámci účetní uzávěrky tyto 
nedokončené projekty: Volnoča-
sový areál sportu a pohybu v ceně 
197.000 Kč, Zemní val v ceně 

266.798 Kč. Zastupitelstvo města 
bude pokračovat v realizaci investic 
aktuálně nedokončených projektů: 
Multifunkční objekt BUS zastáv-
ka v ceně 93.509 Kč, Komunikace 
okolo hřbitova „Za kaplí“ ve výši 
6.371.609 Kč.

 § rozpočet města 2016 zahrnující 
mimo jiné dokončení přechodů 
na náměstí A. Dvořáka, chodník, 
popř. parkoviště před sokolovnou, 
prioritně úspěšné zvládnutí akce 
„Zateplení MŠ“ a další investice

 § strategický plán města Veltrusy 
2016–2025 ve verzi leden 2016, 
který bude dále aktualizován 

 § grantový program pro rok 2016
 § doplnění člena kontrolního výboru 

za odstoupivšího Josefa Němce paní 
Ing. Ludmilou Hrubešovou.

Zazněly tyto informace:
 § pro výběrové řízení na zhotovitele 

zateplení MŠ bude samostatně oslo-
ven administrátor

 § dotační možnosti v roce 2016 
– obec připravuje žádost o dota-
ci na opravu kaple na hřbitově, 
v březnu se očekává výzva z OPŽP 
na výsadbu zeleně. Dále budou pro-
bíhat konzultace ohledně dotačních 
možností včetně objektu na náměstí

 § k parčíku, na který se získala dotace 
od nadace VIA, bude 25. 1. 2016 
v hasičském domě První plánovací 
setkání, kde snahou bude, aby se se-
tkalo co nejvíce občanů. Primární cíl 
projektu je zapojit občany do nějaké 
tvořivé, společné činnosti

28. leden 2016 
Toto mimořádné zasedání bylo svoláno 
kvůli termínu podání žádostí o dotace 
z fondů KÚ Středočeského kraje, kon-
krétně šlo o žádosti na tyto projekty, 
které zastupitelé s drobným návrhem 
na doplnění schválili:

 § Dovybavení jednotky ke zkvalitnění 
činnosti a zvýšení bezpečnosti JSDH 
(Fond podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS)

 § Oprava a revize dětských hřišť 
(Fond sportu, volného času a pri-
mární prevence)

 § Happening na starém mostě (Fond 
kultury a obnovy památek)

 § Zkrášlení obce – úklid černých 
skládek (Fond životního prostředí 
a zemědělství)

 § Územní plán města Veltrusy 1. etapa 
(Fond rozvoje obcí a měst)

 § SemiraM(Y)S Dobré naděje pro naši 
třídu (Fond sportu, volného času 
a primární prevence, podává ZŠ)

 § Bezva dny – kulturní rok ve Veltru-
sích (Fond kultury a obnovy pamá-
tek, podává ZŠ)

U všech projektů se obec zavazuje spo-
lufinancovat uvedený projekt ve výši 
minimálně 5 % z celkových nákladů 
projektu.

17. únor 2015 
Zastupitelé schválili:

 § zveřejnění záměru pronájmu po-
třebné části střechy na Domu služeb 
čp. 65 za účelem provozu Wi–Fi sítě 
a připojení k internetu

 § podpis smlouvy pro budoucí převod 
vybudované kanalizace v lokalitě 
U Luhu na společnost Středočeské 
vodárny, a. s.

 § rozpočtové opatření č. 1/2016 
týkající se jiných státem upravených 
daňových příjmů obce

 § název ulice „Dlouhá“ v části mezi 
označením obce ve směru na Prahu 
a ve směru na Zlosyň na komunikaci 
II/101

 § smlouvu o spolupráci se spol-
kem Sdružení na podporu, rozvoj 
a zefektivnění činnosti územních 
samospráv

 § připojení k symbolické akci „Vlajka 
pro Tibet 2016“ vyvěšením tibetské 
vlajky 10. března na MěÚ

 § přeložení stávajícího rozvaděče NN 
trafostanice v ulici V Cihelnách

Zazněly informace o:
 § pokračování projektu pro zateplení 

MŠ
 § přípravě přehledu výzev a možnosti 

čerpání dotací
 § zajištění míst pro žáky ZŠ Veltrusy 

ze spádových obcí
 § poděkování všem, kteří se podíleli 

na přípravě a podpoře oslav ma-
sopustu

 § průběhu přípravy nových webových 
stránek

 § připravovaných výběrových řízeních
 § vývoji pokuty za VŘ na zeleň okolo 

hřbitova (FÚ písemně potvrdil, že 
pokutu nemusí město hned platit, 
případ dál pokračuje)

ZPRÁVY Z OBCE

Další plánovaná zasedání  
se budou konat  

16. 3., 13. 4., 11. 5. a 15. 6.
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ZPRÁVY Z OBCE

Ohlédnutí za minulým rokem 
s Městskou policií Veltrusy
Úkoly, které zákon ukládá městské policii, byly plněny s maximálním úsilím 
a snahou splnit zákonem uložené povinnosti a přispět tak k bezpečnosti  
a klidu v našem městě.

Silniční provoz, 
doprava
Problémy s parkováním, 
dodržováním dopravního 
značení, překračováním nej-
vyšší povolené rychlosti má 
stále velké množství řidičů, 
kteří často nerespektují ani 
základní pravidla silničního 
provozu. Nerespektování 
dopravního značení v sou-
vislosti s prováděnou re-
konstrukcí komunikací bylo 
nejvíce patrné na náměstí  
A. Dvořáka.

Měření rychlosti probíhá 
ve městě v úsecích, které 
městské policii schválila Po-
licie ČR. Tyto úseky jsou vy-
bírány a odsouhlaseny tak, 
aby se co nejvíce zajistila 
bezpečnost chodců a ostat-
ních účastníků silničního 
provozu. Ve většině případů 
šlo o překročení rychlosti 
do 20 km v hodině. Stráž-
níci MP zjistili i dva řidiče, 
kteří byli pod vlivem alko-
holu nebo jiné návykové lát-
ky. Tito řidiči byli okamžitě 
předáni Policii ČR k dalšímu 
opatření.

Veřejný pořádek 
Přestupky proti veřejnému 
pořádku jsou souhrnem ne-
přijatelného chování, které 
občan nejvíce vnímá při kaž-
dodenním životě ve městě. 
Toto nestandardní chování 
značnou měrou ovlivňuje 
obyvatele ve vnímání bez-
pečí, klidu, čistoty, a tím 
i pohody a spokojenosti se 
životem ve městě. Největším 
problémem ve městě je stále 
bezdomovectví, se kterým 
strážníci již druhým rokem 
zákonným způsobem bojují.

Velkým problémem je 
i odkládání odpadu na místa, 
která k tomu nejsou určena. 
Bohužel jen v mizivém počtu 
se podařilo zjistit přestupce.

Spolupráce  
s Policií ČR  
a dalšími  
složkami IZS* 
MP Veltrusy tak jako v pře-
dešlých dvou letech spolu-
pracuje s Policií ČR a její-
mi obvodními odděleními. 
Téměř denní komunikace 
a součinnost při běžných 
úkonech, ale i při nestan-
dardních případech se ode-
hrává na dobré úrovni. MP 
Veltrusy při výkonu služby 
a při plnění úkolů spolupra-
cuje velmi dobře i s dalšími 
složkami IZS. Spolupráce 
s Hasičským záchranným 
sborem Středočeského kra-
je Kralupy nad Vltavou, SDH 
Veltrusy i RZS je příkladná.

Prevence  
kriminality
Městská policie Veltru-
sy v uplynulém roce 2015 
uskutečnila několik před-
nášek, zejména pro první 
stupeň ZŠ, na téma „Bezpeč-
nost na cestě do školy“ a „Se-
známení s prací Městské 
policie“, ve spolupráci s PČR 
pak proběhla hromadná be-
seda na téma „Pyrotechnika„ 
pro všechny žáky místní ZŠ. 
Městská policie provádí pre-
venci i při běžné pochůzko-
vé činnosti informováním 
občanů.

Odborná  
příprava
Odbornou pří-
pravu, stálé 
zdokonalování 
teoretických, 
ale i praktic-
kých znalostí 
a dovedností 
nelze opomíjet, 
a proto strážní-
ci Městské policie Veltrusy 
v uplynulém roce 2015 ab-
solvovali několik školení za-
končených osvědčením.

Akce realizované 
MP
V roce 2015 realizovala MP 
soutěž s názvem „Mladý cyk-
lista“, která měla dle ohla-
sů velký úspěch. Největším 
potěšením pro MP bylo do-
sažení cíle, aby děti nosily 
při každé jízdě na jízdním 
kole ochrannou přilbu. Dále 
se MP zúčastnila akcí měs-
ta jako „Rozsvícení vánoční 
stromečku“, „Mikulášská na-
dílka“, „Martinský lampiono-
vý průvod“ a dalších.

Další činnost MP
MP Veltrusy vykonávala 
na základě veřejnoprávních 
smluv činnost zaměřenou 
na veřejný pořádek v obcích 
Nová Ves – Miřejovice, Nové 
Ouholice, Staré Ouholice, 
Vepřek a Zlosyň. Činnost 
strážníků v těchto obcích 
je v rozsahu, který je pro 
dotčené obce uspokojivý 
a Městské policii Veltrusy 
nenarušuje plnění povin-
ností v mateřském městě. 
Městská policie Veltrusy plní 

své úkoly vyplývající ze Zá-
kona o Obecní policii s ma-
ximální snahou přesvědčit 
občany, že prostředky, které 
město na činnost strážní-
ků vynakládá, jsou dobrou 
investicí. Názor obyvatel 
na strážníky není vždy pozi-
tivní. Platí to zejména tehdy, 
pokud najdou na svém autě 
„výzvu“, nebo jsou pokutová-
ni za přestupek. Je však také 
pravdou, že existuje i jiný 
pohled, a to v případě, kdy 
strážník pomůže napadené 
osobě, poskytne první po-
moc člověku, kterého stihne 
na ulici nevolnost nebo za-
jistí bezpečnou cestu dětem 
do školy. Městská policie 
Veltrusy a její strážníci mají 
v životě města svůj význam.

Závěrem bychom chtě-
li jménem Městské policie 
Veltrusy poděkovat vedení 
města a zastupitelům města 
Veltrusy za podporu mate-
riální a morální, která je pro 
práci strážníka rovněž důle-
žitá.

text a foto: Lucie Jandová 
Městská policie Veltrusy  

(red. kráceno)

* IZS = integrovaný  
záchranný systém
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Veltrusy přivítaly 9 nových občánků
Ve čtvrtek 3. prosince 2015 
starosta Veltrus Filip Volák 
přivítal nové veltruské ob-
čánky. Jsou jimi Nikola Fe-
rencová, Rebeka Rabatinová, 
Tomáš Kalina, Vít Řejha, Ka-
teřina Palkosková, Eliáš Fal-
ta, Adéla Marešová, Karolína 
Hemalová a Isabella Marie 
Benatelli. Dětem i rodičům 
přejeme hodně zdraví a spo-
kojenosti do dalšího života.

Barbora Bělková
foto: Zdeňka Petrovičová

Vítání občánků 
v letošním roce
I v letošním roce (pravdě-
podobně v květnu) se bude 
konat slavnostní akt Vítání 
občánků. Zájemce (s dět-
mi narozenými do 29. 2. 
2016)  s trvalým pobytem 
ve Veltrusích, kteří  se chtě-
jí „Vítání občánků“ zúčast-
nit, prosíme,  aby se při-
hlásili telefonicky na čísle 
315 781 143 nebo prostřed-
nictvím e-mailu: prazako-
va@veltrusy do 30. 4. 2016.

Martina Pražáková

Grantový  
program 
na rok 2016
Zastupitelstvo města Veltru-
sy schválilo dne 13. 1. 2016 
grantový program na rok 
2016, který je určen podpo-
ře kulturních, sportovních 
a spolkových aktivit. Schvá-
lené zásady a formulář žá-
dosti najdete na webu města 
v sekci „Grantový program“. 
Žádat lze do 15. března.

Předpokládaný celko-
vý objem finančních pro-
středků pro rok 2016 činí 
200.000 Kč. Dotace se po-
skytuje na období kalendář-
ního roku, tj. od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2016.

Kotlíková  
dotace –  
šance pro  
čistší vzduch 
ve Veltrusích
Cílem Společného programu 
na podporu výměny kotlů 
(tzv. kotlíkové dotace) je sní-
žení znečištění ovzduší z tzv. 
lokálních topenišť, využíva-
jících tuhá paliva. Předmě-
tem dotace je výměna kotlů 
na tuhá paliva za nové nízko-
emisní tepelné zdroje.

Příjem žádostí v I. kole 
výzvy je do 15. 9. 2016. Více 
na webu města a KÚ.

Úřední hodiny Finančního  
úřadu v Kralupech n. Vlt.
V období podávání daňových 
přiznání budou úřední hodi-
ny v termínu od 21. března 
do 1. dubna 2016 upraveny:
pondělí – pátek: 8.00–18.00.

Tiskopisy a pokyny k je-
jich vyplnění jsou k dispozici 
na www.financnisprava.cz.

Daňové přiznání lze 
nejsnadněji vyplnit elektro-
nicky na www.daneelektro-
nicky.cz.

K placení daní lze 
od 1. března 2016 využít 
i daňovou složenku bez poš-
tovních poplatků, k doptání 
na pobočkách České pošty.

Informační telefonní linka 
FÚ v Kralupech nad Vltavou: 
315 728 324, linka pro Stře-
dočeský kraj: 234 009 219. 
Více na webu města.

Pomocníček cestování 
Pomocníček čerpá ze sou-
časného stavu jízdních řádů 
PID i ČSAD Středočeského 
kraje. Stále platí, že potře-
bujete-li se dostat do Prahy 
nebo zpět mimořádně, když 
jiný spoj nejede, musíte 
přestoupit už na zastávce 
„Kralupy, Kaučuk“, a nikoliv 
v Lobečku. To platí nejméně 
do června t. r., dokud bude 
uzavřen most přes železni-
ci u obce Chvatěruby. Také 
jsme přidali několik spojů 

na trase Praha – Veltrusy 
v mimopracovních dnech, 
které jsou označeny Ob* – 
ty začínají ve stanici Ládví, 
kam dojedete metrem. Jízda 
trvá přes hodinu, ale třeba 
spoj někdy můžete využít. 
Redakce vám přeje dobré 
cesty a návraty bez náledí 
a zpoždění!

Jan Novotný

VELTRUSY – Praha PRAHA – Veltrusy
5,20*  5,50*  6,20*  6,52*  7,22*  7,52*  8,21  
8,35K  9,31  9,42D  10,01K  11,31  12,42D  13,41  
13,53D  14,04W  14,08D  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  7,40K  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  23,10

VELTRUSY – Kralupy KRALUPY – Veltrusy
4,56  5,21  5,25  5,30  5,45  5,47  6,19  6,25  7,16  
7,19  7,20  7,24  7,30  7,33  7,54  8,35  9,07  9,19  
10,01  10,35  12,09  12,35  13,06  13,35  13,45  
13,49  14,05  14,14  14,22  14,25  14,42  15,20  
15,25  15,30  15,34  15,52  16,25  16,45  17,02  
17,15  17,19  17,37  17,47  18,17  18,20  18,50  
19,19  19,22  19,51  20,36  21,41  22,48  23,41
mimo pracovní dny: 
5,44  6,12  7,17  8,14  9,19  10,17  12,19  13,17  
13,30  16,17   17,19  18,17  19,17  23,56

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

VELTRUSY – Mělník MĚLNÍK – Veltrusy
4,55  6,00  6,28  6,50  6,55  8,40  10,10  10,35 Ob  
12,10  13,05  14,13  14,20  14,50 Ob  14,52  15,50  
16,05 Ob  17,25  18,35 Ob  19,05 Ob  20,05 Ob
mimo pracovní dny: 
8,34 Ob  11,34 Ob  13,10  14,34 Ob  17,34 Ob  
20,34 Ob

4,17 Ob  4,50  5,45  6,19 Ob  6,30  8,00  8,06 Ob  
10,00  12,00  12,55  13,00  13,05  13,45  14,45  
16,00  16,30  18,15
mimo pracovní dny: 
5,37 Ob  9,09 Ob  12,09 Ob  15,09 Ob  16,30  
18,09 Ob

Kurzívou (šikmo) = není PID
* = spoj míjí obec Od. Voda
podtržený spoj = z nádraží Holešovice (linka 
Roudnice, Litoměřice)

Ob = přestup na Štěpánském mostě
W = nejede o škol. prázdninách
K = přestup Kralupy-Lobeček, 
D = přes Dřínov     Ob* = jede z Ládví
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Technické služby
Problematická křižovatka u čerpací 
stanice se dočká změny
Nové svislé a vodorovné 
značení, původně plánované 
již pro loňský rok, tu mů-
žeme očekávat v průběhu 
dubna 2016. Doufejme, že se 
zvýší bezpečnost a plynulost 
průjezdu této křižovatky, 
která je zjevně pro některé 
řidiče těžkým rébusem. Na-

jíždějí tak, že brání ostatním 
v průjezdu, a postarají se tak 
o vyhrocené situace vrcho-
lící nepopsatelnými obliče-
jovými výrazy, výmluvnými 
gesty či nevěřícnými úsměvy 
a kroucením hlavou. Věřím, 
že změnu pro bezpečnost 
na této křižovatce oceníte.

Kam s bioodpadem? Do pronajatého kontejneru nebo na sběrné místo
Již rok platí novela zákona 
o povinném a plošném tří-
dění biologicky rozložitel-
ných odpadů. Od loňska mají 
také Veltruští možnost 5le-
tého bezplatného pronájmu 
kompostéru na organický 
odpad. Využilo jí 70 občanů, 
kteří si převzali kontejnery 
na podzim. Kromě toho mů-
žete nadále odvážet biood-
pad na sběrné místo tak, jak 
jste byli zvyklí. Váš bioodpad 
bude zpracován na kompost, 
který je využíván v země-
dělství, pro městskou zeleň 
či na rekultivaci. Začátkem 
jara navíc proběhne sběr/
svoz pomocí kontejnerů pro 
odložení velkého objemu 
bioodpadů z předjarního 
úklidu zahrádek. Správným 

ukládáním odpadů vracíme 
přírodě, co nám dala, v po-
době hnojiv. K ekologické-
mu důvodu přidejme ještě 
ekonomický: vyhneme se 
skládkování, které je již nyní 
dražší než kompostování.  

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky 
ovoce, zeleniny, čajové sáč-
ky, kávová sedlina, zbytky 
rostlin, piliny, dřevní štěpka 
z větví stromů a keřů, hlína 
z květináčů, spadané ovoce 
atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastrood-
pad), jedlé oleje, kosti, maso, 

kůže, uhynulá zvířata, exkre-
menty masožravých zvířat, 
znečištěné piliny a všechny 

další bioologicky nerozloži-
telné odpady.

Jak co nejlépe třídit ve Veltrusích
Věřte, že nesprávné třídění 
dokáže velmi zkomplikovat 
likvidaci odpadů a jediný 
znečištěný odpadek vho-
zený do kontejneru může 
znehodnotit celý jeho obsah 
a zabránit recyklaci. Zkuste 
si ověřit, zda se také nedo-
pouštíte chyb ve třídění.

 Kovové odpady – kontej-
ner označený modrošedou 
nálepkou najdete vedle MěÚ 
u parkoviště (po 15. březnu 
bude přesunut do ul. Příč-
ná ke garáži Technických 
služeb), další možnost ode-
vzdání tohoto kovového od-
padu je na sběrném místě. 
Patří do něj konzervy, nápo-
jové plechovky, tuby, uzávě-

ry (víčka), zvířecí konzervy.  
V žádném případě sem ale 
neodhazujeme plechovky 
od barev a ředidel, kanystry, 
spreje, barvy, voňavky, repe-
lenty, nebo dokonce baterie 
– to vše patří na sběrné mís-
to jako nebezpečný odpad. 
Části plotu, rámy či trubky 
patří též pouze na sběrné 
místo jako ostatní kovový 
odpad.

Elektroodpad – zde může-
te odevzdat drobný elektro-
odpad, který se vejde do ma-
nipulačních odhozových 
dvířek, větší elektro pouze 
a jen na sběrné místo nebo 
u kteréhokoliv elektropro-
dejce.

Oděvy – můžete ode-
vzdávat v ulicích Riegrova, 
Družstevní, Palackého – 
(po 15. březnu bude přesu-
nuto do ul. Příčná ke garáži 
Technických služeb), dále 
na sběrném místě.

Tomáš Kosek
vedoucí Technických služeb

foto: Tomáš Kosek

Pro více informací  
o třídění a následném  

využití odpadu  
nás kontaktujte na tel.: 

728 233 228  
nebo emailem: 

kosek@veltrusy.cz

QR kód s URL odkazem  
(https://www.gobec.cz/
veltrusy)  na interaktivní 

mapu, lze si např.  
prohlédnout odpadové  
hospodářství, kde jsou  
jednotlivé odpadkové  
koše, kontejnery atd.

Sběrné místo
BŘEZEN:

12. března 8.00–12.00
26. března 8.00–12.00

DUBEN:
so 8.00–12.00

út+čt 15.00–18.00



7březen 2016

POZVÁNKY

v sobotu 16. dubna 2016
sraz v 9.00 u městského úřadu

UKLIĎME  
ČESKO 

Dobrovolnická akce zaměřená na úklid  
veřejných prostranství, odpadků a černých skládek

a Veltrusy!

• dobrou náladu a pracovní oděv s sebou
• občerstvení zajištěno

Město Veltrusy děkuje všem ochotným občanům,  
kterým není prostředí naší obce lhostejné.

Promex-Luksík, s.r.o. Řeznictví Kohout  
a synové

Akci podporují: 

u k l i d m e c e s k o . c z w w w . v e l t r u s y . c z

DUBEN

16

Druhé  
plánovací setkání

čtvrtek 10. 3. 2016 18.00–20.00 
Hasičský dům Veltrusy

Už víme, co v parčíku chceme. A co bude dál?

Proč se opět scházíme?
Na prvním setkání jsme se domluvili, co by se nám nejvíce v Parčíku líbilo. 
Nyní nám architekt představí své návrhy na řešení, ze kterých je potřeba 

vybrat a případně ještě dále diskutovat o finální podobě. 

Je to poslední možnost ovlivnit  
architektonický návrh a výslednou podobu.

Budeme moc rádi, pokud opět přijdete. 
Děkujeme a těšíme se na viděnou!

PARČÍK U ŠKOLY

www.veltrusy.estranky.cz   I  www.facebook.com/veltruskeMKZ

MÍSTO
KDE ŽIJEME

ve
lt

ru
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Veltrusy se zapojí  
do kampaně  
Vlajka pro Tibet 2016
10. března 2016 si připo-
meneme již 57. výročí tibet-
ského povstání. V roce 1959 
zemřelo více než 80 tisíc 
Tibeťanů, přes milion jich 
zahynulo v následujících le-
tech ve vězeních, pracovních 
táborech nebo v důsledku 
hladomoru. 

Cílem kampaně je pouká-
zat na dlouhodobé porušo-
vání lidských práv v Tibetu.

Kampaň má především 
symbolický charakter a je 
vyjádřením solidarity s Ti-
beťany. Tibetská vlajka je 

jedním z nejvýraznějších 
symbolů, který Tibeťané po-
užívají při nenásilných pro-
testech. Za její vyvěšení jim 
hrozí až několikaleté tresty 
vězení. 

Česká republika se 
ke kampani připojuje pra-
videlně od roku 1996, kdy 
tibetskou vlajku vyvěsila 
první čtyři česká města. 
V loňském roce se k akci při-
pojilo 697 obcí a měst nebo 
městských částí. 

Zastupitelé města Vel-
trusy schválili připojení 
se ke kampani vyvěšením 
tibetské vlajky 10. března 
na budově úřadu.

Informace o této mezi-
národní akci najdete na: 
http://www.lungta.cz/pro-
jekty/vlajka-pro-tibet/

bb

Travis O‘Neill v Ponorce 
na St. Patrick day
17. března 2016 vystou-
pí v kralupském hudeb-
ním baru Ponorka Travis 
O‘Neill & His Cardinal Sins. 
Irský hudebník se svou 
česko–slovenskou kapelou 
vyráží na první část svého 
evropského turné. Žánrově 
se album přibližuje k blue-
grassu, country, blues, folku, 

ale i k rocku a punkrocku... 
Kapela se definuje jako nový 
žánr – undergrass.

Jako support se předsta-
ví kralupská rocková kapela 
Muttley Band.

Koncert začíná ve 20.00, 
vstupné 100,- … Vstupenky 
lze zakoupit pouze na místě. 

www.travisoneill.com

BŘEZEN

17
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Novinky na veltruském zámku
Vážení čtenáři  
Veltruských listů,

chtělo by se říci, že se 
po velmi krátké zimě již zá-
mek začíná probouzet, ale 
s ohledem na markantní 
prodloužení otvírací doby 
by bylo vhodnější tvrzení, že 
zámek nikdy nespí.

S loňským otevřením 
nového vzdělávacího pro-
hlídkového okruhu „Aris-
tokracie: začátek konce“ se 
prodloužila otvírací doba 
i na listopad a prosinec 
a v letošním roce se otevřela 
zámecká brána již poslední 
víkend v lednu. Byť se jedná 
o víkendy, prodloužila se tak 
návštěvní doba ze sedmi mě-

síců na jedenáct. Nová na-
bídka také přivedla nové ná-
vštěvníky – a jen tento nový 
okruh navštívilo v loňském 
roce přes 7 000 návštěvní-
ků. V roce 2015 tak patřil 
zámek Veltrusy mezi pa-
mátkové objekty s největším 
procentuálním nárůstem 
návštěvnosti. Ale brzké ote-
vření není jedinou novinkou. 
„Míry, váhy, závaží, na zámku 
vám ukáží“ je název výstavy, 
otevřené letos v lednu pre-
zentací Celní správy ČR. 

Nicméně ne vše se daří 
tak, jak jsme si původně 
představovali. Novou část 
daňčí obory jsme plánovali 
zprovoznit v zimních mě-

sících, kdy jsme do ní lákali 
i tu část daňků, která ještě 
od povodní žije venku. Chtěli 
jsme tak mimo jiné předejít 
usmrcení volně žijící daňčí 
zvěře na okolních silnicích 
a na dálnici, k němuž bohu-
žel stále dochází. Ale nepo-
vedlo se. Špatnou zprávou 
také je, že mimo problémy 
s reklamacemi (což se bohu-
žel v systému soutěží na nej-
nižší cenu dá očekávat), 
se objevil i místní vandal, 
kterému představa daňků 
v oboře vadí natolik, že začal 
dílo jiných lidí ničit. Doufá-
me, že se Policii České re-
publiky podaří jej vypátrat, 
aby mohlo dojít k obnovení 

poškozených částí hrazení 
a zahájení provozu nové čás-
ti daňčí obory, kam budou 
moci lidé i zvěř. A když jsme 
u zvěře, tak ještě musím 
avizovat jednu chystanou 
novinku. Po loňské sezoně, 
kdy se v areálu objevili koně, 
se letos jejich počet rozros-
te a nově se v areálu objeví 
i ovce. Zase se tak o maličký 
kousek přiblížíme historic-
ké podobě a hledání ideálů 
krásného venkova a krajiny. 
Stále je na co se těšit. Po-
drobněji k tomu v článcích 
mých kolegů.

 
PhDr. Pavel Ecler

kastelán zámku Veltrusy

Jarní akce zámku Veltrusy
Den s Mírou 
6. 3. (neděle)
Na konci ledna byla na zám-
ku Veltrusy – Ostrov ote-
vřena nová výstava „Míry, 
váhy, závaží, na zámku vám 
ukáží“. A protože v neděli 
6. března 2016 slaví svátek 
Miroslav – všichni Míro-
vé, Mirkové a Mirky od nás 
dostanou malý dárek v po-
době sníženého vstupného 
na tuto výstavu. Za 30 Kč je  
mohou po předložení dokla-
du získat všichni Miroslavo-
vé, Jaromírové, Lubomírové 
a třeba i Horymírové i dámy 
těchto jmen.  

Ke  Dni s Mírou se roz-
hodly připojit i Zámecká 
restaurace a kavárna Důlék 
s akcemi „Jez s Mírou“ a „Pij 
s Mírou“. V restauraci je pro 
všechny Míry a Mirky při-
chystáno speciální tříchodo-
vé menu ve slevě za 120 Kč 
a kavárna Důlek poskytne 
oslavencům rovněž malou 
pozornost. A rozhodně se 
nemusíte bát, že by vám na-
lili pod Míru!

Vítání jara
19. 3. (sobota) 10 – 17 hodin  
Týden před Velikonocemi 
je pravý čas na jarní tvoře-
ní a aranžování z přírodnin 
a květin. Na své si přijdou 
i děti, pro které připravuje-
me několik výtvarných díl-
niček a hru v okolí zámku. 
Letos poprvé si troufneme 
obnovit starou tradici a vy-
nést k vodě za velkého ha-
lasu symbol zimy, Moranu. 
Čekejte rovněž vystoupení 
sboru Tutti cantate, bylinko-
vou čajovnu, prodej občerst-
vení a zámecké tržiště.

Noc  
s Andersenem
1. – 2. 4. (pátek, sobota)  
18 – 8 hodin
Celostátní téma: Malá 
mořská víla (program pro 
přihlášené školní děti) 

V programu si „hravě“ při-
pomeneme osudy Malé moř-
ské víly z pohádky Hanse 
Christiana Andersena, kte-

rou autor vydal právě před 
180 lety. Shodou okolností 
slaví (40 let od uvedení) také 
pohádkový film Karla Kachy-
ni, natočený na veltruském 
zámku na její motivy. Školá-
ci u nás zažijí klasickou Noc 
s Andersenem plnou hraní, 
tvoření a samozřejmě čte-
ní. Nocování pod zámeckou 
střechou ukončíme snídaní 
v 8 hodin. K akci se připojuje 
také město Veltrusy literár-
ním čtením v kavárně Důlék, 
aby si i rodiče a další dospělí 
zájemci literární svátek užili.

Den památek 
a sídel: Stroj času 
15. 4. (pátek) od 16 hodin  
Zámecké hodiny mezi hlavní 
budovou a křídlem zámku 
se pyšní hodinami, jejichž 
obnovený chod slavnostně 
zahájíme právě v Den pa-
mátek. Při zahájení provozu 
provedeme také zájemce 
vloni otevřeným Edukačním 
centrem v severozápadním 
křídle zámku. Těšit se mů-

žete i na krátké hudební vy-
stoupení žáků ZUŠ Kralupy.

Co je na našem 
starém zámku 
nového 
1. 5. (neděle) od 15 hodin
Nejlepší informace jsou pří-
mo ze zdroje – a proto se 
už několik let tato akce těší 
velké oblibě. Dozvíte se, jaké 
novinky přinesl zámeckému 
areálu rušný loňský rok, co 
ho čeká letos, a spolu s kas-
telánem si projedete celý 
okruh cykloprohlídky. I tady 
budete moci posoudit, jak 
renovace veltruského areálu 
pokračuje. 

Kateřina Vitochová

DEN  
S MÍROU

BŘEZEN

6 VÍTÁNÍ 
JARA

BŘEZEN

19 NOC  
S ANDERSENEM

DUBEN

1 DEN  
PAMÁTEK

DUBEN

15 CO NOVÉHO 
NA ZÁMKU

KVĚTEN

1
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ZÁMEK A PARK

Jak je to s oborou aneb  
Musíme se ohradit?
Jak už bylo zmíněno v úvod-
ním článku, projekty finan-
cované z veřejných peněz 
provází několik „dětských 
nemocí“. Tou základní, která 
se projeví na realizaci v celé 
šíři, je fakt, že ji provádí ten, 
kdo nabídne nejnižší cenu. 
Zákon o veřejných zakáz-
kách bohužel jiné kritérium 
výběru vítěze nepřipouští. 
A jak s oblibou, avšak usta-
raným výrazem ve tváři říká 
pan kastelán: „Čemu se diví-
te? Vždyť to postavila nejlev-
nější firma podle nejlevněj-
šího projektu.“ Občas mám 
velké nutkání slova „nejlev-
nější“ nahradit jinými „nej“, 
to by však nebylo korektní 
a v případě největší porce 
projektu Schola naturalis 
jsem naopak přesvědčen, 
že jsme měli na zhotovite-
le štěstí. Štěstí v neštěstí – 
vlastní stín a finanční limity 
se prostě překročit nedají. 

V případě ohrazení obory 
jsem o tom byl ze začátku též 
přesvědčen, ale jak známo, 
solidnost firmy se projeví až 
po dokončení. V tom, jak při-
stupuje k řešení reklamací. 
A že se na velké stavbě vždy 
„něco objeví“, vám řekne kaž- 
dý dobrý stavbyvedoucí. Zde 
se jednání se zhotovitelem 
trochu zadrhla, na rozdíl 
od hladce probíhající domlu-
vy ve fázi realizace. Nicméně 
komunikace dále probíhá 
a věřím, že se na řešení do-
hodneme. 

Další „nemocí“ jsou na-
pjaté termíny. Zde je třeba 
připomenout, že celý pro-
jekt asi 1,5 roku „stál“ kvůli 
kontrolám vyvolaným kau-
zou dr. Ratha. A ohrazení 

bylo na pořadu jako úplně 
poslední akce ze všech čás-
tí projektu, jako první totiž 
musely být hotové cesty. Ne-
předání stavby v daném ter-
mínu by znamenalo krácení 
dotace či její odejmutí. Ná-
vaznost na realizaci cestního 
systému omezila možnosti 
práce na úsecích, kde probí-
haly stavební práce na ces-
tách. A že tyto úseky pak 
musely být postaveny trys-
kovým tempem, je na nich 
bohužel znát – oproti těm, 
na které měl zhotovitel více 
času. Velkým problémem 
se ukázalo být i sehnání po-
třebného množství materiá-
lu v takto krátkém čase, tak-
že máme ohrazení vpravdě 
mezinárodní, neboť dřevo 
bylo dováženo snad ze všech 
lesů ČR (neplést se státním 
podnikem s velkým L), a do-
konce i z Polska.

Ohrazení nebrání 
ve vstupu lidem, 
ale v odchodu 
daňkům
Že to nejhorší má teprve 
přijít, však již v průběhu 
realizace naznačovala růz-
ná poškození objevující se 
na čerstvě vztyčených plo-
tech. Má v tom zřejmě prsty 
protiplotová nálada přetr-
vávající z dob studie využití 
areálu, kterou v roce 2004 
„spáchal“ architekt Strán-
ský (ano, ten, se kterým 
byla koncem minulého roku 
nakonec ukončena i smlou-
va na vytvoření územní-

ho plánu Veltrus). Ten měl 
v plánu skutečně obehnat 
plotem celý areál (tj. celý 
park až k Červenému mlýnu 
a Všestudům) a vstup zpo-
platnit. Proti tomu se oprav-
du musíme ohradit, tento 
projekt byl již ve fázi studie 
v celém rozsahu odmítnut 
a stávající vedení zámku 
od počátku pracuje s jinou 
koncepcí, která se zavádě-
ním vstupného ani s omeze-
ním vstupu do parku nepo-
čítá. Naopak je prosazován 
režim přístupu veřejnosti 
do nové (levé) části obory. Je 
to novinka málo obvyklá, ale 
funguje i jinde. Původní, sta-
rá část obory byla vždy ne-
přístupná a nadále zůstane 
pro daňky klidovou zónou. 

Po dokončení ohrazení se 
vandalismus rozjel na plné 
obrátky, několikanásobně 
převyšující původní obavy. 
Vysazená křídla vrat jsou to 
nejmenší. Různé deforma-
ce od vertikálního přetížení 
(někdo se na ně tzv. „věšel“), 
některá byla záměrně ote-
vřena mimo rozsah pantů, 
což má za následek jejich 
vytržení a někde i zlomené 
rámy. Po opravě byla vrata 
do týdne opět poničena. Vy-
kopané a polámané laťování 
už ani nemá cenu počítat. 
Bohužel, je to nepěkné vy-
střízlivění, zjišťuji, že asi 
žiji jinde, než jsem si myslel. 
Vandalům zřejmě připomí-
ná plot i zábradlí na nových 
mostech, kde se na těch za-
padlejších objevují trhliny 
v ochranných sítích, mizí 
jejich kotevní systém či rov-
nou celé sítě. 

Pomozte šířit 
pravdivé  
informace
Pokud je výše uvedená do-
mněnka správná, pak jedi-
ným lékem jsou informace. 
Správné informace. Proto 
prosíme všechny, kteří člá-
nek dočetli až sem, aby ší-
řili, že plot nemá udržet 
návštěvníky vně, ale daňky 
uvnitř. A že rozšíření obory 
není vůlí zámku, ale zákon-
nou povinností. Opravdu 
nemáme radost z toho, že se 
musíme starat o další 4,5 km 
plotu, zvláště když spíš než 
na běžnou údržbu to vypa-
dá na boj „kdo s koho“ s vy-
znavači pokroucené filoso-
fie a stejně tak pokroucené 
hlášky z filmu Limonádový 
Joe: „Ničeníčko, to je moje 
potěšeníčko.“ Nemá asi cenu 
poznamenávat, že tuto větu 
ve filmu vyslovil jeden ze 
záporáků, podlý smraďoch 
Grimpo. 

Ve filmu alespoň známe 
pohnutky, které pachatele 
k tomuto chování vedou, a to 
je posléze i klíčem k dobré-
mu konci. Realita je bohužel 
jiná, a tak se můžeme jen 
domnívat. Stále ale věřím, že 
konec dobrý bude, a proto 
prosíme o pomoc s šířením 
informací. A to i směrem 
k nám, vítány jsou jak pod-
něty ke zlepšení, tak infor-
mace vedoucí k dopadení 
pachatele. Teprve potom se 
na něj budeme moci řádně 
obořit.

text a foto: Jan Bulín
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Zažili jsme ve Veltrusích
Historie chotkovských honiteb
V pátek 27. listopadu 2015 
proběhla přednáška o his-
torii chotkovských honiteb, 
které se rozprostíraly nejen 
v zámeckém parku, ale také 
v blízkém okolí. Kastelán 
zámku Pavel Ecler úvodem 
vysvětlil, jaké zbraně byly 
používány, jak se lovecké 
zbraně odlišovaly či jaký-
mi mechanismy docházelo 
k výstřelu.

Následovalo krátké se-
známení s výzdobou zámku 
loveckými trofejemi a ob-
razy s loveckou tématikou. 
Z lovecké evidence se po-
sluchači dozvěděli, v jakých 
počtech a jaká zvířata byla 
v jednotlivých honitbách 
lovena. Podle výkyvů v po-
čtech ulovené zvěře šlo snad-
no vypozorovat, kdy byla ho-
nitba zasažena povodněmi. 
Mezi lovenou drobnou zvěř 
patřili zajíci, bažanti, koro-
ptve, sluky, kachny, křepelky 
a králíci. Ve velkém počtu 
byli loveni také havrani, kte-
ří byli využíváni v zámecké 
kuchyni jako delikatesa pro 

panský stůl.
Kastelán představil par-

kové stavby a místa, které 
měly vztah k myslivosti. 
Jednou ze staveb byla čín-
ská bažantnice. Budova byla 
umístěna na paloučku ne-
daleko sochy boha Marta, 
v současné době jsou zde 
úly a nové posezení. Nebyla 
však primárně pro bažan-
ty, ale pro panstvo, které se 
chodilo kochat pohledem 
na bažanty v klecích. Chová-
ni zde byly kromě perliček 
také bažanti zlatí a stříbrní 
dovezení z Asie. 

Přestože provoz bažant-
nice byl velice finančně 
náročný, Chotkové na něm 
nešetřili. Chovalo se zde ně-
kolik desítek kvočen čistě 
pro vysezení vajíček. Odběr 
vajec a provoz zajišťovala 
„stálá služba“. 

Bohužel kvůli požáru 
v roce 1918 se dochovaly 
pouze malé části horní okra-
sy, vše ostatní lehlo popelem.

text a foto: Jakub Andrle

Rozsvěcení vánočního stromu
O první adventní neděli, 
29. listopadu, se i přes chlad-
né a deštivé počasí sešlo pár 
stovek veltruských obyvatel, 
aby spolu oslavili příchod 
adventu. Jestli následovala 
doba zklidnění, jak tomu bý-
valo u našich předků, kteří 
se od jara do podzimu věno-
vali intenzivní zemědělské 
práci, nechť posoudí každý 
sám.

Toto nedělní odpoledne 
příchozí ale rozhodně vy-
užili k příjemným věcem: 
popovídali si u čaje či „sva-
řáku“, ochutnali cukroví, 
které opět napeklo společně 
či samostatně několik míst-
ních maminek a babiček 
(za což jim patří velké díky), 
a přitom si poslechli kralu-
pskou dechovku, Markétu 
Aptovou a její Vocal Band, či 
žáky základní školy a sbor  
Tutti cantate.

Velké poděkování patří 
rovněž pracovníkům tech-
nických služeb a dobrovol-

ným hasičům, kteří se posta-
rali o ozdobení a rozsvícení 
vloni vysazeného stromku, 

o pódium a bezpečnost lidí 
na náměstí.

text a foto: Barbora Bělková
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Výstava Elišky Vondrové
Dne 3. prosince loňského 
roku představila ve Výstavní 
síni Ladislava Čepeláka své 
obrazy pod názvem „KAM AŽ 
OČI DOHLÉDNOU“ ELIŠKA 
VONDROVÁ, studentka kra-
lupského gymnázia. Překva-
pila nejen vyzrálým proje-
vem výtvarným, v němž bylo 
možné najít zkušenosti zís-
kané zájmovým studiem ne-
jen v ZUŠ, ale i v přípravných 
kurzech na AVU. Překvapila 
ale i svým talentem hudeb-

ním, protože ač byla její ver-
nisáž zahájena úvodním slo-
vem jejího otce a divákům 
byla představena panem sta-
rostou, který byl jejím učite-
lem, sama potěšila přítomné 
hrou na saxofon. V budouc-
nu slečnu Vondrovou potká-
me třeba jako akademickou 
malířku či jako lékařku. Čeká 
ji maturita a nabízí se něko-
likero možností studia. Pře-
jeme jí úspěch!

Štědrovečerní zpívání na náměstí
Přestože 24. prosince má 
většina z nás plné ruce prá-
ce s přípravou slavnostní-
ho večera, právě o Štědrém 
dni byly odpoledne slyšet 
NA NÁMĚSTÍ VÁNOČNÍ ZPĚ-
VY, linoucí se ze zkušených 
hrdel členů sboru TUTTI 

CANTATE a ovšem i z při-
dávajících se hlasů přítom-
ných. Zavonělo svařené víno 
a ochutnání pečiva nabízely 
laskavé ruce. Kromě advent-
ního rozsvěcení vánočního 
stromku i tímto je založeno 
na hezkou tradici.

Výstava dětských návrhů parčíku u ZŠ
Konečně už v novém roce 
ve čtvrtek 21. ledna 2016 
byla sezona výstavní síně 
zahájena výstavou, nikoliv 
však školní (ta bude ote-
vřena na začátku března!). 
Na panelech a vitrínách se 
zde sešly DĚTSKÉ VÝTVAR-
NÉ NÁVRHY, jak by mohl 
v blízké budoucnosti vypa-
dat PARČÍK MEZI DVĚMA 
VELTRUSKÝMI ŠKOLAMI. 
Dnes už hodně dávní žáci 
školy pamatují, že než byl 
postaven areál MŠ, bylo teh-
dy velké prostranství pojed-
náno jako park, v němž byly 
zasázeny stromy, zřízeny zá-
honky růží, zbudovány pís-
kové cesty a cestičky a který 
zpočátku korunoval vyřaze-
ný proudový letoun, slouží-
cí několika ročníkům kluků 
jako prolézačka a skluzavka. 
Po stavbě mateřské školy 
se celý prostor uzavřel jen 
jako průchozí a vznikla sice 
pěšina přirozená, ale zato 
nevzhledná. A tak Rodinné 
centrum Havránek na zákla-
dě získaného grantu zahájilo 
akci vybudování nové podo-
by tohoto místa. Jak by mělo 
vypadat dětskýma očima, 
jste mohli vidět na výstavě.

text a foto: Jan Novotný

KULTURA
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foto: Jindřich Havlík

V únoru jsme se podívali do Toga
10. února do veltruské klu-
bovny zavítal Jindra Havlík, 
který se před třemi lety do-
stal se štábem České televize 
do Toga. V této malé africké 
zemi strávil sice jen dva týd-
ny, přesto ho přímo okouzli-
la. Obdivoval její nádhernou 
přírodu, kde si člověk připa-
dá jako v ráji, šťastné tváře 
domorodců, čistotu, ve které 
žijí, i bezpečnost, kterou za-
jišťují velmi vysoké tresty. 
Největší dojem na Jindrovi 
zanechaly nádherné pestro-
barevné látky s nepřeber-
ným množstvím vzorů, jež 
na šatech místních lidí pů-
sobí velmi vesele. Dokonce 
i pohřební barva je modrá. 
Silným zážitkem byla pro něj 
návštěva nedělní bohosluž-
by. Kostel (několik prken 
stlučených do přístřešku) 
byl plný slavnostně obleče-
ných, tancujících lidí, jejichž 
zpěv a bubnování se ozývaly 
po celé vesnici.

Právě v Togu má původ 
voodoo (čteme vodo), domo-
rodé náboženství. Rozhodně 
se nejedná o panenky (ty 
šamani nabízejí pouze turis-
tům), ale o různé části všech 
možných živočichů. Každá 
z nich má nějakou kouzel-
nou moc, ve které se vyzná 
pouze šaman. Na konzultace 

se sem sjíždějí lidé i z okol-
ních zemí. Právě z Toga se 
tato magie rozšířila do zbyt-
ku světa.

Populace Toga je vel-
mi mladá, lidé umírají už 
po čtyřicítce. Jen tři procen-
ta populace tvoří lidé starší 
65 let. Vládne zde velká chu-
doba a s ní související vyso-
ká soběstačnost. Horské ves-
ničky nemají mnohdy žádné 
obchody, lidé jsou skromní 
a většinu potravin si vypěs-
tují sami. Zajímavostí je, že 
z kakaových bobů vyjídají 
pouze želatinovou hmotu, 
která zrnka obklopuje. Kaka-
ová zrnka se pak dovážejí 
do Evropy, aniž by je obyva-
telé Toga kdy ochutnali.

Besedu pohotově zpes-
třila návštěvnice, která 2,5 
roku svého dětství strávila 
právě v Togu. Vzpomněla si 
například, že ve škole měli 
předmět zametání. Nebo že 
školné platili rodiče. Když 
ovšem dítě zlobilo, učitel-
ka mu mohla zakázat vstup 
do školy na jeden až tři dny. 
V Togu to byl pro dítě oprav-
dový trest. Rodiče se na něj 
zlobili, protože školu museli 
přesto zaplatit, a navíc dítě 
dostalo doma spoustu práce.

Barbora Bělková

Masopust
Na veltruský masopust se 
již tradičně sjíždějí maškary 
ze širokého okolí. V sobotu 
13. února tomu nebylo ji-
nak. Masek nebylo na první 
pohled mnoho, ale průvod 
se na své trase neustále pro-
dlužoval a houstl. Za dopro-
vodu muziky obešly masky 
město a na několika mís-
tech se lidé mohli občerstvit 
a zatancovat si. Po příchodu 
na fotbalové hřiště čekaly 
na příchozí vepřové hody 
a na maškary černá polévka 
zdarma. 

Hodnocení masek bylo 
velmi náročné, některé byly 
opravdu nápadité. Všech-
ny dětské maškary dostaly 
alespoň maličkost. Hlavní 
dospěláckou cenu, uzené 
selátko od řeznictví Kohout 
a synové, si za originální, 

po domácku vyrobené mas-
ky s náležitou prezentací 
vysloužily „vosy“. O zajíma-
vé maškary ovšem nebyla 
nouze. Některé si můžete 
prohlédnout na následující 
stránce.

Ocenění si zaslouží všich-
ni, kteří přišli v masce, 
občerstvovatelé na cestě 
průvodu, ASPV za zajímavé 
soutěže pro děti na hřišti 
a všichni sponzoři.

Masopustní veselí pokra-
čovalo odpoledním dětským 
karnevalem v sokolovně 
a večer country zábavou 
s kapelou Mošňáci v hasič-
ském domě.

A jelikož masopust nebyl 
na mrazu, tak nikdo nepřišel 
k úrazu. Počasí nám tento-
krát přálo.

text a foto: Barbora Bělková Hlavní cenu získala masožravá vosí rodinka



13březen 2016

KULTURA

MASOPUST 
2016

FOTO: 
KATEŘINA KOHOUTOVÁ

JOSEF HEBR

Poděkování 
Rád bych na tomto místě poděko-
val všem, kteří se podíleli na zdár-
ném průběhu letošního masopus-
tu – zvláště pak Ivanu Krečunovi 
(AFK Veltrusy), ASPV Veltrusy a je-
jich dobrovolníkům, RC Havránek 
za karneval, drábovi Luďku Málko-
vi, paní Věře Krčmové, baráčníkům 
a restauraci Allegro duo („U Srpů“) 
za výborné občerstvení. Za tradič-
ně kvalitní živou hudbu děkuji Kra-
lupské dechovce pod vedením pana 
Radka Dvořáka a hasičům (SDH) 
za bezpečnostní dohled nad prů-
vodem i za organizaci masopustní 
country zábavy s kapelou Mošňáci. 
Dále patří velký dík kulturnímu vý-
boru za celkovou organizaci a také 
partnerům letošního masopustu: 
společnosti SITA CZ, a. s. a veltrus-
kým firmám za poskytnutí cen 
do soutěže o nejzajímavější masky 
– Řeznictví Kohout a synové, Luk-
sík – Promex, s.r.o., Zahradnictví 
Jelínek a Václavu Vávrovi. 
(Pestrost maškar a kreativitu na-
šich spoluobčanů můžete vidět 
na této straně).

Filip Volák

Do kroku hrála řízná Kralupská dechovka

Tradičně bohaté občerstvení  
u baráčníků

Veltruští andílci

Malý (a oceněný) Charlie Chaplin

Jednu z hlavních cen získal  
vánoční stromeček s dárkem

Marfuša a...

Vodníci ze spřátelené obce

Český Honza až do Asie došel...
Dráb (dočasně) přebírá   

vládu  nad městem
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POZVÁNKA

Míry, váhy, závaží  
na zámku vám ukáží
Vývoj měr a vah od počátku  
po zavedení metrické soustavy

Kolik váží celní libra? Co je 
to látro? Kde je k vidění že-
lezný loket? Jak se bojovalo 
proti nepoctivým kupcům 
a šenkýřům? Je větší žejdlík 
nebo půllitr?

Pokud vás zajímají od-
povědi na tyto otázky, pak 
navštivte veltruský zámek. 
Tam je od soboty 30. ledna 
2016 otevřena nová výsta-
va o historii měření a vážení 
zejména v Českých zemích. 
A nejenže se dozvíte mnoho 
zajímavých věcí, ale budete 
si moci všechny míry, metry, 
štoudve, váhy, závaží a další 
měřidla na vlastní oči pro-
hlédnout. Hlavním lákadlem 
výstavy je totiž množství ex-
ponátů, které pocházejí ze 
soukromých i muzejních sbí-

rek z celé ČR. Výstava klade 
důraz na tři ctnosti, vážící se 
k mírám a vahám: přesnost, 
poctivost a spravedlnost. 
Velmi zajímavý soubor tvoří 
exponáty, používané ke kon-
trole správnosti měřidel, kte-
rá měla zabránit úmyslnému 
i neúmyslnému šizení zákaz-
níků. Návštěvníci výstavy se 
seznámí i s mírami použí-
vanými v textilním průmy-
slu, chybět nebude ani část 
věnovaná využití měr a vah 
na veltruském hospodářství 
hraběcí rodiny Chotků. 

V březnu je výstava ote-
vřena o víkendech a státních 
svátcích. Těšíme se na vaši 
návštěvu!

Jakub Jukl
kurátor výstavy

foto: Jan Kadeřábek

Pieta
ČT  17. 3. 20.15 

klubovna ASPV
Jižní Korea, 2012
Režie: Ki-duk Kim

Schmitke
ČT  14. 4. 20.15 

klubovna ASPV
ČR, 2014

Režie: Š. Altrichter

Samba
ČT  12. 5. 20.15 

klubovna ASPV
Francie, 2014

Režie: Asif Kapadia

Vladimír Mišík v dubnu 
ve Veltrusích!
 V pátek 15. dubna čeká Vel-
trusy opravdový hudební 
svátek – v sále restaurace 
Na Závisti zahraje legenda 
českého bigbítu VLADIMÍR 
MIŠÍK.
Vladimíra Mišíka (68) ur-
čitě není třeba hudebním 
fanouškům představovat, 
přesto si připomeňme, že 
za dobu své hudební bohaté 
hudební kariéry od šedesá-
tých let vystupoval napří-
klad s kapelami The Mata-
dors, Blue Effect, Flamengo, 
či Etc.

Mezi nejznámější písničky 
V. Mišíka patří například Slu-
nečný hrob, Stříhali dohola 
malého chlapečka, Variace 
na renesanční téma (Láska 
je jako večernice), či Proč ta 
růže uvadá.
Věříme, že si tuto hudební 
událost roku nenecháte ujít, 
informace o předprodeji 
vstupenek přineseme v prů-
běhu března – sledujte inter-
netové a facebookové strán-
ky města.

Petr Procházka

pátek 15. DUBNA 2016 
od 20.00

Restaurace Na Závisti, Veltrusy
vstupné: 150 Kč

akce je nekuřácká

Vladimír Mišík

DUBEN

15

TERMÍN BUDE POTVRZEN
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POZVÁNKA

KVĚTEN

5

Cestovatelská beseda:  

V E N E Z U E L A
Besedu povede ředitelka Regionálního muzea Mělník

PhDr. Miloslava Havlíčková
Stolové hory (Roraima)

Indiánská etnika v pralese

středa 23. března v 18 hodin
klubovna ASPV

BŘEZEN

23

V prostorách tělocvičny TJ Sokol,  
Palackého 450, Veltrusy  
(vchod z ulice Tyršova kolem tenisových kurtů)

Přijďte výhodně nakoupit:
• jarní a letní oblečení a obuv  

– dětské / mateřské / dámské
• sportovní vybavení pro děti na jaro a léto
• hračky pro děti

JARNÍ

Více informací na  
http://havranek.dolnipovltavi.cz/ 

nebo na e-mailu  
bazarekHAVRANEK@seznam.cz

BAZÁREK
SOBOTA  

12. 3. 2016  
9.30 – 16.00

BŘEZEN

12

JAN ŘEPKA
PÍSNIČKÁŘ

PÁTEK

13. KVĚTEN 2016 19.30
klubovna ASPV Veltrusy

KVĚTEN

13
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY

Začíná 2. polovina školního roku 
V průběhu celého roku je pro nás samozřejmě nejdůležitější vychovávat 
ve spolupráci s rodiči z našich žáků slušné a vzdělané lidi. Těchto cílů není 
možné dosáhnout bez usilovné práce učitelů, dětí i rodičů. 

Testujeme žáky
Pro naši školní práci je mimo 
jiné důležitá možnost srov-
nání s jinými školami a je-
jich žáky. Proto se již řadu 
let účastní žáci devátých 
ročníků srovnávacích testů 
Scio. Toto testování může-
me realizovat díky finanč-
ní podpoře SRPŠ. Žáci mají 
možnost porovnat své zna-
losti a studijní dovednosti se 
žáky devátých ročníků v celé 
České republice. Letos jsme 
možnost srovnání rozšířili 
i na žáky 6. ročníků. Ti navíc 
mohou při dalším testování 
v 9. ročníku zjistit, jak vyu-
žili uplynulou dobu pro svůj 
osobní rozvoj a zlepšení. 

V letošním školním roce 

jsme také poprvé nabídli 
osmákům testování silných 
stránek. Každý by si totiž 
měl uvědomit, že skutečně 
existuje oblast, ve které je 
dobrý a ve které může vy-
niknout. Děti absolvovaly 
test, na jehož základě získaly 
nástin svých silných stránek 
i doporučení, jak mohou tyto 
své silné stránky rozvíjet 
a využít v budoucnu. S vý-
sledky testů budou žáci i na-
dále pracovat v rámci hodin 
výchovy ke zdraví. Naším 
cílem je pomoci dětem uspět 
v dalším životě, i když třeba 
jejich školní výsledky nejsou 
excelentní. 

Akce 1. pololetí
V prvním pololetí proběhla 
i řada dalších akcí – patřil 
mezi ně adaptační pobyt 
šesťáků, výjezd do Velké 
Británie (díky získané do-
taci MŠMT byl jazykový 
pobyt pro účastníky téměř 
zdarma), podzimní setkání 
s rodiči, ale i všemi, kteří se 
přišli do školy podívat. Před 
vánočními svátky jsme se 
sešli ve škole na vánočním 
jarmarku, který byl spojen 
s tvořivými dílničkami, vy-
stoupením školního sboru 
Tutti cantate a dvěma vánoč-
ními divadly. V lednu vyjeli 
sedmáci na hory na lyžař-
ský výcvik a koncem měsí-
ce se uskutečnil za podpory 

SRPŠ již 16. školní ples, 
na němž v rámci úvodního 
předtančení deváťáci zatan-
čili svůj první valčík. 

Zápis do 1. třídy
V závěru ledna proběhl zá-
pis budoucích prvňáků. 
Zájem o naši školu je znač-
ný. I v příštím školním roce 
otevřeme dvě naplněné prv-
ní třídy. Pro nové prvňáky 
nebude ale první září zna-
menat vstup na neznámou 
půdu. Děti se pravidelně jed-
nou měsíčně účastní ve ško-
le předškolní přípravky, 

v jejímž rámci se zábavnou 
formou připravují na svůj 
velký krok do života. Kromě 
toho již třetím rokem probí-
há společný projekt základní 
školy a mateřské školy Můj 
patron. Každý předškolák 
má v šesté třídě svého vel-
kého kamaráda, který mu 
pomáhá nejen před vstu-
pem do školy, ale hlavně pak 
ve škole samé. Pro prvňáka 
je jeho patron velkým kama-
rádem, zároveň je ale tento 
projekt důležitý i pro podpo-
ru dobrých vztahů mezi dět-
mi v rámci celé školy.

Akce 2. pololetí
Na konci ledna dostali 
všichni školáci vysvědčení 
a na pololetní prázdniny le-
tos v našem okrese bezpro-
středně navázaly prázdniny 
jarní, během nichž jsme se 
nepozorovaně přehoupli 
do druhého pololetí. Hned 
po prázdninách zorganizo-

val školní parlament výrobu 
sněhuláků pro Afriku. Sníh 
nám sice chyběl, ale sněhu-
láky jsme vytvořili z papíru. 

A co nás ještě do kon-
ce roku čeká? Samozřejmě 
hodně práce a učení. K tomu 
ale patří i řada školních a mi-
moškolních akcí. Ve čtvrtek 
3. března proběhne ve vý-
stavní síni na Městském 
úřadě ve Veltrusích ver-
nisáž výstavy prací žáků 
naší školy – tématem le-
tošní výstavy je Čarovný les. 
Na konci března se ve škole 
sejdeme při tradičních veli-
konočních trzích. Na duben 
připravujeme oblíbené Jarní 
setkání. A na červen se plá-
nuje charitativní akce Bezva 
den. 

Všechny čtenáře Veltrus-
kých listů na naše školní 
akce srdečně zveme – bližší 
informace najdete na webo-
vých stránkách školy – www.
skola.veltrusy.cz.
text a foto: Světlana Racková 

ředitelka ZŠ Veltrusy

ZŠ VELTRUSY PŘIJME 
UČITELE – UČITELKU  

1.  STUPNĚ
Nástup 1. 9. 2016

POŽADAVKY:
 § kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. 

o pg. pracovnících v platném znění 
 § čistý výpis z rejstříku trestů, morální bezúhonnost
 § kladný vztah k dětem a loajalita ke škole
 § ochota podílet se na dalších školních i mimoškol-

ních aktivitách
 § aktivní přístup k práci, kreativita 
 § ochota učit se a realizovat nové věci – formy práce 

s dětmi apod.

Dobrá dopravní dostupnost – i z Prahy.
Nabídky s profesním životopisem zasílejte na e-mail: 

svetlana.rackova@seznam.cz , tel. 731 617 991. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VELTRUSY

Ekologický projekt MŠ Veltrusy
Zúžený projekt Mateřské 
školy Veltrusy „Máme rádi 
přírodu“ je velice obsáhlý. 
Jelikož probíhal pouze tý-
den, celý pedagogický sbor 
se zaměřil zejména na pro-
blematiku správného třídě-
ní odpadu. V první řadě se 
děti postupně seznamovaly 
s různými druhy materiálu, 
které jsou obvyklé a časté 
v každé domácnosti, a tím 
pádem jsou pro ně již zná-
mé. Patří mezi ně plast, pa-
pír, sklo a nápojové kartony. 
Tyto základní druhy se děti 
naučily přiřazovat ke kon-
tejnerům, které rozlišovaly 
podle barev. Také bylo po-
třeba vysvětlit, k čemu je 
třídění odpadu a následná 
recyklace důležitá. 

Děti měly širokou nabíd-
ku různých činností. Ve vý-
tvarné činnosti vystřihávaly 
obrázky odpadů, které lepily 
ke správným kontejnerům. 
Obrázky byly použity z re-
klamních letáků. Dále vyrá-
běly z papíru své vlastní ba-
revné kontejnery, malovaly 
je, vybarvovaly, využívalo 
se různých didaktických po-
můcek, přiřazovalo, skládaly 
se obrázky z částí, proběh-
la i dramatizace pohádky 
s tímto tématem. I při cvi-
čení paní učitelky využívaly 

čtyři barvy, obrázky odpadu 
a různé druhy materiálů. 
Městský úřad nám věnoval 
krabice představující kontej-
nery a barevné tašky na tří-
dění odpadu. Děti si samy 
krabice polepily příslušnými 
barevnými etiketami s vy-
světlivkami. S touto pomůc-
kou pracovaly nejvíce. For-
mou hry přiřazovaly odpad 
do správné krabice.  Různé 
druhy materiálu poznávaly 
nejen zrakem, ale využíva-

ly i hmat a sluch. Celý pro-
jekt byl obohacen tematic-
kou básničkou a písničkou. 
V tomto týdnu taktéž děti 
zhlédly v MŠ divadlo, které 
se týkalo tohoto projektu, 
s názvem „Hrátky s odpad-
ky“. Všem se velice líbilo, 
bylo vtipné a zároveň pouč-
né. Na vycházkách učitelky 
prakticky ověřovaly nové 
poznatky dětí o třídění od-
padu do správných kontej-
nerů. Zajímavá byla i četba 

pohádkové knížky „Třídilka“ 
s příběhy žáků ze ZŠ a jejich 
ilustracemi, které byly dě-
tem velice blízké.

Tento projekt se všem 
dětem líbil, aktivně se za-
pojovaly a získaly spoustu 
nových poznatků. Věříme, že 
tyto nové informace i nadále 
využijí.

text a foto:
Kristýna Myšáková

učitelka MŠ Veltrusy

Poznej místo na historické  
fotografii
Tomu, kdo pozná místo 
na této fotografii a jako prv-
ní pošle jeho správnou iden-
tifikaci na email redakce 
listy@veltrusy.cz,  poskytne-
me další vydání Veltruských 
listů zdarma s donáškou 
do schránky. 

Vlastní-li někdo z Vás dal-
ší historické fotografie vel-
truských míst, rádi je využi-
jeme v této soutěži.

Barbora Bělková

Foto poskytl Karel Morávek.

POZNÁVACÍ SOUTĚŽINZERCE

ŠKOLNÍ  
JÍDELNA
při ZŠ Veltrusy nabízí  

občanům  

OBĚDY  
za výhodnou cenu 

53 Kč 
vč. DPH 

celé menu s polévkou,  
hl. jídlem a moučníkem 

nebo salátem

Bližší informace: 
na tel. 315 781 230  

zdena.jezkova@skolaveltrusy.cz
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KNIHOVNA

Rok 2015 v Městské knihovně 
ve Veltrusích
V minulém roce bylo v knihovně zaregistrováno celkem 136 čtenářů, z toho 
35 čtenářů mladších 15 let.

Návštěvnost
Registrovaní čtenáři usku-
tečnili celkem 1113 návštěv 
knihovny, z toho čtenáři 
do 15 let 306 návštěv. Prů-
měrná návštěvnost činila 23 
čtenářů za 1 výpůjční den.

Výpůjčky
Celkem bylo zapůjčeno 
3 217 svazků. Z toho beletrie 
a naučné literatury dospě-
lým čtenářům 2 436 svazků, 
mládeži 781 svazků. Za je-
den výpůjční den bylo zapůj-
čeno průměrně 51 svazků 
literatury pro dospělé a 16 
svazků literatury pro mlá-
dež.

Přírůstky knižní-
ho fondu  
– nákupy knih
Za částku 20 000 Kč od MÚ 
Veltrusy bylo zakoupeno 
162 svazků, z darů čtenářů 
bylo na knižním veletrhu 
Svět knihy v Praze zakoupe-
no 27 svazků, 9 svazků bylo 
zakoupeno z daru spisova-
tele Petra Šabacha. Dalších 

119 svazků bylo získáno 
darem. Všem dárcům děku-
jeme! Celkem se knižní fond 
rozrostl o 191 svazků belet-
rie pro dospělé, 60 svazků 
naučné literatury pro do-
spělé, 52 svazků beletrie pro 
mládež, 14 svazků naučné 
literatury pro mládež.

Novinky v knižním fondu 
jsou čtvrtletně zveřejňovány 
na internetových stránkách 
knihovny.

Výpůjčky ze Stře-
dočeské vědecké 
knihovny Kladno
Během roku jsme měli za-
půjčeny tři soubory knih. 
První soubor o 172 svazcích 
byl v červnu nahrazen sou-
borem o 180 svazcích. V pro-
sinci jsme si zapůjčili soubor 
o 197 svazcích.

Internet, elektro-
nický katalog
V knihovně je možnost při-
pojení k internetu. K 31. 12. 
2014 bylo v elektronickém 
katalogu uloženo celkem 
12 194 záznamů, což zahr-
nuje veškeré knihy umístěné 
ve volném výběru i ve skla-
du. 

Ve fondu je evidová-
no 12 193 svazků knih a 1 
mapa, z toho je 2 854 svaz-
ků naučné literatury pro do-
spělé a 336 svazků naučné 
literatury pro mládež, 7 262 
svazků beletrie pro dospělé 
a 1741 svazků beletrie pro 
mládež. Z naučné literatury 
pro dospělé je nejvíce za-
stoupen tematický okruh 
zahrnující geografii, historii 
a životopisy, z naučné litera-
tury pro mládež jsou nejvíce 
zastoupeny přírodní vědy. 

Knihovna provozuje in-
ternetové stránky:
www.knihovnaveltrusy.wz.cz.

Akce knihovny
Knihovna podporuje chari-
tativní projekt „Čtení pomá-
há“. Ve fondu knihovny se 

nachází většina titulů dopo-
ručených tímto projektem, 
některé z chybějících titu-
lů byly zakoupeny. Seznam 
knih doporučených pro akci 
Čtení pomáhá, které jsou 
ve fondu naší knihovny, je 
umístěn v dětském oddělení 
a byl rovněž předán ZŠ Vel-
trusy. Je potěšitelné, že tento 
charitativní projekt přivádí 
do knihovny dětské čtenáře, 
a to často v doprovodu rodi-
čů.

V prostoru knihovny jsou 
průběžně pořádány malé 
tematické výstavky knih 
k literárním a historickým 
výročím. Aktuality z činnos-
ti knihovny a zajímavosti 
z knižního fondu knihovny 
byly publikovány ve Veltrus-
kých listech. 

Jitka Lísková
knihovnice

Veltruská  
knihovna otevře 
i v pondělí
Od 21. března 2016 se roz-
šiřují výpůjční hodiny pro 
veřejnost v Místní knihovně 
Veltrusy o každé pondělí. 
Knihovnu budou moci lidé 

MÍSTNÍ KNIHOVNA 
VE VELTRUSÍCH

Palackého 97
277 46 Veltrusy

Knihovna se nachází  
v 1. patře nad poštou,  
vchází se přes dvůr

e-mail: 
knihovna@veltrusy.cz

www.knihovnaveltrusy.wz.cz 

Rok 2015 v číslech
1113
návštěv

3217
zapůjčených 
svazků

317
darovaných 

svazků

136
registrovaných  

čtenářů

navštívit mimo již obvyklé 
pátky (14.00 – 17.00) také 
vždy v pondělí, a to opět 
od 14 do 17 hodin. 

V pondělí se na vás bude 
těšit Helena Richterová, 
knihovnice s mnohaletou 
praxí.

Helena Richterová

od 21. 3. 2016 
otevřeno:

pondělí + pátek:  
14.00–17.00
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Z HISTORIE

Příběh nalezené klavírní sonáty
Ke 125. výročí narození Oldřicha Hilmery (29. 3. 1891 – 6. 11. 1948)

Veltruský rodák Oldřich Hil-
mera již od mládí miloval 
hudbu, ale jeho přání stu-
dovat na konzervatoři zů-
stalo jen nesplněným snem. 
Poté, co absolvoval učitelský 
ústav, nastoupil povolání 
učitele na obecných školách 
v našem kraji. Aby získal vět-
ší dovednosti ve hře na hou-
sle a klavír, navštěvoval 
soukromé hodiny u profe-
sorů pražské konzervatoře. 
Svoji zálibu ve skladbě rea-

lizoval kompozicí několika 
písní a sborů. Stal se také 
členem předního pražského 
mužského sboru Pěveckého 
sdružení pražských učitelů, 
kde však byl nejenom zpěvá-
kem, ale i pozorným žákem 
jeho sbormistra Františka 
Spilky. Umění houslové hry 
uplatňoval jako člen Pěvec-
ko-hudebního spolku Fibich 
v Kralupech, kde hrál v or-
chestru ve skupině prvních 
houslí nebo jako komorní 
hráč. 

V roce 1916 se spolu se 
sbormistrem a dirigentem 
spolku Fibich, Jaroslavem 
Ždímalem (1874–1954), po-
dílel na nastudování Smeta-
novy opery Prodaná nevěs-
ta. Právě zásluhou Jaroslava 
Ždímala a díky jeho stykům 
v hudebních kruzích se začal 
Hilmera v roce 1915 ještě 
soukromě věnovat studiu 
skladby u K. B. Jiráka (1891–
1972). Je proto pochopitel-
né, že když Hilmera dospěl 
k tak závažnému kroku, ja-
kým byla kompozice klavírní 

sonáty, věnoval 
tuto skladbu 
patrně z vděč-
nosti Jarosla-
vu Ždímalovi.  
Ždímal byl vy-
nikajícím kla-
víristou, jehož 
kvalit využívalo 
ke spolupráci 
tak významné 
hudební těle-
so, jakým bylo 
České kvarteto. 
Veřejné prove-
dení Hilmerovy 
sonáty je do-
loženo progra-
mem koncertu 
z Hilmerových 
skladeb uspo-
řádaným tehdy 
činným Klubem 
mladých v Kra-
lupech v září 
roku 1919. Jako 
interpretka 
náročného kla-
vírního partu 
vystoupila sleč-
na Juša Šterno-
vá. Dá se říci, že uvedeným 
provedením se pomyslná 
hladina nad touto skladbou 
uzavřela. Neúspěšné bylo 
pátrání po skladbě v Mu-
zeu české hudby v Praze 
i u vnučky Jaroslava Ždíma-
la. Jevilo se jako pravděpo-
dobné, že rukopis skladby 
propadl zkáze při náletu 
na Kralupy.

Bylo proto velkým pře-
kvapením, když pan Po-
korný z jižních Čech nabídl 
v prosinci 2015 kralupské 
Základní umělecké škole 
jako dar rukopis Hilmerovy 
klavírní sonáty s věnováním 
Jaroslavu Ždímalovi a dato-
váním Kralupy 1916. Soná-
ta se zpět do Kralup vrátila 
díky potomkovi rodiny kra-
lupského stavitele Pokorné-
ho, jejíž členové se účastni-
li kralupského hudebního 
dění při akcích spolku Fi-
bich. Jakou cestou se Sonáta 
dostala do rodiny pana Po-
korného, se již asi nedovíme, 
jisté však je, že strýc pana 

Pokorného byl mimořádně 
dobrým klavíristou, absol-
ventem mistrovské školy 
na pražské konservatoři. 

Hilmerova klavírní sonáta 
F-moll je čtyřvětá. Po úvodní 
rychlé větě následuje věta 
volná, která svojí stavbou 
velmi připomíná druhou 
větu Beethovenovy Patetic-
ké sonáty. Třetí, taneční věta, 
je ve formě polky. V boha-
tých variacích v ní zaznívají 
části melodie lidové písně 
„Chovejte mě, má matičko…“. 
Závěrečná věta sonáty má 
formu ronda a je ve velmi 
rychlém tempu.

Nyní nezbývá než se těšit, 
že po 100 letech nalezne So-
náta F-moll svého interpreta 
a zazní k poctě svého tvůr-
ce – sbormistra, pedagoga 
a skladatele Oldřicha Hil-
mery i k poctě dlouholetého 
organizátora kralupského 
hudebního života Jaroslava 
Ždímala.

text a foto: Jitka Lísková

Oldřich Hilmera

nalezený rukopis

Jaroslav Ždímal
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Ve veltruské sokolovně rejdili piráti, 
zvířátka i princezny
V sobotu 13. února se v rámci 
oslav veltruského masopus-
tu konal dětský maškarní 
karneval, který pořádalo 
Rodinné centrum Havránek. 
Letošní ročník karnevalu byl 
bez tématu, proto se sešlo 
kolem šedesáti různých ma-
sek od princezen, čarodějek 
přes piráty až po zvířátka 
z celého světa. Ústředním 
motivem byla cesta z Veltrus 
až do Prčic, děti na parketu 
dostávaly od vedoucí turist-
ky Katky různé úkoly, které 
na ně čekaly průchodem ves-
nic na této trase – v Kozomí-
ně se při slalomu musely vy-
hýbat kozím bobkům, v Tróji 
si při návštěvě zoologické 
zahrady zahrály na klokany 
a na koníky, nechybělo ani 
odpočívání na polštářích, 
které postupně ubývaly. 
Mimo taneční parket děti 

sbíraly potvrzení na papíro-
vou botičku při plnění úko-
lů na stanovištích – musely 
zdolat opičí dráhu, trefit se 
míčkem do psí tlamy, přiřa-
dit správně známé dvojice 
z pohádek a večerníčků či 
si vyrobit masopustní koláč 
z papíru. Na konci si každý 
účastník odnesl prošoupa-
nou (označenou) papírovou 
botičku a k tomu perníček. 

text: Soňa Dekastello
foto: Jakub Andrle

NAŠE SPOLKY

RC Havránek
Z Havránka před Vánocemi odcestovalo 181 vánočních krabic

Naši příznivci a sousedé akci 
www.krabiceodbot.cz už 
dobře znají. Připojili jsme se 
k ní počtvrté s ambicí sehnat 
115 krabic pro děti z Roud-
nicka a Kralupska, o které 
pečují tamní farní charity. 
Dárci z Veltrus, Kozomína,  
z Prahy i třeba z Mělníka 
přinesli ale balíků mnohem 
víc a přidali i kupy nezaba-
lených, nových nebo zánov-

ních potřeb včetně mobilů 
a dalších cenností. Skoro nás 
zaskočila skvělá účast za-
městnanců CGI, kteří zavalili 
kancelář své kolegyně He-
leny, když donesli bezmála 
polovinu všech dárků. Úplně 
stejně ale potěšila třeba i tří-
da 8. B ze ZŠ Jindřicha Ma-
tiegky z Mělníka v čele s paní 
učitelkou Marcelou Antoní-
novou a spousta dalších lidí, 

kteří k nám vážili často i da-
lekou cestu. 

Jak napsala ve svém po-
děkování za kralupské děti 
Markéta Debroise, rodiče 
i děti „kromě materiální-
ho daru mohli zakusit, že 
ve svých těžkostech nejsou 
sami a že existují lidé, kteří 
jim jsou ochotni podat po-
mocnou ruku.“ Marcela Ly-
sáčková z roudnické charity 
měla vekou radost, že mohli 
krabice věnovat navíc dě-
tem, které navštěvují pravi-
delně nízkoprahový klub pro 
děti a mládež nebo tancují 
v taneční skupině Somnaku-
ne čerhaja. O další se podělili 
s litoměřickou Diakonií, kde 
je azylový dům pro matky 
s dětmi, a organizaci Naděje 
v Roudnici. Marcela přida-
la i momentku z předávání: 
„Lektor tance, dobrovolník 
(měl u nás „odpracováno“ 
kolem 150 hodin) dostal 
mobilní telefon – nemohl 
ani mluvit, když ho přebíral 
od paní ředitelky, byl pře-

kvapený a dojatý. Rovněž 
hoch, který dostal novou 
MP3, byl velmi rád – doma 
totiž letos nedostane žádný 
dárek. Minulý rok na Váno-
ce mu umřel otec a rodina 
podle tradice neslaví Vánoce 
a nedávají si dárky. Je to moc 
smutné a tak jsme byli rádi, 
že jsme je mohli obdarovat 
alespoň my – dárky dostali 
v klubu i další jeho mladší 
sourozenci.“

Milí sousedé a přátelé, to 
všechno díky vám. Pomohli 
jste naplnit pravý smysl Vá-
noc. Za Havránka vám děkují

Katka Vitochová  
a Helena Malotínská

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum
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Z prvního plánovacího setkání mají lidé vesměs dobrý pocit 
25. ledna se aktivní občané 
z Veltrus přišli společně do-
mluvit na tom, jak by měl 
parčík u školy v budoucnu 
vypadat. Příchozí se mohli 
přesvědčit, že jejich názor 
je důležitý. Konzultantka 
z Nadace VIA všechny vy-
slechla. Veškeré nápady se 
staly podkladem pro veřejné 
hlasování, ve kterém mohli 
přítomní občané ohodnotit 
jejich důležitost. Vítězných 
10 nápadů pak lidé v men-
ších skupinkách zakreslovali 
do připravených plánků par-
číku a ty pak prezentovali 
ostatním skupinám. Diskuse 
byla chvílemi náročná.

„Ze setkání mám velmi 
dobrý pocit, i když jsme se 
ve skupině bohužel moc ne-
shodli a nedokázali umís-
tit všechny vybrané prvky 
do připraveného plánku. 
Spojuje nás ale to, že nám 
na tomto místě záleží a pře-
jeme si, abychom tam doká-
zali vybudovat příjemné pro-
středí pro společná setkání 
a relaxaci,“ hodnotí pondělní 
setkání jedna z účastnic. 

Zazněly i námitky a po-
chybnosti, například proč  
se pro setkávání nepočítá 
s prostorem bývalého kláš-
tera nebo zda není zbytečné 
přemýšlet o pódiu v parčíku, 

když škola jedno ve spo-
lupráci s městem zamýšlí 
koupit. O tomto záměru ve-
řejnost nevěděla, proto byla 
informace důležitá. A pro-

story kláštera jsou jednak 
mimo centrum města, navíc 
jeho rekonstrukce je zatím 
v nedohlednu. 

Na plánovacím setkání se představil i architekt
Přítomen byl také týmem 
vybraný architekt, veltrus-
ký rodák Patrik Hoffman. 
Přišel vyslechnout názory 
lidí a sesbírat podklady pro 
tvorbu projektu pro druhé 
plánovací setkání 10. břez-
na. „300 tisíc samozřejmě 
není moc na realizaci tak 
velkého prostoru, nebude 
to jednoduché,“ pozname-

nal Hoffman. Navíc se při 
plánování sešli lidé s hodně 
protichůdnými názory. Část 
si přeje oživení parku, zá-
stupci ze základní školy zase 
naopak klid, hlavně během 
dopoledních hodin, kdy se 
za okny školy děti učí a po-
třebují se soustředit. Školko-
vé děti naopak potřebují klid 
po obědě.

Hoffman upozornil, že 
nové podobě  parčíku je 
potřeba věnovat dostatek 
času a nemyslet si, že se 
vše zvládne najednou. „Po-
kud to bude na etapy, chce 
to výdrž. Pokud se sejdeme 
jednou, utratíme tam 300 ti-
síc a bude to málo, výsledek 
nebude fungovat. Budou to 
vyhozené peníze. Je potřeba 

pracovat kontinuálně.“
V pozdější diskuzi Hoff-

man podotknul, že Veltrusy 
by potřebovaly především 
komplexní řešení více pro-
blémů, aby jim byly vráce-
ny jejich původní elegance 
a kouzlo, které měly na za-
čátku minulého století.

Plánování si vyzkoušely i děti ze ZŠ
Ve středu 20. ledna se usku-
tečnilo hlasování i v žá-
kovském parlamentu v zá-
kladní škole. Hlasování 
proběhlo stejným způsobem 
jako o pět dní později na ve-

řejném plánování. Děti se 
shodly na potřebě vylepšit 
cesty, které vedou parkem. 
Chtěly by také lavičky a fon-
tánu či jiný vodní prvek.

text a foto: Barbora Bělková

NAŠE SPOLKY

Veltruští plánovali parčík u školy

foto: Jan Kadeřábek

VIDEO: https://youtu.be/gnBTnD4G-v8
WEB: http://www.veltrusy.estranky.cz/
FCB: www.facebook.com/veltruskeMKZ
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ASPV Veltrusy
Do pyžam a v sokolovně?
V sobotu 16. ledna jsme se 
opět po roce sešli ve veltrus-
ké sokolovně na tradičním 
pyžamáčku, tedy odpoledni 
pro děti s písničkami a sou-
těžemi.

Novinkou letošního roku 
bylo rozdělení odpoledne 
na dvě části. Od čtyř do šes-
ti hodin patřila tělocvična 
předškolním dětem a jejich 
rodičům, od šesti do osmi 
byla určena pro děti od prv-
ní do páté třídy. A samozřej-
mě všichni byli v pyžamech 
nebo nočních košilích. Roz-

dělení odpoledne na dvě 
části si musíme pochválit. 
Tělocvična nebyla přeplně-
ná a současně jsme mohli 
pro starší děti připravit více 
adrenalinových zábav, které 
by pro předškoláky byly pří-
liš nebezpečné. Takže za rok 
zase pyžamáček rozdělíme 
a doufáme, že zase přijdete! 
Současně děkujeme všem, 
kteří nám pomohli s přípra-
vou a úklidem tělocvičny. 
Bez vás bychom to opravdu 
nezvládli.

text a foto: L. Měšťánková

Přehled akcí ASPV Veltrusy:
Poznamenejte si do svých 
diářů a kalendářů důleži-
tá data našich sportovních 
akcí, pořádaných nejen pro 
naše členy, ale i pro širokou 
veřejnost

* ASPV Veltrusy není organi-
zátorem akce, ale naši členo-
vé každý rok do těchto vyš-
ších kol postupují 

datum název akce kde
so 30. 4. Běh veltruským parkem veltruský park
ne 8. 5. Atletický víceboj – regionální kolo hřiště ZŠ Veltrusy
so 14. 5. Medvědí stezkou – regionální kolo veltruský park
28. - 29. 5. Předtáborový víkend klubovna ASPV
15. - 24. 7. Dětský letní tábor Kocourkův mlýn, Pojbuky
20. - 22. 5. Medvědí stezkou – krajské kolo* Zbraslavice
so 4. 6. Atletický víceboj – republikové kolo* Třebíč
17. - 19. 6. Medvědí stezkou – republikové kolo* jižní Čechy

Běh veltruským parkem – největší veltruská sportovní událost 
18. ročník běžeckého závodu 
BĚH VELTRUSKÝM PARKEM 
proběhne již tradičně po-
slední dubnovou sobotu, le-
tos 30. dubna 2016. Po dvou 
letech, kdy jsme z důvodu 
probíhajících stavebních 
prací přesuli závod na louku 
před zámkem, se opět pro-
stor startu a cíle vrací do are-
álu letního kina. V posled-
ních ročnících se na startu 
pravidelně objevuje více než 
300 milovníků běhu od nej-
menších dětí, které startují 
od 10:00 v kategorii „rodiče 
a děti“ na trati dlouhé 50 m, 
až po vytrvalkyně/vytrvalce 
na trati dlouhé 10 km. Stejně 
jako v minulých letech bude 
vyhodnocována soutěž tříd 
místní ZŠ a třída s nejvyš-
ším počtem běžců se již tra-
dičně může těšit na sladkou 

výhru – dort. Závod je sou-
částí „KOBRAS BĚŽECKÉHO 
POHÁRU“. Délky tratí pro 
jednotlivé věkové katego-
rie naleznete v propozicích 
na www.aspv.veltrusy.cz, 
kde lze rovněž využít on-line 
přihlašování za nižší star-
tovné.

text: Martina Voláková
foto: Jan Kadeřábek
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Kocourkáč 2016 – letní dětský tábor
Chceš si letní prázdniny oko-
řenit trochou dobrodruž-
ství? Pojeď s námi na Ko- 
courkáč – stanový tábor 
u obce Dolní Světlá upro-
střed lesů, na břehu potoka, 
kde lze ještě spatřit raky po-
toční, svítit si petrolejkou… 
Téma celotáborové hry je za-
tím tajné. Co by to letos moh-
lo být? Loni jsme se na deset 
dní ocitli v antickém Řecku 
a jako bájní Řekové zažili 
spoustu dobrodružství i leg-
race. A kam se přemístíme 
letos – minulost, daleká bu-
doucnost nebo snad něco 
současného?

Děti se již tradičně téma 
letošní celotáborové hry 

dozvědí během předtáboro-
vého víkendu, ale jisté je, že 
nás opět čeká deset dní pl-
ných her, nočních i denních 
bojovek, soutěžení a různé-
ho vyrábění. Tábor je určen 
pro děti od ukončené druhé 
třídy až po deváťáky. Ubyto-
vání je ve stanech s podsa-
dami. Stravování je zajištěno 
5× denně. ASPV Veltrusy po-
řádá letní dětské tábory již 
19 let.

Více informací o chysta-
ných i proběhlých akcí ASPV 
Veltrusy, stejně tak přihláš-
ky a propozice jednotlivých 
soutěží a závodů najdete 
na adrese aspv.veltrusy.cz.

Martina Voláková foto: Jan Kadeřábek

Valná hromada TJ Sokol Veltrusy  
proběhne ve čtvrtek 24/3/16
Ve čtvrtek 24. března 2016 
proběhne od 19.00 volební 
valná hromada TJ Sokol Vel-
trusy. Bude se konat v klu-
bovně v prvním patře (vchod 
z ulice Tyršova, po venkov-
ním schodišti nahoru). Žádá-
me členy TJ Sokol Veltrusy, 
aby se pokud možno dosta-
vili. Na valné hromadě pro-
běhne volba členů výboru 
a dalších funkcionářů.

Navržený program:

1. Zahájení
2. Volba mandátové ko-

mise, návrhové komise, 
volební komise, zapi-
sovatele a ověřovatele 
zápisu

3. Schválení programu

4. Kontrola usnesení z mi-
nulé valné hromady

5. Zpráva o hospodaření 
jednoty

6. Zpráva kontrolní komise
7. Zpráva o činnosti jedno-

ty za uplynulé období
8. Zprávy o činnosti oddílů
9. Plán činnosti na další 

období a návrh rozpočtu 
na příští období

10. Diskuse, připomínky, 
návrhy

11. Volba nového starosty, 
místostarosty, jednatele 
a členů Výboru a kont-
rolní komise

12.  Volba delegátů na VH 
župy a vyslanců do Výbo-
ru župy 

13.  Usnesení
14.  Závěr

Sokol vítá také nové členy
Ať už sportujete nebo ne, 
můžete být členem TJ Sokol 
Veltrusy. Máte chuť využí-
vat s kamarády tělocvičnu 
(na webových stránkách je 
kalendář využití tělocvičny) 

nebo vytvořit oddíl? Chce-
te se podílet na organizaci 
sportovních akcí nebo se 
zapojit do práce výboru (ne-
honorované, o to náročnější 
;-)? Rádi vás uvítáme.

TJ Sokol Veltrusy
Členské příspěvky na rok 2016 
Lze hradit už nyní, termín 
pro úhradu je konec dubna 
2016. 

 § základní členské příspěv-
ky 600 Kč

 § děti a mládež do 18 let 
300 Kč

 § důchodci   
100 Kč

Členské příspěvky může-
te uhradit v hotovosti člence 

výboru Heleně Šarochové, 
případně starostovi Luďkovi 
Málkovi. Příspěvky můžete 
též uhradit bezhotovost-
ně, tedy převodem na účet 
107-7782320237/0100 
s uvedením VS (rodné číslo 
osoby), za kterou je příspě-
vek hrazen; do zprávy pro 
příjemce pak prosím napište 
jméno a příjmení člena.

Tibetská vlajka na budově Sokola
Potřetí se letos TJ Sokol Vel-
trusy dne 10. března při-
dá k akci Vlajka pro Tibet. 
Symbolicky se tak připoju-
jeme ke stovkám obcí, měst, 
městských částí, magistrátů 

a krajů, škol a dalších sub-
jektů, které vyjadřují podpo-
ru utlačovanému lidu Tibetu, 
v němž Čínská lidová repub-
lika desítky let porušuje zá-
kladní lidská práva.

Plánované akce 
Každé úterý ve 20.00 sraz 
běžců u brány do veltrus-
kého parku (prosím, regis-

trujte se na webu, abychom 
případně mohli dát vědět 
změny)

čt 10/3/16 Vlajka pro Tibet

so 30/4/16 Běh Veltruským parkem  
(ASPV Veltrusy a TJ Sokol Veltrusy)

červen Žabincový prolog ve Všestudech (spolu 
s RC Havránek a SK Viktoria Všestudy)WWW.SOKOLVELTRUSY.CZ
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Fotbalisté trošku jinak!
Opravdu se to povedlo.

Dne 12. 2. 2016 pořádal 
místní fotbalový oddíl AFK 
Veltrusy 1. fotbalový ples.

Fotbalisté ukázali, že ne-
jenom na fotbalovém trávní-
ku, ale i na tanečním parke-
tu jim to vcelku jde. Nabídli 
vskutku super společenskou 
zábavu, kde si každý našel 
své a dokázal se odreagovat 

od všedních starostí.
Ples byl vyplněn zábav-

ným přestávkovým progra-
mem, kde vrcholem bylo 
ženské střetnutí mezi Bohe-
mians Praha a Spartou Pra-
ha.

Vítězem, a oprávněně, 
jsou ženy hájící barvy Bo-
hemians Praha. Odměnou 
za vítězství jim bylo losování 

hlavních cen. Radost někte-
rých výherců byla opravdu 
nezměrná a zároveň nádher-
nou odměnou pro pořadate-
le.

Závěrem chci poděko-
vat pořadatelskému týmu 
za hezký kulturní zážitek, 
všem sponzorům, kteří se 
podíleli na tvorbě velice 
štědré a bohaté tomboly 

a hladkého zvládnutí prů-
běhu 1. fotbalového plesu.
Vždyť odměnou pro každé-
ho pořadatele akcí je nabitý 
sál a na fotbale plné ochozy. 
Během roku se snad zvládne 
více tak podařených akcí.

Pouze jeden alarmu-
jící postřeh – POLKA UŽ 
NA PARKET NETÁHNE.  
ŠKODA!                Radovan Šváb

foto: Eva Čermáková

S novým jménem do nové sezóny
Zima přinesla v našem fotbalovém 
klubu změny. Hlavní změnou je nový 
název, který jsme museli zaregistrovat 
kvůli Novému občanskému zákoníku. 
Stal se z nás zapsaný spolek, což jsme 
také přidali do názvu. Po novu se tedy 
jmenujeme Atletický fotbalový klub Vel-
trusy, z. s. 

Pod tímto názvem jako první do se-
zony vstoupí tým mužů, který nastoupí 
k utkáním Českého poháru Mělnické-
ho okresu ke třem utkáním v základ-
ní skupině. Zde se utká 21. 2. 2016 
od 13:00 s FK Kralupy na hřišti Hostín, 
27. 2. 2016 od 13:00 v domácím utkání 
proti Dolním Beřkovicím a 5. 3. 2016 
od 14:30 s Obřístvím na hřišti Dřínov.
Vítěz ze skupiny postoupí do dalších 
bojů. Na tato utkání navazuje začátek 
Jarní části Okresního přeboru mužů, 
kde 13.3.2016 od 14:30 přivítáme 
na domácím hřišti celek FK Pšovka B.
Další utkání najdete v tabulce vpravo.

12. 2. 2016 se konal náš 1. fotbalový 
ples a 13. 2. 2016 masopust a obě akce 
dopadly ke spokojenosti široké veřej-

nosti, za což bych chtěl poděkovat všem 
spolupracovníkům, kteří se podíleli 
na obou akcích. V případě Masopustu 

děkuji i městu Veltrusy, ostatním spol-
kům a sponzorům.

Ivan Krečun
Okresní přebor – muži 2015–2016 JARO
16. kolo 13. 3. 2016 Ne 14:30 AFK VELTRUSY : FK Pšovka B
17. kolo 20. 3. 2016 Ne 15:00 Viktoria Všestudy : AFK VELTRUSY
18. kolo 27. 3. 2016 Ne 15:00 AFK VELTRUSY : Sokol Tišice
19. kolo 3. 4. 2016 Ne 16:30 FK Vysoká : AFK VELTRUSY
20. kolo 10. 4. 2016 Ne 16:30 AFK VELTRUSY : AFK Hořín
21. kolo 16. 4. 2016 So 14:00 Dolní Beřkovice : AFK VELTRUSY
22. kolo 24. 4. 2016 Ne 17:00 AFK VELTRUSY : Velký Borek A
23. kolo 30. 4. 2016 So 17:00 SK Vojkovice A : AFK VELTRUSY
24. kolo 8. 5. 2016 Ne 17:00 AFK VELTRUSY : Liaz Vehlovice
25. kolo 15. 5. 2016 Ne 17:00 Dolany A : AFK VELTRUSY
26. kolo 22. 5. 2016 Ne 17:00 AFK VELTRUSY : Obříství
27. kolo 28. 5. 2016 So 17:00 Mšeno A : AFK VELTRUSY
28. kolo 5. 6. 2016 Ne 17:00 AFK VELTRUSY : Horní Počaply
29. kolo 12. 6. 2016 Ne 17:00 AFK VELTRUSY : Libiš B
30. kolo 18. 6. 2016 So 17:00 FK Kralupy 1901 : AFK VELTRUSY
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Sportovní výbor Veltrusy s  AFK Veltrusy, z. s. 
pořádá 

1. veltruský  
Triangl Cup 2016 

TURNAJ TŘÍČLENNÝCH TÝMŮ 
V TROJBOJI

28. 5. 2016 8.00 hod
sokolovna Veltrusy

Startové za tým: 1000 Kč 

R. Šváb, tel.: 602 315 727 

SPORT

Pošli fotografii a vyhraj
Možná jste v zimním ob-
dobí sportovali anebo 
jste z lyžování, sáňkování 
a jiných radovánek poří-
dili fotky. V tom případě 
je můžete přihlásit do fo-
tosoutěže se sportovní 
zimní tematikou, kterou 
vyhlašuje Sportovní vý-
bor Veltrusy.

Snímek zašlete 
do 31. 3.  24:00 ve formá-
tu JPG na e-mail: anylisko-
va@seznam.cz a fotografii 
o rozměrech 15x20, po-
případě 15x21 zanech-
te v městské knihovně 
Veltrusy u paní Lískové. 
Na zadní stranu čitelně 
uveďte jméno a příjmení, 
adresu a svůj kontaktní e- 
mail nebo číslo mobilního 
telefonu. Jedině po splně-
ní těchto podmínek bu-
dete následně zařazeni 
do soutěže. 

Vítěze určí tříčlenná 
komise ve složení: před-
sedkyně Eva Čermáková, 
členové Anna Lísková 
a Jan Čáp. Výsledky bu-
dou vyhlášeny do 14. 
dubna 2016.

Autoři vítězných sním-
ků budou odměněni dár-
kovým poukazem k od-
běru zboží v síti prodejen 
Intersport v této hodnotě:

1. místo  1.500 Kč
2. místo 1.000 Kč
3. místo 500 Kč

Zároveň se můžete tě-
šit na výstavu zaslaných 
fotografií, o jejímž konání 
vás budeme včas infor-
movat.

Radovan Šváb

Ve spolupráci se sportovní komisí města 
Veltrusy připravujeme

Veltruské tenisově– 
sportovní soustředění  
(11. 7. – 15. 7. 2016 )
Místo konání:   
Sokol Veltrusy  

Kategorie:         
 § Přípravka 
 § Mladší, starší žáci, věk 

5 – 15 let

Časový rozvrh:                                              
 § Sraz účastníků v 8.45
 § Každodenní ukončení 

v 16.00
 § 9 – 12 h trénink
 § 12 – 14 h oběd, regene-

race
 § 14 – 16 h trénink

Program soustředění: 
 § Tenisový trénink sku-

pinový
 § Tréninkové sety, 

zápasy
 § Individuální trénink, 

trénink na trenažéru
 § Kondiční příprava, hry 

v přírodě
 § Regenerace, v případě 

hezkého počasí návště-
va koupaliště (bazénu 
restaurace Závist)

 § Zhodnocení, opékání

Vedoucí soustředění:  
Mgr. Jožan Hrdina

Trenéři:
 § Mgr. Josef Hrdina
 § Robert Revťák 
 § asistentka: A. Švábová
 § kondiční trenérka: 

Mgr. Martina Hrdinová

Doporučené vybavení: 
1x raketa, náhradní tenis-
ky a ponožky, přezůvky, 
švihadlo, čepice, náhradní 
tričko, krém na opalování, 
ručník, plavky

Cena: Upřesnění dle po-
čtu účastníků (orientačně 
2400 Kč). Cena zahrnuje 
trenéry, stravování (oběd, 
svačina, pitný režim), 
vstup na koupaliště, vyba-
vení (míče).

Kontakt, přihlášky:  
teniskralupy@seznam.cz 
– Jožan Hrdina,  
mobil: 606557872,
sportovní výbor Veltrusy 
– Radovan Šváb,  
mobil: 602315727 

AFK Veltrusy, z. s. pořádá fotbalový zápas

KOZLOVNA LÁDI VÍZKA  
–  VELTRUSY 

Dne: 3. 6. 2016 

Výkop: v 18 hodin
Fotbalový stadion AFK Veltrusy, z. s.

Vstupné: 70 Kč 
Bližší informace poskytne  

Ivan Krečun, tel.: 777 151 408  
Radovan Šváb, tel.: 602 315 727 

INZERCE

www.sheba-strom.cz

ČERVEN

3

KVĚTEN

28
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prodejna:  
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.
Nad Benzinou 601
27746 Veltrusy

kontakt: 
Telefon: 3 1 5   7 8 1   9 1 1
Mobil: 608 206 050
Email: info@luksik-promex.cz
www.promex.cz

otvírací doba:
po – pá: 7.00 — 16.00 hod

sortiment:
 § ochranné pracovní pomůcky
 § hygienické potřeby
 § kancelářské potřeby

možnost platby kartou
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 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

Rolnická 130, Opava

Informace: 736 608 262/272
prodejna@centrumnaradi.cz

www.kotle-natuhapaliva.cz
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ČESKÝ VÝROBCE

Montujeme automatické kotelny 

Rolnická 130, Opava

Informace: 736 608 262/272
prodejna@centrumnaradi.cz

www.kotle-natuhapaliva.cz
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dOtaCE VyřídímE zdaRma

DOPRAVA A UKLÁDKA PASEM ZDARMA

PRODEJ UHLÍ

800 330 300

NEJNIŽŠÍ CENY UHLÍ LEDVICE

R E B Y S
KOUPELNOVÉ  
A KUCHYŇSKÉ   
STUDIO 
od grafického návrhu  
po realizaci

V Kralupském studiu 
jsme pro vás připravili akci:

na každou kuchyňskou 
sestavu sleva

Přemyslova 373  
Kralupy n/Vlt 27801  
tel.: 315 724 542 
web:  www.rebys.cz  
otvírací doba: 
Po — Pá 8.00 — 17.30
So  9.00 — 11.30

AKCE

20%
zdarma

grafický návrh a montáž  
spotřebičů Mora
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INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME VÁM NÍZKÉ CENY:
 § 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

13 let na trhu

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz

Koupelny POPEK
600m2 vzorkovna

www.sapho.cz

KOUPELNY 
PRO VŠECHNY 
GENERACE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu:  

Tetra hnědá
Dominant ve všech barvách
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena  149 – 180 Kč/ ks dle stáří. 

Prodej se uskuteční: 

9. dubna, 8. května  
a 11. června  2016 v 16.00
Veltrusy – u  rest. Česká koruna

Při prodeji slepiček:  

výkup králičích kožek
cena dle poptávky

Případné bližší informace: 
Po-Pá 9.00–16.00 hod 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  
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Jazykové studio Accolang s.r.o.
zahájilo svou činnost v září 2015 a navazuje 
na dlouholetou spolupráci lektorky Hany 
Hrubé s  RC Havránek. Stále se zvyšující 
zájem o kurzy angličtiny si vyžádal i vlastní 
prostory. 
V  prvním patře budovy veltruského 
Sokola se podařilo vytvořit velmi pěkné 
zázemí pro jazykové studio, které nabízí 
kurzy angličtiny pro děti i dospělé formou 
skupinových i individuálních kurzů. 
Kromě toho nabízí jazykové studio 
i  jednorázové anglické workshopy jako 
např. podzimní Halloween Baking a jarní 
Easter Workshop, který plánujeme 
na sobotu 26. 3.
V neposlední řadě jazykové studio nabízí 
letní příměstské tábory s  angličtinou 
a letní intenzivní kurzy pro dospělé. 

English Fairytale
Camp

pohádkový příměstský tábor 
s angličtinou

termín: 18. - 22.7. 2016

pro koho: děti ve věku od 4,5 do 7 let 

kde: prostory MŠ Postřižín 

cena: 2 500,- 

kontakt: anglictina@accolang.cz
www.accolang.cz

English   Sports   Camp

příměstský tábor s anglickým 
a sportovním programem

termín: 15.8. - 19.8.2016 

                                              

pro koho: děti ve věku od 7 do 12 let

kde: prostory ZŠ Úžice

  cena: 2 500,-

kontakt:  anglictina@accolang.cz
      www.accolang.cz

www.accolang.cz
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SERVIS A OPRAVY JÍZDNÍCH KOL
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

tel. 606 900 147 Veltrusy, B. Němcové 609

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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VÍTÁNÍ 
JARA

Bohatý
program
pro děti

AKČNÍ
CENY!

Akční nabídka  zboží
Velikonoční zboží, dekorace, aranžmá
Svíčky Yankee - jarní novinky
Kavárnička

Hledání ukrytých vajíček v zahradě
Tvořivá dílnička 
- výroba marcipánových vajíček
- zdobení vajíček aj.

1. a 2. dubna připravujeme
 „Jaro v zahradě“

OTEVÍRACÍ DOBA V BŘEZNU
PO-SO   8.00 - 18.00
NE   8.00 - 17.00www.zahradnictvi-jelinek.cz

inzerát jelínek A4 vítání jara_16.indd   1 11.02.16   13:16


